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Avva Ghelasie* 
– o vedere de la Frăsinei – 

 
(I) 

  
  

Exprimarea orală are, de cele mai multe ori, un drum propriu care 
ignoră calea comună, drumul bătătorit, regulile stricte. Îşi permite o 
oarecare libertate (sunt momente de trăire directă, ca un fel de inspiraţie 
de moment, când te desprinzi de încorsetarea clipei şi atârni parcă dincolo 
de timp). Desigur că toate cele de mai jos pot fi ajustate, retuşate pentru a 
se câştiga un plus de coerenţă a ideilor. Multe lucruri nu sunt zise cum 
trebuie, dar nu acest fapt este important. Nu am căutat niciodată să fiu 
un perfecţionist, ci am încercat să spun ceva, să exprim anumite 
frământări, îndoieli. Limbajul, cultura sunt doar ajutătoare în cadrul 
acestui demers care mizează totul pe încercare. 

 
Părintele Ghelasie nu avea complexul că nu are studii. Dar 

imediat ce a început să publice, după ce i s-au tipărit scrierile, mulţi 
l-au contestat şi pe faptul aceasta că era fără studii. Şi s-a creat aşa 
impresia ca şi cum ar fi un complex al Părintelui din pricina absenţei 
studiilor. Însă, Părintele nu avea acest complex. Vă daţi seama, cum 
să aibă un astfel de complex, când vine un profesor universitar ca 
Virgil Ciomoş, un profesionist care l-a studiat mult pe Kant, şi, 
deodată, ajunge se descopere la un călugăr dintr-acesta cioflingar, 
deci, la un neprofesionist, la un amator, că a aplicat „deducţia 
transcendentală a categoriilor” din Kant. A aplicat perfect! Dar 
Părintele nu l-a citit pe Kant. Această chestiune, de care zice 
profesorul Ciomoş, nu este deci un rezultat sau nu este marcată de o 
lectură din Kant. Adică, nu e ca şi cum Părintele „a stat” mult pe 
Kant, l-a studiat, şi la un moment dat foloseşte ceva din Kant.  
Nu, absolut! Absolut nicio legătură cu Kant. Părintele a descoperit 
efectiv ceva din Kant fără nicio legătură cu Criticile lui Kant. 

                                                           
* Înregistrare audio şi transcriere de I. Misailescu. 
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Şi profesorul Ciomoş, în calitate de profesionist, a rămas 
impresionat la maxim. A scris şi o mărturie pe această temă.  
A rămas impresionat cu câtă măiestrie a făcut Părintele lucrul 
acesta, dar, bineînţeles că profesorul a crezut, tot aşa, că e urmarea 
unor lecturi sau cumva că ar avea în spate studierea lui Kant. Nicio 
legătură. Eu personal sunt dintre cei mai în măsură să spun că 
povestea aceasta cu Kant, despre care zice Virgil Ciomoş, nu are 
nicio legătură cu Kant la Părintele. Efectiv se întâmplă. Mulţi au 
„păţit” aşa. Se întâmplă şi în ştiinţă şi în filozofie şi în mistică să se 
descopere ceva ce deja era descoperit… Bine, poate nu mai e atât 
de important că ai descoperit şi tu în sensul că deja a fost unul 
înaintea ta care a descoperit. Dar e tare interesantă din cauză că e 
în varianta ta şi e o noutate totuşi. Deşi este în alt context, complet 
în alt context. 

De aceea mă impresionează şi Părintele Neofit şi Florin Caragiu. 
Dar în special la Neofit se vede cel mai tare faptul acesta mai mult 
decât la Caragiu. Caragiu oricum era (de) formaţie universitară 
solidă, cunoscător de limbi străine. Neofit ştie franceză. Florin e 
aromân, şi e şi un dar cumva al limbilor din familie. Deci a fost o 
deschidere în familie. E altceva când te ia de mic cu limba engleză, 
când te ia de mic cu limbile străine, în paralel cu formaţia ta şcolară. 
Adică aşa cum mulţi fac o şcoală de arte, unii fac limbă în paralel cu 
mersul şcolii. Aprofundează o limbă. Unii, cum e Ciprian Streza, 
chiar a făcut şcoală în Germania foarte bine, fără ca, în acelaşi timp, 
limba maternă să fie afectată. Ca o a doua limbă aproape maternă 
unii au făcut o altă limbă, cum e la Ciprian germana. 

La Florin nu mă miră deschiderea aceasta, amplitudinea acestei 
deschideri. Dar la Neofit este total şocantă. Însă, ce mi se pare mie 
straniu – vizavi de Părintele Ghelasie – este că, privit dintr-un 
unghi exterior aşa, demersul lor pare ca un fel de răspuns la faptul 
acesta că Părintele Ghelasie n-a avut studii. Şi toţi ucenicii, toţi 
aceştia – în special gruparea aceasta de la „Crochiuri” din jurul lui 
Neofit – par că ar vrea să „repare” cumva, „neajunsul” acesta… 
Spun „neajunsul” acesta al Părintelui Ghelasie din cauză că – cel 
puţin intelectualii – nu te iau în considerare. Poţi să fii tu genial şi 
poţi să fii tu şi sfânt şi… E greu să te ia în considerare. Trebuie să 
dureze ani de zile până să fii luat în considerare. 

Toată filozofia germană cumva stă pe Jakob Böhme. E unul 
din începuturi pe ce înseamnă mistica germană. Dar Jakob Böhme 
era un cizmar. Dar un mistic cumva… Deci o treabă din aceea tipic 
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germană. Era un meşteşugar, un simplu meşteşugar. Dar are nişte 
scrieri atât de puternice. Toţi spun că stau cumva la începuturile 
marii filosofii clasice germane. Un cioflingar. Dar până a fi luat în 
considerare Böhme… a trecut ceva timp. Nu mai suntem chiar ca 
pe timpul lui Böhme. Dar toţi aceştia, copiii aceştia – Neofit şi cu 
toţi ceilalţi – au făcut deschiderea aceasta teribilă. Aceasta au făcut, 
o deschidere. Părintele Ghelasie pe toţi i-a trimis la Teologie, le-a 
încurajat foarte mult studiile. El personal nu a făcut-o, deşi ar fi 
putut totuşi s-o facă din cadrul mânăstirii. Şi pe mine Părintele 
Stareţ Neonil a vrut să mă trimită la Teologie. Nu m-am dus. 

Părintele a citit enorm încă din adolescenţă. Ca o informaţie 
sugestivă, fratele Părintelui Ghelasie zicea că, la casa părintească, 
are două sau trei mii de cărţi. Tatăl Părintelui Ghelasie, parohul 
din Şerbăneşti (Vâlcea), avea facultatea de teologie terminată la 
Cernăuţi (la Cernăuţi erau cei mai buni profesori de teologie din 
ţară). Era un iubitor de carte. Reuşise să-şi facă o bibliotecă perso-
nală. Părintele Gheorghe avea obiceiul să consemneze pe marginile 
filelor cărţii sau pe bucăţele de hârtie cu un scris mărunt, îngrijit. 
Părintele Ghelasie l-a moştenit în această privinţă. De fiecare dată 
când venea vorba despre tatăl lui îşi exprima dragostea lui de fiu. 
L-a iubit foarte mult. Spunea despre el că a fost un preot cu viaţă 
sfântă. Am putea spune că Părintele Gheorghe i-a insuflat această 
dragoste faţă de carte. Cărţile cumpărate de Părintele Ghelasie s-au 
adăugat la biblioteca pe care o avea tatăl lui. Multe au ajuns apoi la 
mănăstire odată cu Părintele Ghelasie. 

Am avut o relaţie extraordinară cu Părintele Ghelasie care 
cuprinde o experienţă foarte complexă, deloc simplă. Părintele 
într-adevăr primea multe cărţi. Şi de la ucenicii lui, şi de la multe 
alte persoane… Nu le cerea el. Nu ştiu cum se făcea, dar majori-
tatea îi aduceau cărţi. Cred că au văzut că îndrăgea cărţile, că îi 
plac cărţile. Au văzut că are deschiderea aceasta de a surprinde 
fenomenul de carte şi faptul de a fi preocupat de fenomenul cărţii, 
şi îi aduceau cărţi. Fel de fel de cărţi. Exact cum a fost după '90, 
când a fost şi momentul acela de „bum”. Dar noi şi până în '89 
eram preocupaţi de cărţi. Însă, până în '89 apariţiile erau mai 
puţine, foarte puţine. Dar, după '89, a fost o explozie. Şi atunci unii 
îi aduceau efectiv „cu plasa”. Îi aduceau multe cărţi. Şi Părintele nu 
se uita pe ele. Mi le dădea mie: „Bă, Vlasie, ia!” De multe ori le 
avea în plasă sau le avea la butoi sau în piramidă… Le avea acolo 
la căsuţele de la părul acela sau le avea la chilie. Erau puse undeva 
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pe pat sau… Îmi spunea: „Băi, ia-le şi vezi ce-i cu ele, şi după aceea 
mi le aduci şi mie şi îmi spui ce e prin ele, ce crezi că…” 

Şi am asistat la multe, multe întâlniri vizavi de „plasa cu cărţi”, 
ca să folosesc aşa ca o metaforă sau, ca să zic aşa, ca o sintagmă. 
Am asistat mereu şi la discuţii. Dialoguri vii! Era un adevărat 
fenomen la care participam. Eram şi ca martor, dar şi ca partici-
pant. Mai ziceam şi eu câte ceva. Îmi aduc aminte că era după '90. 
Era prin '97, '96-'97 cam aşa, că eram la stână pe atunci. Referitor la 
perioada când a fost discuţia de care vorbesc, nu le am cu cro-
nologiile. Aşa e memoria mea. Dar eram la stână. O dată am găsit 
un plic pe care i l-am trimis Părintelui Valerian, după ce stătuse 
puţin în Frăsinei. A stat întâi pe la Turnu, apoi a venit în Frăsinei şi 
după aceea nu ştiu ce probleme au fost cumva, că s-a întors înapoi 
în lume. El spune că a fost trimis cu blagoslovenia Părintelui 
Ghelasie. Şi în perioada cât a stat Părintele Valerian pe acolo, prin 
Bucureşti, eu am corespondat cu el. Şi am o scrisoare de-a lui în 
care el precizează pe plic data când a primit-o. Eu îi pusesem şi 
două poze cu stâna şi am rămas mirat când mi-am dat seama 
imediat că eu am stat vreo doisprezece ani la stână. Pornind de la 
scrisoarea aceea am realizat cât am stat. Era tare interesant cam ce-i 
scriam eu atunci lui Valerian, ce-i spuneam… 

Şi să revin la discuţia aceea cu Părintele. A venit un profesor 
de psihologie, de la Bucureşti. Era specializat pe psihologie şi cred 
că şi pe sociologie. Profesor universitar plin, dintre aceştia, cu 
catedră. Şi am discutat la stână afară, pe bancă. Am discutat după 
Sfânta Liturghie până seara, târziu, până s-a întunecat. La început 
era foarte „pornit” profesorul împotriva Părintelui Ghelasie. Dar 
„porneala” lui nu era pe temei religios, ori pe temei de credinţă. 
Era pe temei ştiinţific. Cumva nu era de acord cu nişte lucruri…  
S-a uitat probabil prin cărţile Părintelui Ghelasie şi considera că s-ar 
fi legat şi de ştiinţă cumva şi că încalcă nişte reguli. Părintelui, 
nefiind specialist, îi reproşa că nu are pregătire. Au discutat multe. 
Dar, printre altele, ştiu că s-a discutat şi despre planificarea 
familială. Era vorba de psihologie socială şi despre ce se întâmplă 
cu tinerii şi cu familiile. Dar abordarea lui era strict ştiinţifică şi din 
unghiul lui de vedere. Era din perspectiva lui de om de ştiinţă. 
Până la urmă a recunoscut totuşi că venise hotărât să-l facă „praf” 
pe Părintele. Adică era hotărât să îl smerească, să-l umilească. Şi eu 
am asistat la această discuţie. Am fost un martor pur şi simplu. 



Avva Ghelasie 

9 

Eram fascinat efectiv de anvergura şi de amploarea discuţiei. Am 
şi participat puţin. 

Era, deci, foarte hotărât profesorul acela cumva să îl smerească 
sau să-l umilească. Cred că i se vorbise despre Părintele, şi cred că i 
se vorbise laudativ şi aşa admirativ, cumva. Ceva l-a iritat în scrie-
rile Părintelui. Probabil şi limbajul sau poate şi faptul că Părintele 
avea audienţă la laici. Căci cea mai mare audienţă Părintele întâi a 
avut-o la laici. În special la laicii din afara bisericii. La laicii 
credincioşi, dar laici, nu din cadrul teologiei. Ei sunt primii care au 
avut deschidere, primii care l-au descoperit pe Părintele. Şi, cum 
spuneam, ori că l-a iritat limbajul, ori l-a iritat cumva Părintele, 
profesorul venise hotărât. Vedea la el ca un fel de ambiţie sau ca 
un fel de originalitate căutată, pe undeva, sau, ştiu eu, îl vedea ca 
şi când ar fi călcat codul, ca şi când ar fi călcat regulile. Cred că l-a 
iritat şi faptul că Părintele era atât de inedit şi de singular. L-a iritat 
cumva şi că se bagă în ale lor, în ştiinţă, sau ce ştiu eu, că e luat în 
considerare de mulţi, de colegi de-ai lui de pe-acolo din mediul 
universitar. Şi profesorul a venit personal să se convingă cumva, 
pentru ca, după aceea, să se ducă să le spună colegilor lui că sunt 
naivi sau că sunt proşti că se iau după unul ca Ghelasie, pentru că 
Ghelasie nu e aşa cum îl văd ei, că Ghelasie e incompetent, că e 
doar unul care se bagă ca profanul în lucruri care îl depăşesc, în 
lucruri care nu sunt de nasul lui. 

De fapt, profesorul venise hotărât să-l atace. Discuţia a pornit 
cam de la început în contradictoriu. Dar Părintele, cu calmul acela 
al lui imperturbabil, a „menţinut” dialogul. Şi această „menţinere” 
e o problemă foarte importantă în cadrul discuţiilor, întrucât trebuie 
să păstrezi o „neutralitate” astfel încât să nu intervină duhuri; 
duhuri care bruiază, care irită pe interlocutori şi care efectiv în 
final închid discuţia. Ei, Părintele tot timpul – în cadrul acestor 
discuţii – făcea în aşa fel să nu intervină duhurile. Reuşea să le 
neutralizeze. Şi atunci se putea discuta… El nu ataca niciodată. 
Aceasta e mistica! Un trăitor ortodox nu atacă, nu înţeapă, nu 
zgândăre. Nu căuta să-ţi afecteze orgoliul, să zic aşa „demnitatea” 
ta, cumva, personalitatea ta… Tot timpul amortiza… Dar o făcea 
teribil, natural, firesc. 

Profesorul acesta de psihologie venise plin de duhuri, plin de 
ifose, plin de orgoliul acela al lui, de profesor. Era un profesionist 
şi un om probabil stăpân pe domeniul său. Şi după ce s-a „dus” 
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Părintele Ghelasie, după ce a trecut la Domnul, şi la ora actuală, în 
continuare vin la Frăsinei oameni foarte capabili în domeniile lor, 
profesionişti, profesori universitari, oameni care au făcut ceva.  
Pe la Frăsinei vin de multe ori chiar persoane remarcabile, nu 
comune. Spre exemplu, acuma în ultimul timp, vine cineva de la 
sociologie care s-a impus. Nu pot să-mi dau seama cum e privit în 
ţară sau în afară. Îl cheamă Bruno Ştefan. Este la Psihologie, dar 
specializarea lui e pe criminalistică. A fost pregătit pe psihologia 
penitenciarelor. Şi e o figură insolită, o figură foarte aparte aşa.  
L-am cunoscut în cadrul discuţiilor. E tare aparte. Şi, în plus, e 
preocupat foarte mult şi de ce se întâmplă în Biserică şi în spaţiul 
bisericesc. Are catedră… Este pregătit pe psihologie-psihologie. 

Revin la acel profesor care venise pornit să-l atace sau cumva 
să-l umilească, să-l smerească pe Părintele Ghelasie. Discuţia a 
durat foarte mult. Dacă apreciem aşa durata discuţiei, a dialogului, 
cam de pe la jumătate încolo deja îi cam pierise vocea profesorului. 
Mai scotea din când în când câte o vorbă, şi mai mult aproba. Ca la 
sfârşit, spre sfârşit, deja să fi fost câştigat total. Deja se smerise şi se 
făcuse mic şi era aşa… cuminte... Bine, universitarii sunt universi-
tari, au carcasa lor, dar cel puţin pe moment fusese efectiv câştigat. 

Dar cum l-a câştigat Părintele? Întâi l-a lăsat, l-a lăsat foarte 
mult. Părintele avea cunoştinţe foarte puternice de psihologie. Chiar 
din cărţile lui, că avea teancuri de cărţi de psihologie Părintele. Şi 
psihologie din aceasta universitară. Am introdus şi eu la bibliotecă, 
spre exemplu, o cutie de cărţi numai cu Freud şi cu psihologie 
până la Freud. Deci cu figurile mari ale psihologiei, figuri ale psi-
hologiei clasice, nu de-ale psihanalizei. Deci, psihologie-psihologie. 
Cum e la noi Motru. Rădulescu Motru e un psiholog. Sau cum e 
Mărgineanu. Nicolae Mărgineanu este un mare psiholog. Deci, 
psihologie-psihologie, nu psihanalişti. Psihanaliza e un curent, 
deci e o direcţie în psihologie. Părintele a fost preocupat şi de psi-
hanaliză, dar şi de psihologie. A fost preocupat de psihologie sub 
toate aspectele. E foarte greu de spus cum „se făcea” abordarea 
culturală la el. Nu e uşor să faci o analiză a felului cum a asimilat, a 
felului cum parcurgea sau cum îşi aprofunda lucrurile Părintele. 
Sunt însă repere sau puncte de conexiuni de care te poţi lega. Spre 
exemplu, se păstrează multe cărţi cu adnotări, numai că sunt 
aproape indescifrabile. Consemna pe cărţi. Toate cărţile erau 
subliniate. De multe ori, ce i se părea lui interesant, consemna 
mărunt, direct pe carte. Şi mai ataşa şi foi, ca un fel de fişe. Şi era 
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foarte amplu… Un exemplu semnificativ pentru modul de asimi-
lare este că avea fişe cu noţiunea de suflet în diferite culturi şi 
religii (la greci, la perşi etc). 

Părintele Ghelasie era un autodidact, dar felul lui de a studia 
era sistematic, ca şi cum ar fi avut tot timpul nişte profesori. Îşi 
confrunta de fiecare dată, când se ivea ocazia, ceea ce înţelesese, 
studiind singur, cu punctul de vedere al specialiştilor, supunându-se 
unui fel de examen. Ştia să primească de la profesionişti ceea ce îl 
interesa, dar nu rămânea la acest nivel, ci îşi urma drumul lui, 
căutările personale. Dacă discuta cu un profesor universitar de 
filosofie căuta să-şi lămurească mai bine, spre exemplu, care era 
concepţia despre suflet la grecii antici. Am rămas mirat când am 
văzut că stăpânea la nivel de cunoaştere filosofia indiană mai bine 
decât unii specialişti care au studiat ani de zile la universităţi din 
India sau din Occident. După aceea făcea studiu comparativ. 

Avea multe moduri de abordare, moduri de a-şi fixa aspectele 
acestea. O dată, prin lecturi proprii, apoi prin dialog şi printr-o 
trăire personală, prin meditaţie combinată cu adâncirile lui şi cu 
intuiţiile lui pe care le-a avut înnăscute. Se „folosea” foarte mult şi 
de întâlnirea cu ceilalţi. Adevărul e că de toţi cumva se „folosea”, 
dar cum să spun eu, într-un mod foarte natural. Nu că fura sau că 
specula sau că se folosea de cineva. Nu. Era foarte delicat. Era un 
mod creştinesc aşa, adică duhovnicesc de a te „folosi” de întâlnirea 
cu celălalt.  

Era o figură, un filosof, îl cheamă Liviu Bordaş, cu care a avut 
ani de zile o apropiere. Actualmente nu mai ştiu, n-a mai trecut pe 
aici de vreo doi ani, Bordaş a dat o licenţă cu A. Pleşu pe Vedanta, 
pe indianistică. A învăţat sanscrită cu Amita Bhose. Au fost trei 
care au învăţat sanscrita cu Amita Bhose. Şi-a făcut doctoratul în 
India. A avut cumva tendinţa să-l imite pe Eliade. Printre altele, el 
răspunde şi de biblioteca lui Mircea Eliade din Chicago. Tot ce e 
acolo, arhivă etc. Ani de zile a trăit numai din „granturi”, căci n-a 
avut catedră. Făcea nişte cercetări. Numai că cercetările acestea ţi le 
impune cel care plăteşte cercetarea. Nu faci ce vrei tu. Şi el a trăit 
numai din fel de fel de proiecte dintr-acestea. Mi-a rămas în 
memorie termenul „granturi”. Aşa am reţinut. Dar, printre altele, în 
paralel cu acestea, a căutat să-şi facă şi o lucrare a lui. Editura 
Nemira, spre exemplu, i-a premiat o carte, despre care zice că voia 
să fie primul volum dintr-un amplu studiu, care ar cuprinde cinci 
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volume de „România şi India”, tratând despre modul în care se 
raportează lumea românească la spaţiul indian; spaţiul indian 
privit în special ca mistică, deci sub aspect religios. Şi cartea i-a fost 
premiată. Anunţa încă patru volume. E o lucrare amplă de tot. 
Pentru aceasta a stat şi la Paris. Îmi povestea cum e cu arhivele din 
Paris. A lucrat mult în arhivele din Paris. Acolo în Paris spunea că 
găseşti orice te preocupă. La francezi nimic nu se aruncă. Şi toate 
sunt bine conservate. Sunt din secolul XII-XIII, XIV-XVI. Ai acces şi 
poţi studia. Şi acolo a avut posibilitatea să cerceteze. 

Şi Părintele Ghelasie avea o relaţie cu el. Şi eu am fost apropiat 
de Liviu. Liviu a ajuns la noi din cauză că era din Zalău, de unde 
era şi Alexandru Dragomir. Şi când era în Zalău, era acolo un grup 
de tineri preocupaţi de Guénon, de Vasile Lovinescu. În afară de 
Vasile Lovinescu mai sunt doi români, ucenici ai lui Guénon, care 
l-au cunoscut direct, au vorbit cu el, au ţinut legătura prin cores-
pondenţă (se păstrează scrisorile). Erau preocupaţi şi de Noica, de 
Blaga, Cioran. Mulţi erau cioranieni. Deci era un fel de căutare. 
Căutau… căutau... Şi, între ei, era unul care a venit şi la Frăsinei.  
A fost un timp şi la Pătrunsa. Dan Albu, cum era numele din lume… 
Acuma e în Athos, la Colciu, e stareţul de la Colciu, stareţul 
Dionisie. Ei, acesta era cu Liviu. Era cel mai bun din grupul acela 
cu Liviu, din Zalău. Şi Liviu venea la Dan să vadă ce mai face. Şi 
şedea pe aici cu săptămânile. Şedea, căci în perioada aceea se 
putea. Iar Părintele Ghelasie se „folosea” de întâlnirea cu el. Ce lua 
de la Liviu era că acesta avea o cultură solidă de tot. Foarte bine fixată. 
În ce sens? Era poliglot. Citea în latină. În latină l-am verificat eu.  
I-am dat „Cetatea lui Dumnezeu” a Fericitului Augustin, trei volume 
în latină, şi l-am pus să citească un pasaj. Mi-a citit cum citeşti în 
română de cursiv. Ştia latină, ştia sanscrită. A învăţat sanscrită bine 
de tot. Şi a şi tradus din sanscrită. Eliade nu prea a tradus. 

Mai e la Mănăstirea Lupşa Părintele Maxim, care tot aşa a 
tradus enorm din sanscrită. A tradus ca Sergiu Al-George. Liviu 
Bordaş şi cu Părintele Maxim de la Lupşa traduc din sanscrită. Şi 
mai e o maică la mănăstirea Remetea, (jud. Alba), ridicată de Pr. 
Ioan de la Poşaga (exorcistul)). Ei trei au învăţat cel mai bine 
sanscrita. Deci ştiu sanscrită aşa cum ştia Eliade. Dar nu numai 
aceasta. Au făcut mai multe decât Eliade, căci au tradus ca Sergiu 
Al-George. Au tradus enorm din sanscrită. 

Acesta, Liviu ştia latină bine, ştia greacă veche. Limbi moderne 
nu mai vorbesc. Italiana, franceza, engleza erau floare la ureche. 
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Când discuta cu Părintele Ghelasie stăteau mult. Părintele Ghelasie 
începea să îl întrebe: „Bă, da’ cum e sufletul ? Mă, cum e sufletul la 
Platon? Cum e sufletul la Heraclit? Cum e sufletul la Parmenide? 
Cum e sufletul la toţi aceia, vechii?” Părintele nu doar întreba şi 
acela îi răspundea, ci îl provoca. Adică făcea de aşa natură ca să 
„scoată” de la el. Dorea şi făcea în aşa fel ca să extragă informaţiile 
într-o formă profesionistă. Fiindcă acela le asimilase foarte bine şi 
le stăpânea foarte bine. Era un pasionat. Nu era un simplu compi-
lator, nu era doar un om care a stocat informaţii. Era un pasionat 
care stăpânea foarte bine domeniul. Am avut şi eu un prieten care, 
tot aşa, folosea această metodă. Adică nu era numai o treabă de 
lejeritate la Părintele sau ieşită din faptul că el nu ştia latină aşa de 
bine, deşi Părintele a terminat liceul la secţie umană. 

Acuma chiar vorbeam într-o seară cu cineva – cu părintele 
Agatanghel –, că studiul limbilor e o lucrare foarte… Părintele 
Ghelasie a terminat secţie umană. El a prins încă profilul umanist. 
Eu am prins numai doi ani în liceu în care încă mai era secţia 
umană. După aceea a fost numai real în liceele teoretice. Când am 
început clasa a X-a s-a desfiinţat secţia umană. Când am început eu 
liceul teoretic de cultură generală erau două secţii : 1) Secţia reală, 
unde se punea accentul pe studiul ştiinţelor naturale (matematică, 
fizică, chimie, biologie, geologie), iar disciplinele celelalte erau 
cumva secundare şi 2) secţia umană unde se studiau în primul 
rând limba şi literatura română şi limbile străine clasice (latina, 
greaca) şi limbile moderne (engleză, franceză, rusă, germană) şi 
după aceea psihologia, filozofia, sociologia, istoria, geografia, eco-
nomia, politică, iar disciplinele exacte (matematica, fizica, chimia) 
se făceau cu programă redusă. Părintele Ghelasie a fost la profilul 
umanist, din care eu am prins doi ani. Era cumva aşa cum e acuma 
specializarea filologie-istorie. Părintele era, deci, de formare 
umanistă. Dar n-a reuşit să aprofundeze o limbă. 

Cât de mult timp discutam cu Părintele? Pot să spun că în 
fiecare zi aveam întâlnire cu el. Când nu puteam eu, venea el să 
vadă ce fac. Deci ne întâlneam în fiecare zi, în special în perioada 
prânzului, un ceas-un ceas şi jumătate. Cum era şi la ascultări şi la 
toate acestea… de multe ori nu se putea. Dar, după aceea, după 
vecernie, sau seara, vorbeam. Dar a fost şi când vorbeam de seara 
până dimineaţa. Nopţi şi nopţi. Erau şi zile când discutam de seara 
până dimineaţa, sau de seara până târziu de tot, după miezul 
nopţii. Referitor la discuţiile pe care le aveam cu Părintele, a văzut 
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că am oarece cultură şi că aveam şi eu intuiţiile mele… Şi a văzut 
că e roditoare cumva convorbirea. Dar pe mine a căutat şi ca 
vieţuitor de mănăstire să mă formeze şi cât de cât să îmi dea şi o 
direcţie. Aşa ca ucenic cumva, a încercat să scoată şi din mine cât 
de cât un pic de călugăr. Făcea şi un pic de călugărie. Deci era o 
raportare şi aşa, ca Avva şi ucenic.  

Eu nu mă spovedeam la Părintele Ghelasie. Duhovnicul meu 
era Părintele Lavrentie. Relaţia mea cu Părintele a fost un fel de 
prietenie duhovnicească, eu fiind ucenicul Părintelui. Mergeam pe 
două planuri. În primul rând, linia călugărească isihastă, dar, în 
acelaşi timp, nu scăpam din vedere şi o preocupare culturală. Cu 
această preocupare erau puţini călugări. Trebuia să fi avut dinainte 
de a fi venit la mănăstire această deschidere. Simplu, Părintele 
zicea că nu sunt „încuiat”, că am o viziune despre anumite lucruri 
pe care mi-am format-o prin lecturi aprofundate.  

Discuţiile erau libere. Dar discuţiile acestea erau foarte consis-
tente. Nu erau pălăvrăgeală. Eu le spun la mulţi acum: „Băi, nicio-
dată Părintele nu bârfea”. Noi nu bârfeam pe cineva şi nu discutam 
despre cineva din mănăstire sau despre persoane din mănăstire 
sau din lume. Discuţiile erau total nevinovate. Erau total nelegate 
de lucrurile acestea, despre care vorbesc oamenii în genere. Bârfa 
atât de mult incită pe oameni la a discuta şi la a pălăvrăgi. Discu-
ţiile cu Părintele erau numai despre cărţi, despre mistică, despre 
cultură. Aceste discuţii nu erau pierdere de vreme. Nu erau discuţii 
dintre acestea abstracte sau discuţii rupte de viaţă. Nu erau cum e 
tentată cumva să zică „judecata aceasta călugărească”, cum că ce 
rost au asemenea discuţii, că tot o pierdere de timp sunt. Aceste 
discuţii erau şi o terapie într-un fel. Cel puţin pentru mine. A văzut 
că este nevoie. Oricum, Părintele mereu îmi spunea că oamenii în 
general şi călugării au nevoie să discute, să vorbească între ei. Şi 
sunt mărturii de la Sfinţii Părinţi. Spre exemplu, cartea Sf. Ioan 
Casian, „Convorbiri cu Părinţii din pustia schetică”, nu este altceva 
decât rodul unor discuţii pe anumite teme care au durat o lună de 
zile, cel puţin. Se adunau acolo pustnicii şi discutau. Despre 
dreapta socoteală, despre diferite lucruri călugăreşti. Iar aceste 
discuţii aveau o continuitate de o lună de zile. Şi Părintele tot aşa 
cultiva lucrul acesta. Nu numai cu mine. 

Acum, în ultima perioadă (n.r. 2000-2003), fiind bolnav, nu 
mai putea ieşi, dar mergeam la el, la chilie. Erau discuţii mai scurte. 
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Dar erau esenţiale. Din cauză că era la pat, avea chilia deschisă. 
Puteai să intri la orice oră la el. Numai băteai în uşă şi dacă 
răspundea, intrai acolo. Părintele era viabil, era disponibil. Şi putea 
să te şi spovedească, puteai să-i spui şi ce vrei. Aceste „mergeri” 
ale mele la Părintele erau, în acelaşi timp, şi o formă de mărturisire 
şi de descărcare şi de… Căci el aşa te şi lua: „Ce mai învârţi?”, 
„Cum mai umbli?”, „Cum te scalzi?”, adică „Cum stai cu 
problemele?” Îi ziceai: „Părinte mă chinuie rău… şi mă… şi mă… 
Nu mai pot!”. Sau îi ziceai că nu ştii „cum s-o mai învârţi”, „cum 
să mai faci” şi Părintele spunea: „N-are nimic, bă, dă-i acolo”. 
„Părinte, dar simt că la un moment dat o să o iau razna sau că  
o să… ca şi cum ar exploda sau ştiu eu…”. „Bă”, zice, „da’ cam 
cum e?”, zice, „Acuma tu eşti la fiert, eşti la fierbere, te fierbi acolo, 
dar”, zice, „ai ajuns la scrum? Ai ajuns la… a sărit capacul?” 
„Părinte, nu…”, „A, nici o problemă. Dă-i înainte”.  

Erau mai mulţi care veneau. Fiecare în felul lui. Nu era la fel 
cu toţi. Cu fiecare proceda într-un fel. Deci, avea o pedagogie a lui. 
Spre exemplu e un părinte, Metodie. Pe el îl punea la treabă. În 
timp ce discuta cu el, avea fel de fel de treburi. Sau era altul, 
David. Părintele avea ardei iuţi mulţi şi l-a pus să scoată sămânţa. 
Nu ştiu cum, dar scotea sămânţa. Şi erau amestecaţi. Unii probabil 
că nu erau prea iuţi sau ştiu eu cum erau. David zicea: „Păi cum 
Părinte să-mi dau seama care e iute, care nu e iute?” „Cum să îţi 
dai seama? Păi guşti. Cu limba.” „Eşti culmea băi, Ghelasie. Auzi, 
cu limba!” S-a iritat… „Cum bă, Ghelasie, să guşti cu limba?!” 

Părintele îi punea la treabă. Să aleagă plante, să le sorteze, să le 
separe tulpina de floare… Te punea la lucru. Făceai ceva treabă şi 
în timpul acesta discutai. Dar Părintele de multe ori discuta, când 
mergeam pe la el, pe la butoi, şi pe acolo „la stupi”. Era cu stupii şi 
tot timpul avea de lucru pe-acolo. Ori punea mâncare la albine, ori 
făcea preparate din acelea pentru stupi. Căci el a avut şi acasă 
albine şi le făcea un preparat ca de laborator… Băga şi usturoi, şi 
un fel de zahăr candel cu ceva miere. Făcea pentru albine un 
preparat. Mai ales când n-aveau ce mânca. Şi, în timp ce el lucra, 
discutam, vorbeam. Dar discuţiile erau atât de vii şi niciodată, 
când te apropiai, nu era problema „cum să începi discuţia” sau „ce 
trebuie să discuţi”. De multe ori, eu cel puţin, niciodată nu veneam 
cu scopul de a discuta, şi nici nu-mi făceam vreun plan ce să 
vorbesc. Totul era spontan. Şi aşa făcea Părintele să fie…  
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* 

Ca să revin la obiect, că vorbeam de convorbirea cu copiii 

aceştia înzestraţi… Era şi un mod de a economisi timp, cred. Acum 

am văzut că şi un prieten al meu, Matuleteanu, folosea lucrul 

acesta. Adică se poate mult scurta asimilarea. De ce să mai pierzi 

vremea? În plus, Părintele avea şi un dar deosebit de a obţine 

lucruri, de a adânci şi de a afla nişte lucruri. Deci avea un dar de 

cunoaştere. O cunoaştere nu numai prin lectură. Există fel de fel de 

nivele de cunoaştere. Există şi o cunoaştere prin dialog, o cunoaş-

tere prin discuţie, prin participare, prin ce are fiecare. Fiecare are 

ceva să dea. Şi Părintele ştia să se apropie… Şi (tu) luai de la el – 

fiecare avea ce să ia – dar, în acelaşi timp, şi Părintele lua de la tine, 

de la celălalt, lua de la aceşti intelectuali, care aveau lucrurile 

foarte bine aşezate, pe care le aprofundaseră în studii de ani de 

zile. Era cumva şi o metodă de a economisi şi de a scurta timpul. 

Poate că lucrările respective erau numai în limbi străine. Ei le-au 

citit în germană, sau în engleză, iar Părintele nu stăpânea o limbă, 

deşi a făcut secţie umană… Ştia ceva franceză. Dar franceza nu o 

stăpânea încât să poată să parcurgă la modul profesionist o lucrare 

sau o carte. 

Iar referitor la modul în care aprofunda lucrurile… Lucrurile 

se completau şi în timp. Adică era într-o relaţionare mai largă. Nu 

numai cu o singură persoană. Când vedea că poate să discute cu 

persoana respectivă, o făcea. Vedea că are oarece cunoaştere şi că o 

stăpâneşte, şi atunci discuta. Deci Părintele nu neapărat căuta 

informaţia. Nu o căuta neapărat, ci dorea să simtă lucrurile şi să 

vadă şi cum le-a înţeles. Contează foarte mult în urma unei lecturi 

sau a unui studiu modul cum înţelegi. Deci preiei lucrurile de 

acolo, dar le preiei într-o formulă personală, într-un mod personal, 

iar felul cum le înţelegi contează. 

Părintele avea nişte „vederi”… părerea mea… Deci cumva 

scrierile lui sunt „vederi”. Aceste scrieri care au rămas sunt ca nişte 

descrieri cumva ale unor realităţi; ale unor realităţi de dincolo, ale 

unor realităţi greu accesibile. Dar sunt ca nişte „vederi”. Am simţit 

la modul personal – lucru confirmat şi de alţii. Multe persoane care 

au ajuns să îl cunoască pe Părintele, care au ajuns să vorbească cu 

el, au spus că avea nişte intuiţii teribile. Adică lucrurile nu sunt 

numai la nivel de minte şi la nivel de intelect… Le simţea… 
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Numai că prin abordările acestea, aşa cum erau discuţiile cu 
Liviu, spre exemplu, şi-a fixat Părintele foarte bine şi cum stau 
lucrurile la greci, cum stau în filosofia antică, deci în cadrul filo-
sofie antice… Mai întâi erau intuiţiile lui, înţelegerile lui şi după 
aceea era raportarea istorică, raportarea la ce a rămas şi la ceea ce 
se ştie, la ceeea s-a păstrat de la Platon, de la diferiţii filosofi antici. 

Temele preferate ale Părintelui Ghelasie erau acelea care ţin de 
esenţial, de ontologie, de dogmatică. Era orientat în special pe 
ontologie, pe dogmatică, pe lucrurile fundamentale. Deci, era 
orientat pe fundamente şi pe lucrurile acelea care ţin de începuturi 
şi de origini. Acum, fiecare are felul său. La mine, spre exemplu, 
felul cum privesc lucrurile sau felul meu de raportare este episte-
mologic. Aşa mi-au zis mulţi. Adică văd dintr-o perspectivă a cu-
noaşterii prin ştiinţe, nu prin filosofie. Cunoaştere cumva mijlocită 
de ştiinţă. Aceasta e ca specific personal. Părintele avea acest 
specific că tot timpul l-au preocupat lucrurile fundamentale, care 
de fapt sunt „începuturile”. Aşa cum e în filosofie ontologia, sau 
cum este în ştiinţele fundamentale, după unii, axiomatica. Lucru-
rile pe care se întemeiază, pe care se clădeşte, acestea îl preocupau 
pe el. Dar nu ignora nici ce urmează şi toate celelalte. Dar mereu se 
întorcea la lucrurile acestea, adică la esenţe. Îl preocupau esenţele. 
Şi avea intuiţiile lui, avea aşa un simţ, cum să zic…  

* 

Îmi amintesc că eram acolo la schit, la parastasul Părintelui 
Ghelasie. Era cald. Unii mâncau colivă… Alţii făceau ce făceau pe 
acolo… fiecare. Se formaseră deja şi grupuleţe. Fiecare cum era 
aşezat pe acolo, prin cimitir… Era şi Părintele Neofit. Nu mai ştiu 
cu cine era… Era, cred, şi Florin. Nu mai ştiu cine mai era pe 
acolo… M-am apropiat şi Părintele Neofit m-a întrebat ce mai fac 
sau aşa ceva pe acolo şi mi-a zis şi… dacă nu scriu…  

Şi Părintele Ghelasie a vrut să mă „pună” pe scris. Am dat, 
spre exemplu, împreună un interviu în Zig Zag. Era după ’89, prin 
’90. Era un tip, o rudă sau un fel de rudă a Părintelui Ghelasie… 
Vasilescu… Era regizor. Trăieşte şi acuma. E în Turnu Severin. E 
acolo mare figură în zonă. Şi acesta era angajat ca jurnalist la Zig 
Zag. Şi a făcut cu noi un articol pe două pagini. Părintele Ghelasie 
şi pe Părintele Valerian l-a „tras” către scris. Au scris nişte acatiste 
cumva împreună. Părintele a vrut întâi să mă „tragă” spre scris şi 
pe mine. Deci cumva (a) tot „tras” de mine să scriem împreună. 
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Chiar aş fi vrut, nu ştiu ce, dar să scriu cu el ceva, aşa împreună. 
Căci există şi formula aceasta oarecum în doi. Sunt şi scriitori, cum 
sunt Ilf şi Petrov, care au scris toată viaţa în doi. Acuma nu ştiu ce 
voia Părintele, dar ştiu că mă tatona şi cu chestia aceasta cumva, ca 
să scriu şi ca să scriem. 

Părintele Ghelasie era foarte comic de multe ori, foarte hâtru, 
sau nu ştiu cum să zic. Toţi cei care au fost împrejur ştiu că era aşa, 
de te făcea să râzi. Era un pic hazliu. În ce sens? Un comic foarte 
delicat, un comic care nu irita, şi nu aşa cum e comicul la mulţi, 
adică un comic din acesta care, pe undeva, jigneşte sau răneşte. 
Nu. La Părintele era un comic nevinovat. Zicea odată: „Ce? Numai 
Ioanichie Bălan să scrie? Tot scrie Ioanichie Bălan şi unicul scriitor 
din mănăstirile româneşti şi din spiritualitatea românească este 
Ioanichie Bălan.” Îl aprecia teribil pe Părintele Ioanichie Bălan. S-a 
văzut şi după aceea după ‘89 din raportarea cu Mina Dobzeu, din 
disputele cu Mina Dobzeu. Îi aprecia, îi aprecia foarte mult. Şi ce 
au făcut şi cum erau ei, în felul lor. Dar în acelaşi timp Părintele 
Ghelasie a văzut în felul lui. 

Părintele era unul din călugării aceia vechi. Pe vremuri, mă-
năstirile erau universităţi, erau academii. Cum era la Neamţ. Era 
şcoala lui Gavriil Uric. Era şcoală de gravură. Erau pictori, erau 
sculptori, erau lingvişti, poligloţi, erau cunoscători de greacă 
veche, cum erau acei ucenici ai lui Paisie. În timpul lui Paisie şi 
după el, ce-a urmat… Şcoala lui Paisie. Şi Părintele Ghelasie vedea 
de multe ori mănăstirea pe undeva cu nostalgie. Vedea cum sunt 
călugării acuma şi cum ar fi vrut el să fie. El a fost un sculptor 
nemaipomenit. A şi învăţat pe alţii să sculpteze, i-a încurajat. 
Numai cu călugării, dacă e, a avut o implicare totală. Cel mai iubi-
tor de călugări, cel mai mare apărător al călugărilor, al pustni-
cilor… Însă, el, cel care-i încuraja şi care, în acelaşi timp, s-a luptat 
atât de mult pentru călugări, se zbătea pentru călugări, tot cu 
călugării a avut mare război. El, care le-a luat tot timpul apărarea 
şi care tot timpul i-a încurajat şi care căuta cumva să deschidă, să 
facă deschidere, să arate ce e adevărata călugărie şi ce trebuie să 
facă călugării, tot călugării de multe ori îi erau duşmani într-un fel. 
Îl atacau sau ştiu eu, de multe ori îl duşmăneau, căci nu-l înţele-
geau şi li se părea un fel de a căuta nod în papură. Călugăria, 
ziceau, nu e ce vrea Părintele sau cum o vede el. Ziceau că nu este 
realistă această vedere. O vedeau cumva altfel decât Părintele. 
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Şi de-aceea, şi cu scrisul lui a fost o reacţie din aceasta, căci, 
într-adevăr, până în ’89, nu prea avem călugări scriitori. Avem pe 
Părintele Cleopa, foarte cunoscut, şi pe Părintele Ioanichie Bălan… 
Cam aşa se ştia până în ’90. Erau doar vreo câţiva care mai făcuseră 
ceva şcoală, un doctorat în teologie sau ceva pe acolo, care mai 
aveau nişte scrieri. Dar în monahismul românesc nu prea avem 
scrieri. Vasile de la Poiana Mărului e rus, Paisie Velicikovski e 
ucrainean, Onufrie, sau cei de la care se mai păstrează scrieri… 
Scrierile mistice şi scrierile filocalice româneşti sunt puţine, doar 
ceva aşa mai vechi, cum sunt „Învăţăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Teodosie”. 

Părintele avea aşa o inocenţă în felul cum privea lucrurile… 
Adică voia să deblocheze şi să deschidă câmpul acesta. Voia să 
deschidă pe călugări pe toate planurile, inclusiv pe planul acesta al 
scrisului. Adică dorea să se apuce să scrie. Şi la un moment dat îl 
pomenea pe Ion Heliade Rădulescu, cum era pe la ’48, care spunea 
că însăşi cultura românească se confruntă cu această rezervă faţă 
de scris. Suntem nişte întârziaţi în cultură, suntem o cultură 
minoră în planul universal. Şi Eliade, care a fost un geniu şi care a 
fost un universalist, a lansat în timpul lui acest apel. Heliade 
Rădulescu, înaintea interbelicilor, a vrut tot aşa să-i încurajeze pe 
români şi cumva să-i determine să scrie. Interbelicii au făcut 
deschiderea aceasta, pe care o voia şi Mircea Eliade, ca şi românii 
să se apuce să scrie. 

Heliade zicea: „Scrieţi, scrieţi, numai scrieţi!” Adică nici nu 
contează cum scrii. Ce atâta să te mai scremi şi să te mai chinui? Ce 
ştiu eu ce avea în vedere Heliade Rădulescu? Dar cumva punea 
atât de dramatic problema cu actul scrisului încât făcea abstracţie 
şi de pregătire, şi de chemare, şi de înzestrare. Adică: „om vedea 
noi ce-o ieşi, numai apucaţi-vă să scrieţi.” Deci, cumva să ai exerci-
ţiul acesta al scrisului, orice-ar fi. Să mâzgăleşti acolo. Nu contează. 
Se va vedea ce se va alege. Important e s-o faci. Dacă mâzgăleşti, 
ceva tot o rămâne, ceva tot o ieşi. Aşa cumva şi Părintele. Mie mi se 
părea de multe ori comic. Adică, avea un fel de a pune problema. 
Poate, la prima vedere când îl auzeai, ziceai că e un fel de 
„culturism”, un fel de „propagandă” sau o încercare de a stimula 
un fel de cultură de masă, un fel de a „forţa” puţin lucrurile.  
A încercat şi Părintele cumva să mă determine să scriu. 

Şi ca să revin acuma, eram cu Părintele Neofit în cimitir, după 
parastas. Şi Părintele zice: „Da’, ce faci părinte?” sau cumva că:  
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„De ce nu scrii?”. „Păi, uite Părinte, zic, scriu şi eu, dar uite dau 
sute de sfaturi la oameni şi… p-acolo…” Dar Părintele Neofit îi 
zice cuiva care era lângă el: „Bă, o fi şi aceasta o chestie, zice, să tot 
scrii sfaturi la oameni… e ceva”. În capul meu aveam ceva… 
Adică, dacă o iei aşa, jumătate din opera lui Teofan Zăvorâtul şi 
jumătate din opera multor scriitori filocalici nu sunt altceva decât 
aceste scrisori către oameni. Un fel de epistolar. De la Sfântul 
Isidor se păstrează peste 300 de scrisori. Le-au tipărit acuma. Trei 
volume. Şi zicea Părintele Neofit: „Adică, lasă-l în pace. Acuma o fi 
şi aceasta ce face el, cu scrisorile, ceva… Adică nu numai ce fac eu 
şi că scriu şi că am reuşit să fac nişte chestii. Acuma îmi doresc să 
scrie şi alţii, cum voia şi Părintele Ghelasie, dar dacă el acuma e 
băgat acolo, în scrisorile acelea…” 

Dar ce-am observat, deşi cu Părintele Neofit n-am mai vorbit 
de mult, şi nu am o comunicare directă, este faptul că, într-un mod 
indirect, nu-i sunt indiferent. Adică se menţine o „legătură în duh”. 
I-o fi şi spus cineva… cumva de obsesii de-ale mele, de anumite 
preocupări. Fiecare îşi consumă energia sau puterea lui cu ceva. 
Sau, la un moment dat, are nişte fixuri sau, ştiu eu, are nişte obsesii 
sau nişte lucruri asupra cărora stăruie şi unde tot aprofundează, 
lucruri în care s-a cantonat de mult timp şi în care tot face săpături 
sau tot încearcă să se adâncească. Şi aşa este. Acuma, fiecare se 
adânceşte în ceva. 

Părintele Neofit e cu semioticile lui şi cu dreptul şi cu… Totul 
într-un cadru teologic şi-ntr-un cadru strict ortodox, dar cu o 
raportare foarte largă, cu un evantai foarte larg. A, şi cu misticile… 
Da. Preocuparea aceasta cu misticile din toate religiile o avea de 
când l-am cunoscut. Eu am rămas impresionat de această preocu-
pare. Când l-am cunoscut ca tinerel am rămas mirat cum mânca 
orientalistica. O mânca efectiv. Şi erau scrieri foarte profesioniste, 
adică făcute de specialişti. Nu erau scrieri din acestea, de mistici. 
Erau multe scrieri de specialişti în orientalistică. Italieni, germani, 
care s-au specializat, deci, în aşa ceva. Scrierile lor nu erau deloc 
uşurele. Şi mai şi practicau, sau ştiu eu, experimentau. Dar oricum 
sunt consideraţi cei mai buni în materie. Şi am rămas mirat cu câtă 
sete şi cu câtă pasiune le studia şi le adâncea. Da, atunci, în 
perioada de început, era cu orientalistică. Adică cel puţin aşa ca 
lectură, ca fond de lectură… Bine, Părintele Neofit avea de toate, 
dar de multe ori l-am văzut cu cărţi de orientalistică. Nu ştiu ce-i 
dădea Părintele Ghelasie. 



Avva Ghelasie 

21 

E, şi fiecare are nişte lucruri ale lui pe care le adânceşte şi 
Părintele Neofit, la un moment dat, îi spune cuiva că eu „stau” de 
ani de zile, că m-am adâncit în artă sau în special pe beletristică. 
M-am adâncit, dar nu pe autori. Deci, n-am fost un consumator. 
Tot timpul am avut în vedere pe acei scriitori singulari sau pe 
marii scriitori, pe marii poeţi. Adică ceva într-un mod cumva aşa, 
cum e la Borges. Cei care cât de cât ştiu înţeleg la ce mă refer. 
Adică e un lucru extraordinar să te adânceşti pe Blake, spre 
exemplu. 

Acuma, recent, e cineva care mi-a atras atenţia teribil. E şi din 
spaţiul monahal. E un Părinte Daniel (Cornea). A murit. Şi Părintele 
acesta Daniel, nu ştiu ce formaţie avea, dar avea o formaţie foarte 
serioasă. I-au apărut două cărţi la editura Christiana. El a fost 
călugăr la Tarcău, în Neamţ. A învăţat să picteze icoane cu Sorin 
Dumitrescu, şi a devenit iconar. Dar are o formaţie intelectuală 
puternică. Nu ştiu ce formaţie anume are din cauză că în cărţi nu 
se spune exact. Îi face şi Răzvan Codrescu câteva referiri biogra-
fice, dar nu se spune despre el ce formaţie are. Din scris se vede că 
are o formaţie universitară foarte puternică. Şi prefaţa, la ultima 
carte, i-o face o persoană care e cunoscută de cei care citesc 
„Familia ortodoxă”. Adică îl ştiu pe Andrei Dîrlău din articole, din 
care ar reieşi că e un fel de specialist în bioetică. Nici vorbă. Andrei 
Dîrlău, prima specializare a făcut-o la Oxford cu o lucrare 
„Eminescu şi Blake”. Iar ultima i-a scos-o acuma Sorin Dumitrescu. 
I-a scos o carte enormă, mai groasă decât Evanghelia. Se cheamă 
„China harului”. În cartea aceasta specialiştii spun că sunt şapte 
cărţi, nu o carte. Acesta este doctoratul lui, pentru doctoratul 
acesta a stat în China. A fost în China şi în Tibet. A stat vreo cinci 
ani pe acolo. Andrei Dîrlău a învăţat şi limba chineză. Are 
apropiere şi cu Serafim Rose. Deci cum a studiat Serafim Rose 
chineza şi a tradus pe Lao Tse – „Tao Te Ching”-ul. Adrian Dîrlău, 
actualmente, nu ştiu unde e. Ultima dată era pe la Facultatea de 
Teologie din Alba Iulia. Nu ştiu dacă a rămas ca profesor acolo.  
A făcut şi Teologia. În teologie şi-a dat licenţa. S-a spovedit la 
Părintele Galeriu. Licenţa în teologie şi-a dat-o pe dogmatică, la 
Părintele Galeriu. Andrei Dîrlău mi-a plăcut foarte mult. I-a făcut o 
prefaţă lui Daniel Cornea nemaipomenită. 

Ultima lui carte este „Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru 
o teologie ortodoxă a culturii”. Începe cu o raportare la pictura lui 
Van Gogh. Eu am stat mult pe Van Gogh, dar nu am întâlnit o 
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asemenea interpretare ca la Daniel Cornea. Şi această ultimă carte 
a lui Daniel Cornea este însoţită de o postfaţă scrisă de Andrei 
Dîrlău, intitulată „Ortodoxia Română azi: de la culturofobie la 
teologia culturii”, pornind de la cuvântul marelui teolog rus 
Georges Florovsky: „Avem nevoie de o teologie a culturii”, în care 
mi-a plăcut cum vede cultura. Nemaipomenit! Fiindcă, vizavi de 
cultură, în monahismul românesc există o rezistenţă. Şi în genere 
în Biserica românească intelectualii sunt pe partea lor, ai Bisericii 
pe partea lor. Nu reuşesc să se apropie. Şi toţi intelectualii români, 
marii intelectuali români, n-au reuşit să intre în Biserică sau n-au 
reuşit să fie nişte oameni ai Bisericii. Şi există această stare de fapt 
ca „un fenomen” sau „o problemă”. O problemă a intelectualilor 
români cu Biserica. Mereu este dat exemplul de la ruşi. La ruşi au 
reuşit să se apropie de Biserică. Au fost câştigaţi prin Optina, au 
fost câştigaţi de Biserică. Au reuşit să rămână, să-şi continue şi  
să-şi aibă activitatea în cadrul Bisericii. Deci, au reuşit cumva să fie 
în acelaşi timp şi creştini ortodocşi foarte buni, aşa cum se cere, dar 
şi oameni mari de cultură.  

La români – şi Părintele Ghelasie era foarte frământat de pro-
blema aceasta –, mai ales în mediile monahale, există o raportare 
greşită faţă de cultură. Există în acelaşi timp prejudecata că cultura 
e rea, te vatămă, te strică, te sminteşte, că nu e necesară călugă-
rului. Ce-i trebuie călugărului să se mai preocupe de cultură? 
Daniel Cornea schimbă, sau foarte frumos a schimbat perspectiva 
aceasta… Cel puţin e o încercare. O raportare nemaipomenită!  
N-am întâlnit până la el o raportare aşa de frumoasă la cultură şi la 
felul cum trebuie să te raportezi ca creştin ortodox, nu neapărat ca 
monah, faţă de cultură, la felul cum trebuie să vezi importanţa 
culturii în viaţa creştinului. Nu mai vorbesc acuma de ce zicea 
Părintele, care, în primul rând, accentua pe o cultură monahală, 
dacă iei Patristica şi cu Filocalia. Filocalia este vârful cel mai înalt 
al culturii omeneşti. Eu până la Daniel Cornea nu am mai întâlnit 
lucrul acesta decât la Părintele Ghelasie. Părintele Ghelasie nu avea 
o raportare la cultura patristică sau la cultura văzută numai din 
unghi strict ortodox, patristic sau filocalic. Nu. Părintele avea în 
vedere cultura universală şi cultura în sine, cultura dintotdeauna, 
aşa cum era în Şcoala din Alexandria. Aşa cum era la cei vechi. 
Cum era la Neagoe Basarab sau la Cantemir. Părintele aşa vedea 
cultura, nu într-un cadru strict filocalic. O cultură depăşind acest 
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cadru, dar această depăşire şi această lărgire nu înseamnă neapărat 
şi ieşirea din matca ortodoxă. Din contră, cu cât te duci mai în 
universalitate, cu atât eşti mai în matca ortodoxă. 

Deci discuţia aceea, cu Părintele Neofit, care m-a marcat, nu a 
fost lungă. Nu a fost nevoie să fie lungă. Discuţiile dintre oameni 
nu trebuie să fie lungi sau scurte. De multe ori te marchează o 
discuţie foarte scurtă. Şi mi-a plăcut foarte mult şi m-a afectat ce a 
zis Părintele Neofit în cimitir. Numai că cu lucrul acesta s-a 
confruntat şi Părintele Ghelasie. Dacă ne gândim la momentul în 
care Părintele Ghelasie s-a apucat de scris şi la faptul că până în 
momentul acela n-a dat niciun semn. Ani de zile, până s-a apucat 
de scris, l-am văzut preocupându-se la maxim de pictură, de 
icoană. Dar nu numai de meşteşugul picturii… La un moment dat 
mi-aduc aminte că studia un tratat al lui Vasili Kandinski, care este 
un mare pictor modern – pictură abstractă. E un tratat de colorit, 
un tratat despre culoare a lui Kandinski. Îl avea. Îl studia Părintele. 
Şi multe de genul acesta. Părintele s-a adâncit şi avea şi dintre cei 
care făcuseră facultate de pictură cu care discuta. Întâi el a fost preo-
cupat de sculptură, dar când l-am prins eu era preocupat de pictură. 
Şi mult se adâncea. De citit, citea în continuare… Citea dintot-
deauna. Studia şi citea acolo, dar nici un semn cu scrisul. Chiar dacă 
mai scria, poate. Dar în mod dedicat şi cumva aşa deschis sau 
explicit totul a început cu „Memoriile unui Isihast”. 

Există o apropiere foarte mare, aşa ca fel de a fi, cu Daniel 
Sandu Tudor, Părintele Daniel de la Rarău. Şi Daniel tot aşa, se 
povesteşte despre el că scria tot cam ca Părintele. Părintele 
Ghelasie scria în altar. La un moment dat era în stare să scrie pe 
Sfânta Masă. În altar tot timpul scria şi îi scandaliza pe ceilalţi că, 
stând jos acolo, scria. Tot timpul mâzgălea acolo şi scria. Aceasta 
era pe la Vecernie când, neavând dantură, molfăia seminţe. Le 
scotea între degete – avea nişte unghii lungi – şi între degete le 
scotea coaja şi după aceea băga în gură şi molfăia. Şi pe aceia îi 
irita, căci molfăia în altar şi în acelaşi timp tot mâzgălea. „Ce tot 
mâzgăleşte ăsta acolo?” Adică îi chinuia pe aceia, pe preoţi: „Bă, 
Ghelasie ăsta nu se astâmpără deloc! Tot zgândăre acolo…” Şi 
Sandu Tudor se zice că tot aşa făcea. Şi a rămas de la Sandu Tudor 
enorm. O ladă de manuscrise.  

Acuma fratele său, Fănel, a adus de acasă fel de fel de texte din 
perioada liceului. Într-adevăr, Părintele în perioada aceea era 
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preocupat de scris în modul acesta, laic. Şi la un moment dat am 
văzut că trimitea chiar la reviste literare şi era sesizat la rubrica 
celor care bat la uşă… Deci trimitea texte literare pentru a fi apre-
ciate din punct de vedere literar. Părintele cred că scria poezie… Şi 
era o rubrică în care se publicau mici încercări… care erau mai 
reuşite sau… La un moment dat li se răspundea ceva celor care 
trimiteau. L-am văzut şi pe Părintele pe acolo, căci era decupat din 
ziar. Trimitea acolo. Însă, de când am intrat eu în mănăstire, eu nu 
ştiu să fi scris efectiv. Probabil că, citind, avea desigur diferite 
consemnări, ştiu eu. Dar de scris efectiv, aşa cum sunt scrierile ce 
la moştenim, nu cred să fi început înainte de „Memoriile unui 
Isihast”. Deci totul a început cu „Memoriile unui Isihast”. Până în 
momentul acela era preocupat la maximum de pictură. De pictură 
şi de fel de fel de experimente. La un moment dat era foarte 
preocupat de efectul de piramidă. Avea legături cu o persoană de 
pe la Piteşti care era preocupată de energii, dar specialistă, profe-
soară universitară, Elvira Godeanu. Elvira Godeanu era specialistă 
în studiul apei. Nu ştiu ce mai studia. Efectul de piramidă, în orice 
caz, îl studia. Şi multe dintr-acestea. Dar era specialistă. Şi ştiu că 
aveau o legătură şi au şi corespondat. A făcut-o şi cu mulţi alţii, 
dar o reţin în special pe Elvira Godeanu. 

Când a început Părintele cu piramidele s-a umplut pe acolo pe 
la stupi numai de piramide de toate felurile. Şi din lemn şi din 
tablă şi din fier forjat, din vergele de fier. Fel de fel de mărimi, fel 
de fel de dimensiuni. Şi s-a preocupat o vreme. Nu ştiu exact cât, 
nu mai pot să dau timpul înapoi. Dar a durat vreo trei ani, cred. 
Studia efectul de piramidă. Nu ştiu ce vroia… Avea o carte scrisă 
de un specialist, despre numărul de aur, despre cum se foloseşte 
numărul de aur în arhitectură. Şi pe mine m-a pus să-i detaliez, să-l 
lămuresc pe el, cu partea de matematică. Adică, dorea să-i arăt 
cum se operează cu numărul de aur. Şi să-i dau, aşa la modul 
practic, cum îl poate folosi la măsurători sau la piramide. Mult s-a 
preocupat cu piramidele. Deci a fost un timp cu piramidele, după 
aceea a fost preocupat cu pictura. Enorm a fost preocupat cu 
pictura. Cu studiu efectiv, cu pensula şi culorile. Cu medicina 
naturală a fost dintotdeauna. Cu fel de fel de leacuri. Aceasta e şi o 
preocupare în Frăsinei. Într-un timp erau cu o ciupercă japoneză. 
Atunci, toată mănăstirea era plină numai de borcănele şi de 
borcane cu ciuperci. Şi Părintele le studia pe toate acestea…  
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Cu plantele a fost dintotdeauna, şi când era cu pictura şi cu 
piramidele şi cu alimentaţia. Dar nu era în mod explicit cu scrisul. 

În momentul în care s-a apucat de scris s-a şi configurat. Adică 
din momentul acela – până şi studiul lui sau preocupările lui 
legate de alimentaţie şi de medicina naturală – au căpătat o formă 
mult mai concretă şi mai orientată. Deşi, toate-l destinau spre aşa 
ceva. A fost un laborant înnăscut, adică omul pensetei, omul care 
ştie tot timpul. A fost cu laboratorul. Un chimist foarte bun. Când 
vedeai cu ce fineţe apuca un obiect! Parcă tot timpul lucra cu 
penseta. Şi au fost fel de fel de preocupări… Şi, în plus de aceasta, 
a fost şi contextul monahal, de care şi Părintele a fost marcat. 
Atunci când s-a apucat de scris, aşa cum s-a apucat şi de pictură… 
a fost „un moment”. A trăit călugăria din plin. Iar călugăria are fel 
de fel de straturi şi fel de fel de… Poate alţii văd altcumva. Eu am 
văzut foarte bine cum a fost „momentul” când s-a apucat de scris. 
Ştiu cum era până atunci, cum a fost până atunci şi cam cum s-au 
născut scrierile acestea.  

* 

Ce fac ucenicii sau ce se scrie acum, cum se continuă? Se 
continuă foarte bine. Se continuă minunat, în sensul că era nevoie. 
E o nevoie teribilă, tocmai fiindcă era complexul acela că Părintele 
nu avea studii sau cumva că nu era de încredere. Şi-acuma există 
încă pentru mulţi neîncredere. Nici nu ştii cum să le încadrezi. De 
multe ori şi Părintele, fiind contrariat, spunea să nu se mai ia 
scrierile sale într-un cadru strict monahal sau ca scrieri bisericeşti, 
ci pur şi simplu să fie considerate ca literatură, să fie luate ca  
„o simplă literatură”. Sau alteori zicea : „Dacă e ceva o să rămână, 
dacă nu le arunci şi gata. Ce atâta problemă? De ce unii se 
cramponează sau fac caz? Nu sunt bune? Nu sunt bune. Sau dacă 
sunt bune se vor folosi de ele”. Adică nu trebuie să fie o problemă 
cu „inutilitatea” lor. Ca să înlăture pe undeva neîncrederea, dar în 
acelaşi timp şi ca să deschidă cumva situaţia, era foarte bună şi 
situarea aceasta într-un punct neutru. 

Cel puţin pentru cei care sunt stricţi şi înguşti, pentru cei care 
văd lucrurile într-un mod rigorist şi exclusivist, e bună privirea 
aceasta, cum zicea Părintele, să vezi „scrierile” lui doar ca  
„o simplă literatură”. E şi mai uşor să se poată apropia unii şi, pe 
de altă parte, ce atâta să tot cauţi nod în papură? Au fost acum, 
recent, nişte călugări care mă tot întrebau dacă sunt sigur că scrierile 
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acestea ale Părintelui nu sunt cu probleme, că nu sunt eretice şi că 
nu… Şi a trebuit să depun mult efort ca să-i conving, deşi de multe 
ori îi convingi prin prezenţă sau prin felul cum spui. Cumva îi dai 
o încredinţare. Aşa e mentalitatea şi monahală şi românească, cu o 
anume neîncredere. Mai ales în ultimul timp, mulţi caută greşeli 
sau cumva devin suspicioşi chiar şi la lucrurile care sunt indubi-
tabile, care nu dau semne de îndoială. Şi atunci, de multe ori, 
văzând că nu pot să rezolve problema, caută o apropiere sau un 
dialog cu persoane, care ar fi cât de cât de încredere, făcând 
abstracţie de lucrul în sine. Dar m-am uitat şi am constatat că 
mediul monahal în continuare e foarte… reţinut. Nu, nici nu se 
pune problema de a citi scrierile. Şi cred că aşa este şi din toată 
opoziţia cumva sau din toată contestarea care s-a făcut. Toată vine 
din partea celor care sunt ignoranţi sau a celor care n-au citit o 
pagină. Şi care nu citesc. Deci cam greu cu aceştia. Eu nu ştiu pe 
vreunul care să fi citit scrierile Părintelui, care să fie cât de cât 
competent, şi care să conteste. În primul rând n-are ce contesta. 
Dar hai să zicem că ar avea o raportare critică… 

Deci sunt bune aceste continuări. Sunt bune. Cel puţin aşa cât 
am perceput eu. Aşa cum a făcut Neofit, cum e în ultimul număr 
din Crochiuri, aşa cum e studiul acela despre specificul athonit-
carpatin sau carpatin-athonit sau despre duhovnicie în Frăsinei. 
Studiul e foarte bun, dar este mărginit de tematică. E axat pe a 
susţine ceva şi a demonstra altora. Dar trebuie făcut ceva exact în 
genul acesta, cum sunt comentariile la Filocalie. A încercat cineva… 
N-am auzit nicio părere despre încercarea aceea. Mă refer la faptul 
că, în Crochiuri I şi II (n.r. Colecţia Chipul Iconic vol. I şi II), Luigi 
Bambulea de la Cluj a încercat un comentariu la Părintele foarte 
sistematic şi foarte analitic. Acuma din ce face Părintele Neofit, o 
dată a fost cu o deschidere spre drept, localizarea dreptului. Foarte 
frumos… Cum e în ultimul număr localizarea dreptului ca fiind o 
chestie foarte ortodoxă. Adică are un loc… S-a desconsiderat până 
acuma. Mitropolitul Irineu are o lucrare despre „Substanţa morală 
a dreptului”. A făcut un doctorat. Dar Neofit şi aceştia merg pe 
faptul că ştiinţa aceasta a dreptului îşi are locul în creştinism şi l-a 
avut dintotdeauna şi e foarte legată de teologia ortodoxă. Adică, 
dincolo de barierele ştiinţei dreptului, dincolo de felul cum e 
configurat domeniul. E o chestie pe care a tot dezvoltat-o. Şi cărţile, 
cele două cărţi pe care le-a scos şi câteva studii, reuşesc foarte bine 
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să dea o nouă faţă a dreptului în creştinism. Cel puţin aşa am 
simţit eu. Iar acuma cu semiotica la fel, dezvoltă foarte bine 
problema iconicului. Şi vizavi de Părintele Ghelasie şi vizavi de 
contextul general creştin ortodox. Dar tot la fel merge cumva pe un 
segment din Părintele Ghelasie. E adevărat că iconicul sau practica 
iconică este totul. Totul este pe mistică iconică. Adică totul e pe 
iconic la Părintele Ghelasie. Şi aprofundarea semioticii e foarte 
roditoare. E de continuat şi ce-a încercat Bambulea. Dar acestea 
două ar fi de făcut. Un fel de exegeză sau un fel de hermeneutică 
direct pe Părintele. Şi mai e ceva. Trebuie să se scrie o viaţă a 
Părintelui. Să se scrie o viaţă a Părintelui, dar amplu. Cineva mi-a 
cerut-o mie, dar nu ştiu dacă sunt eu capabil. 

Mi-a plăcut la Neofit, spre exemplu, cumva aşa cum e şi la 
occidentali şi în genere, o rigoare. Acum nu mai ştiu cum se fac 
licenţele în ţară. Nu ştiu dacă se ţine cont de rigoarea aceasta. Înaltul 
Irineu spunea că atunci când a făcut doctoratul, cu Bobrăiescu, i s-a 
impus la fiecare capitol un număr de propoziţii şi un număr de 
cuvinte. Adică să te încadrezi într-un format. Îţi fixa forma cumva. 
Adică o condiţionare a ceea ce vrei să spui, nu cum simţi, nu cum 
vrei. La Neofit – adică la revista şi la textele pe care le vrea el la 
Crochiuri – le condiţionează prin faptul că trebuie să fie de amploare 
şi să conţină multe pagini. Şi da, într-adevăr aşa văd şi eu viaţa 
Părintelui Ghelasie. Am citit multe biografii şi oricum îmi şi plac. 
Mi-a plăcut foarte mult memorialistica şi tot ce înseamnă biografie, 
autobiografie. Mi-a plăcut tot ce ţine de memorial şi de experienţa 
vieţii unui om. Într-adevăr, nici n-ai cum să povesteşti viaţa unui 
om sau să faci o biografie a cuiva, sau chiar şi o monografie, într-un 
spaţiu scurt. Neapărat trebuie un spaţiu amplu. Neapărat trebuie 
să dezvolţi foarte mult. Cel puţin biografiile care s-au impus acum, 
şi care îmi plac şi mie, sunt de mii de pagini. Şi chiar dacă nu sunt 
în stare să o scriu eu, mi-aş dori o viaţă a Părintelui Ghelasie aşa la 
nivel de sute de pagini. 

Biografia Părintelui, privită la modul exterior, nu este o bio-
grafie de Sfântul Antonie. În genere, sunt figuri, şi în cadrul creşti-
nismului, şi în cadrul monahismului, cu o viaţă „aventuroasă”  
sau cu o viaţă care are un conţinut ofertant. Aşa cum e viaţa  
Sf. Grigorie Taumaturgul, care conţine o bogăţie nemaipomenită,  
ca expozeu de viaţă. Are multe fapte, o mulţime de întâmplări.  
La „Viaţa Părintelui” nu ar fi o prezentare de acest fel. Dacă o iei 
aşa, la modul exterior, viaţa Părintelui Ghelasie nu este nici 
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senzaţională, nici aşa impresionantă. Dar poate fi foarte mult 
aprofundată, în genul făcut de Sofronie cu Sf. Siluan. Şi viaţa Sf. 
Siluan e foarte săracă. Memoria colectivă nu a înregistrat prea 
multe evenimente sau multe detalii. Însă, o biografie nu trebuie 
neapărat să fie „pe exterior”. Şi atunci această biografie a Părintelui 
ar putea fi de câteva sute de pagini, din cauză că ai bogăţia aceasta 
„de Ghelasie”, ai bogăţia aceasta ghelasiană. Căci eu tot timpul aşa 
am privit. Atât cât am reuşit eu să văd. 

Am avut un timp, căci aşa e cred la toţi, când eram atras de 
Wittgenstein. Actualmente nu mai simt o atracţie spre el. Dar cât  
m-a atras un pic Wittgenstein eu tot timpul am identificat scrierea 
lui cu autorul. Aşa şi la Părintele Ghelasie. Minunea aceasta 
ghelasiană e cumva atât de complexă, în momentul în care încerci 
să cugeţi, în momentul în care începi să te adânceşti în ea. Eu, 
oricum, am împărţit-o mereu în două. Adică există un Ghelasie 
„oral” şi un Ghelasie „scris”, cel puţin. Ca să nu mai pomenim că 
există şi un Ghelasie cultic, există un Ghelasie slujitor. Lucruri pe 
care le-a semnalat Florin. Dar hai să rămânem în special la două 
dimensiuni: dimensiunea scrisului şi dimensiunea orală. Dimen-
siunea orală este foarte puternică la Părintele. La fel cum este şi cea 
scrisă. 

Sunt mulţi care au fost în preajma Părintelui, care ştiu câte 
ceva, dar nu reuşesc să redea. Ar fi un lucru extraordinar să se 
redea această bogăţie. În măsura în care învii în tine amintiri cu 
Părintele Ghelasie în aceeaşi măsură, ca şi la Proust, ele se deschid. 
Aşa cum, la Proust, totul a început cu o prăjitură. Începe, mâncând 
o prăjitură, şi dintr-o dată se deschide tot câmpul acela al amin-
tirilor, deci tot ceea ce înseamnă acum „În căutarea timpului 
pierdut”, în şapte volume. În momentul în care te adânceşti un pic 
în meditaţie în viaţa Părintelui Ghelasie dintr-o dată ţi se deschid 
nişte vederi şi, cum să spun, nişte înţelegeri. Nu numai că se 
actualizează nişte trăiri şi acele momente ale întâlnirii cu Părintele, 
dar în acelaşi timp ele pot avea o continuare, o lărgire şi o 
dezvoltare în prezent. Care e fascinantă! Dintr-odată, aşa! Aici e 
detenta! Numai că toată problema este punerea în pagină, este 
punerea în scris. 

Descrierile orale eu le-am făcut mereu. Deci sunt un mărtu-
risitor sau, cum zic aceştia acum, sunt un „fan”. Tot timpul l-am 
„predicat” pe Părintele şi tot timpul l-am făcut cunoscut în rapor-
tările mele cu fel de fel de persoane. Aceste convorbiri cu oamenii, 
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discuţiile pe care le port cu ei, sunt foarte adâncite. N-am fost 
înregistrat, dar sunt cu consum de energie şi cu multă implicare. Şi 
de fiecare dată îl trăiesc pe Părintele, şi de fiecare dată îl actualizez. 
Mi-am pus şi eu tot timpul problema cu scrisul. Nu sunt străin de 
scris. Dintotdeauna m-a preocupat chestiunea scrisului. În liceu am 
fost chiar la un Cenaclu şi am şi publicat. M-a preocupat scrisul. 
Dar toată problema este că am fost tot timpul furat sau cumva 
mâncat de viaţa monahală. Timpul e foarte scurt. Părintele a reuşit 
să găsească timp. Trebuie cumva să găseşti timp. Meşteşugul 
scrisului este să reuşeşti să-l acomodezi cu această lipsă de timp şi 
cu toate problemele acestea care apar. Slujbele sunt lungi şi tot 
timpul trebuie să te duci. Noaptea nu există fără slujbă. Eu mă duc 
la toate slujbele. Trebuie să te duci la slujbe. Treaba pe care o fac eu 
(n.r. răspunsul la scrisorile care vin pe adresa mănăstirii) este de 
migală şi îmi place foarte mult. Adică m-am implicat foarte mult 
cu oamenii şi aşa cu… migăleală. De citit nu mă pot lăsa. E mult de 
citit şi nu pot fără citit. Şi e şi problema aceasta că trebuie un 
exerciţiu constant al scrisului, cum zicea Tolstoi. Cum făcea şi 
Enescu. Adică Enescu tot timpul ţinea în mână partea aceea de la 
vioară (n.r. gâtul viorii) şi tot timpul făcea... digitaţia. Aşa şi cu 
scrisul. Tolstoi tot timpul a făcut lucrul acesta (n.r. simulează că 
scrie cu mâna pe masă). Nu contează atât de mult, dar trebuie 
exerciţiu. E şi o obişnuinţă a scrisului. Dar, ‘om vedea. Mi-am pus 
şi eu problema. Călugării pun altfel problema. 

Chestiunea scrisului poate fi privită din multe unghiuri de 
vedere. Există scrieri fragmentare, există şi scrieri sistematice. Fel 
de fel de scrieri. Şi acum sunt şi la o vârstă. Mai e şi vârsta.  
De multe ori scrisul, sau cel puţin rezultatele scrisului, le văd mai 
mult „după”… nu în timpul vieţii. De multe ori le-am expediat 
la… „după”. S-au păstrat şi de pe la Părintele nişte cuvinte înregis-
trate. S-a scos un volum, parcă, cu interviuri. Există şi lucrarea 
aceasta. Pe urmă, Părintele a mai fost înregistrat… Nu ştiu cât o 
aprecia, nu ştiu cum o vedea. Dimensiunea orală e distinctă şi e 
efectiv altceva decât cea din scris. Adică este o chestie total rotun-
jită. Şi reiese, cum ai zice, într-adevăr un alt Ghelasie. Cumva un 
alt fel de a-l vedea pe Părintele Ghelasie. Tot la fel de fascinant, tot 
la fel de integral, tot la fel de complex. Dar, e o altă dimensiune. 
Cum e cu Petre Ţuţea. 

Ţuţea, la un moment dat, a rămas cu o dimensiune orală, în 
special. Mai puţin scrisă. Se păstrează nişte scrieri, dar, tot aşa, 
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sunt „amânate” la maxim. Au fost tot mereu „amânate” pe ultima 
sută, înghesuite. Unele sunt mai concrete, într-adevăr. Scrisul lui 
Ţuţea este un scris rezumativ, expeditiv, înghesuit. Adică nu e un 
scris normal, degajat. Părintele a reuşit cumva să aibă un scris 
normal, adică dezvoltat şi foarte complex. La Ţuţea s-a impus, în 
special, dimensiunea orală, oricât am fi noi de necăjiţi pe chestia 
aceasta… Da, la Ţuţea este o dimensiune orală care eclipsează mult 
pe cea scrisă. Partea scrisă rămâne aproape un sfert, cel mult. Şi 
Neofit, ţine conferinţe prin ţară. Am mai vorbit un pic cu Cristian 
(n.r. Cristian Niculae) vizavi de ce spune pe acolo. Mi-a descris un 
pic cam cum decurg aceste conferinţe şi cum se raportează 
Părintele Neofit la ele. Dar şi la Neofit deja se poate vorbi tot la fel 
de o chestie scrisă şi de o chestie orală. O dimensiune orală foarte 
puternică. Zicea Cristian că sunt nemaipomenite expozeurile 
acestea, conferinţele acestea pe care le ţine. Eu îl cunosc în dialog. 
Dar există atunci când vorbeşte oamenilor o dimensiune care, cică, 
este nemaipomenită. 

Ultima carte, aceea cu „Gestul”, e alcătuită din nişte confe-
rinţe. Acuma în scris ele au o prezenţă, dar deja bănuiesc varianta 
orală. În ea e cuprinsă şi varianta orală. Deja se simte varianta 
orală. Se simte că au fost vorbite. Întotdeauna o chestie vorbită şi 
după aceea redată în scris se simte. Există o dimensiune orală 
foarte puternică. Dar interesant că la Neofit, deşi are o implicare pe 
social – cel puţin atât cât mi-a parvenit mie – adică o implicare 
orală, cu conferinţe, în acelaşi timp este teribil cât a reuşit să şi 
scrie. E adevărat că are avantajul acesta. Nu ştiu, acum poate  
judec greşit… Dar fiind preot la Glimboca, la o parohie, are şi un 
timp. Are altfel de timp. Nu e mărginit de programul acesta strict 
mănăstiresc. Care mie îmi place, dar care în acelaşi timp te 
sacrifică. Adică nu ai ce să faci. Eu nu pot fără slujbe. Iar slujbele 
sunt lungi şi îţi mănâncă aproape jumătate din timp. Nu ai ce să 
faci. Utrenia e utrenie. M-am sculat azi-noapte la 1:00. Vii la chilie 
la 4:00. După aceea mai stai ceva. Noaptea e clară. E noaptea în 
biserică. Şi e nemaipomenit de frumos! Nu pot să renunţ la aşa 
ceva! Să scrii în biserică? Greu de spus… Am mai scris. Dar, 
hmm… Apoi e Sfânta Liturghie. S-a făcut 10:00-10:30. Am de lucru 
cu hârţogăraiele mele. După aceea du-te la masă. Imperativ se cere 
să fac măcar o oră de mişcare. Lucru pe care nu-l fac. Dar s-ar cere 
neapărat, măcar o oră să te duci să umbli. Căci n-am mişcare deloc. 
Vârsta îşi spune cuvântul. Am neputinţe fizice. Acum nu ştiu, unii 
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folosesc calculatorul la scris. Probabil Neofit foloseşte calculatorul. 
Eu nu concep. Eu n-am. Nu sunt refractar. Nu accept mijloace. Nu 
accept tehnologia. Nu accept, nu că sunt zelotist sau ştiu eu cum. 
Nu. Nu sunt nici un om practic. Sunt de modă veche şi greu mă 
schimb. Nu pot să mă schimb. 

Părintele Ghelasie era foarte practic. La un moment dat de 
Părintele vorbeşte Radu Comănescu, un francmason. A scos o 
istorie a francmasoneriei în două volume. E ziarist. Intelectual de 
marcă. A dat o mărturie despre Părintele Ghelasie. Se cunoştea cu 
Părintele, şi a dat o mărturie nemaipomenit de frumoasă legată de 
calculatorul pe care îl folosea şi de limbajul pe care îl folosea. 
Foarte primitiv. Dar uite că Părintele, un om foarte practic, uşor s-a 
adaptat să scrie numai pe calculator. Părintele şi multiplica. Făcea 
el întâi cărticele până le preda pentru tipar. Făcea o variantă per-
sonală. În privinţa aceasta, Părintele Ghelasie era teribil de practic. 
Eu nu sunt practic. Majoritatea scriu la calculator. Într-adevăr, nu 
că nu s-ar mai putea scrie ca pe vremea Părintelui Stăniloae, căci 
Părintele Stăniloae scria totul de mână, dar timpul, la ora actuală, 
şi felul de a fi al omului e atât de strâmtorat. Aşa e viaţa acuma,  
n-ai ce să faci. N-ai cum. Nu mai e cum era cu Părintele Stăniloae.  

Cum să spun, de scris tot timpul scriu. Am (şi) eu mâzgălelile 
mele. Dar la un moment dat lui Florin i-am spus că sunt frag-
mentare. A zis că nu e nicio problemă să i le dau şi fragmentare. 
Adică ceva aşa aforistic, sau aşa cumva… Fel de fel de însemnări. 
Nu am vrut să-i dau. Dar copiii aceştia, din punctul meu de 
vedere, fac sinteze. Acum sintezele sunt foarte bune. Copiii aceştia, 
şi Neofit, privesc scrisul într-un mod practic şi într-un mod 
funcţional, cumva. Pe când eu îl privesc mai mult retrospectiv, 
nevăzându-i neapărat o funcţie actuală, o neapărată actualitate, să 
zic aşa, momentană. De multe ori am văzut scrieri de întindere 
mică sau anumite însemnări, care după aceea au suscitat mii de 
pagini. Şi, oricum, eu merg pe experienţă. Dar ca să scriu ceva, 
dacă voi scrie, vizavi de viaţa Părintelui, totul va fi numai din 
punctul acesta de vedere al experienţei. Chiar şi Părintele a zis aşa 
la un moment dat. Şi tot timpul am privit aşa şi eu. Adică, nu 
privesc lucrurile prin intelect, deşi mi-am dezvoltat nişte abilităţi. 
Dar nu privesc lucrurile prin prisma unei viziuni intelectuale, ci 
prin prisma unei moşteniri de experienţă, pe trăire. Şi ar fi enorm 
de scris. 
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E bine că sunt care scriu. Trebuie scris. La Neofit e bine că şi-a 
găsit mâna. Şi-a format şi o mână şi şi-a găsit şi maniera, adică 
modalitatea în care să dezvolte lucrurile. Trebuie să fie o lucrare 
constantă sau care, la un moment dat, să aibă o oarecare constanţă. 
Trebuie nu numai aşa să scriem, cum spun majoritatea: „Hai să 
scriem un studiu sau ştiu eu despre ce…” Scrierea trebuie să fie tot 
aşa ca o mărturie. Deci, să fie ca o mărturie. Eu de scris scriu, 
numai că scrierile mele nu se încadrează într-o formă publicabilă. 
Sunt scrieri personale, fără o intenţie. Aşa sunt eu dintotdeauna. 
Preocupările mele sunt dezinteresate. Spre exemplu, am o preocu-
pare, din copilărie aproape, faţă de artă. E o preocupare personală. 
Când îi zic că e personală o spun în sensul că îţi dă nişte răs-
punsuri şi că n-ai cum să n-o faci. Adică te chinuie, te frământă. E o 
chestie existenţială. E o preocupare de atâta timp. Am discutat-o şi 
cu Părintele Ghelasie. Mult am stat pe „zona” asta cu arta. 

Spre exemplu, ce m-a impresionat în ultimul timp teribil este 
ultima carte a lui Sorin Dumitrescu. A scris o carte despre Van 
Gogh: „Despre Van Gogh după ureche”. E legată de plastică. Dar 
eu nu sunt pe plastică, căci nu sunt pictor. Nu sunt nici scriitor, dar 
am fost atras mai mult de scriitori decât de pictori. Dar şi de pictori 
am fost atras. E vorba de un pictor şi de un sculptor, despre care, 
întâmplător, şi Sorin Dumitrescu spune că l-au atras cel mai mult. 
L-au atras din ce punct de vedere? El îi vede – în artă – ca cei mai 
apropiaţi de icoană. E vorba despre Van Gogh şi Giacometti. Ei, 
din lume tot aceştia m-au preocupat şi pe mine, tot ei mi-au atras 
atenţia.  

Van Gogh a şi scris. Se păstrează scrisorile lui către frate-său. 
Două volume în care sunt scrisorile lui sunt şi cea mai bună 
interpretare, cea mai bună hermeneutică sau cea mai bună critică 
de artă la pictura lui Van Gogh. El şi-a înţeles cel mai bine pictura. 
Şi tot el şi-a interpretat-o cel mai bine. În cartea sa, Sorin Dumitrescu 
a folosit o carte a doi cercetători americani care au scris „o viaţă” a 
lui Van Gogh. Cei doi cercetători americani s-au dus pe unde a stat 
el, prin toate clădirile, au inventariat toate obiectele. Au fost în 
Arles, şi pe unde a mai stat Van Gogh, chiar şi în ospiciul unde a 
murit. Au văzut tot ce se păstrează. Deci nu numai pictura, ci tot ce 
se păstrează. Şi au scris o carte, şocantă aş spune, care nu e tradusă 
în română. O are Cătălin Rusu în engleză. Sorin Dumitrescu, 
neştiind engleză, i-a cerut să-i traducă pasajele. Această carte 
dezvăluie nişte lucruri cutremurătoare. Van Gogh nu s-a sinucis. 
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Van Gogh a fost împuşcat. Întâmplător, e adevărat. Cineva dintr-o 
curte, în timp ce el venea de pe câmpurile unde picta, a tras şi l-a 
împuşcat în burtă, întâmplător. A mai trăit după aceea trei zile. 
Dacă era sinucidere, n-ar mai fi trăit trei zile conştient. Deci trei 
zile a mai trăit conştient, a vorbit cu fratele său. Se păstrează ce a 
spus. Nu ştiu dacă în starea aceasta a mai putut picta. În plus, a 
avut o activitate foarte puternică până în momentul acela. Un om 
care se sinucide nu pictează cu acea efervescenţă şi cu acea forţă cu 
care a pictat Van Gogh. Deci Van Gogh nu s-a sinucis. Îţi dai seama 
ce fals şi ce minciuni ale istoriei artei?!  

Van Gogh nu s-a sinucis, ci a fost efectiv împuşcat într-un 
accident. Şi ca să nu-i dea pe aceia în gât, ca să nu facă puşcărie, ca 
să nu intre în penal, Van Gogh, creştineşte, i-a acoperit. Nu s-a dus 
să declare. Şi a preferat să se spună că e sinucidere. Eventual chiar 
şi el cumva, într-un mod indirect, a susţinut aceasta, decât să se 
zică că e ucidere şi că a fost împuşcat. Aşadar, nu s-a dus nici să se 
trateze, căci dacă se trata, dacă se ducea la spital, reieşea că e 
împuşcat. Şi s-ar fi zis: „Cine te-a împuşcat?” Adică trebuia să se 
facă o investigaţie poliţienească, ce-i dezvăluia pe aceia. Şi atunci el 
a stat aşa şi a răbdat vreo trei zile chinuindu-se. Şi aşa a murit. 
Numai ca să nu-i dezvăluie pe aceia. Şi, la fel, când şi-a tăiat 
urechea. Urechea aceea şi-a tăiat-o nu că era nebun la cap, cum se 
spune, cum vorbesc unii şi despre Eminescu. Un alt fals… El nu şi-a 
tăiat urechea deoarece era nebun, ci şi-a tăiat urechea numai din 
cauză că se certa mereu cu Gauguin – un mare pictor, prieten… 
Cei mai mari pictori. Paul Gauguin, un mare talent, era în schimb 
un om imposibil şi un certăreţ. Tot timpul îl provoca. Van Gogh îl 
aprecia. Numai că acela tot timpul îl zgândărea şi se arăta în pos-
tura de a-l învăţa pe Van Gogh pictură sau cumva de a-i demonstra 
că el se pricepe mai bine. Ei se apreciau oarecum, dar lui Van Gogh 
multe nu-i plăceau la Gauguin. În special caracterul şi chiar multe 
din pictura lui. În materie de pictură Van Gogh nu era de acord cu 
Gauguin. Avea alt punct de vedere. Şi ca manieră, şi ca tehnică, şi 
ca culoare şi ca stil. Avea altă viziune asupra picturii. Deci, normal, 
căci el e „spre” icoană. Pe când Gauguin e cu totul...  

Şi atunci erau dispute între ei foarte rebele, teribile. Van Gogh 
era un om aşa mucalit, aşa cam închis şi răbufnea. Era un om care 
riposta. S-au certat şi s-au bătut între ei de multe ori. Şi când a fost 
să îşi taie urechea a zis că decât să îl junghie mai bine îşi taie singur 
urechea. Ca să se descarce, ca o refulare, deci ca să nu-l vatăme pe 
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Gauguin, şi-a tăiat urechea singur. Sunt lucruri care nu sunt 
cunoscute şi care scot la iveală un alt Van Gogh. În schimb e cel 
mai vândut pictor din lume la ora actuală. Cele mai scumpe 
tablouri sunt ale lui Van Gogh. Cât a trăit n-a vândut niciunul. Şi 
mult timp după ce a trăit – nu ştiu cât a durat – nu s-a vândut 
niciun tablou. Iar la ora actuală sunt cele mai scumpe. În schimb, 
toţi artiştii care s-au sinucis sunt altfel văzuţi. Însăşi vânzarea 
tablourilor lor e legată şi de sinucidere. Adică rating-ul a crescut 
enorm la un artist care s-a sinucis. Se consideră astfel că e sincer. 
Sinuciderea e considerată o dovadă de sinceritate în artă. Adică s-a 
jertfit pentru artă. N-a cruţat nimic. Şi-a dat viaţa pentru artă. Atât 
a fost de sincer. Şi treaba aceasta îi trage pe oameni, dă o altă 
valoare tablourilor. 

A pus Sorin nişte poze cu Giacometti. El e sculptor. Mamă, 
când vezi cum arată Giacometti! La un moment dat e o fotografie 
cu capul în palmă şi cu mâinile acelea pline de lut, de ghips, nu 
ştiu ce are pe mâini, că făcea mulaje… Giacometti se spune că e 
mai tare ca Van Gogh şi că e cel care se apropie cel mai tare de 
icoană. Pe acesta Sorin îl vede ca pe un fel de Sf. Ioan Botezătorul 
în creştinism. E „înaintemergătorul”. E uşa între laic şi icoană. E 
poarta de trecere a picturii laice în icoană. Totul a pornit de la 
cadavre, de la feţele morţilor. La un moment dat nu a mai pictat 
nimic altceva, decât numai feţe mortuare, chipurile cadavrelor. Dar 
cât le-a adâncit! Unde s-a dus acesta. Giacometti e italian, dar a 
trăit în Elveţia. Se păstrează atelierul lui. Sunt documentare pe net. 
Sorin dă imagini documentare. Se păstrează totul de la el. Ei, pe 
mine, în afară de ortodoxie, de sfinţi, m-a atras teribil o astfel de 
figură, în materie de laic. Arta mi s-a părut că e mult mai tare decât 
filozofia şi ştiinţa. Am citit enorm, m-am băgat şi m-am adâncit de 
ani de zile în artă. În special în scrieri, în materie de scris mai mult 
decât în pictură. În principal, în poezie, dar şi în proză. În rest, mai 
încolo, mi-a plăcut toată arta. Şi cinema-ul, chiar şi filmul. Dar în 
special poezia şi proza. Eminescu. În Eminescu m-am adâncit la 
maxim. Studiu. Adică studiu cu creionul în mână. Întotdeauna 
când citesc sunt cu creionul în mână. Fac fişe. 

Eu am o înzestrare obişnuită. Am mai mult nişte daruri, dacă 
am aşa, din acestea, de intuiţie. Şi în matematică tot timpul am 
mers pe intuiţie. Adică fulgurant. Nu ştiai de unde vin. Te chinuiai 
să rezolvi o problemă şi dintr-odată fără nici o oboseală venea 
rezolvarea. De multe ori seara mă culcam cu ea în cap şi dimineaţa 
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aveam rezolvarea. Şi mi-au plăcut problemele acestea intuitive.  
Nu mi-au plăcut niciodată algoritmii. Nu mi-a plăcut conta-
bilitatea. Toţi zic că bat apa în piuă şi că sunt steril, că sunt teoretic, 
deci că sunt numai pe teorie, că nu sunt practic. Dar mie în 
matematică mi-au plăcut locurile geometrice. Chestiuni dintr-astea 
cu locuri geometrice, teoria numerelor, teoria mulţimilor, cu Cantor, 
cu spaţii Hilbert. Gödel m-a preocupat iarăşi foarte mult. 
Axiomatica, da. M-am adâncit şi aici. Dar în ultimă instanţă mi-a 
plăcut mai mult arta. Păi cu prietenul acela al meu nu discutam 
altceva. Îţi dai seama, acela avea doctorat. Dar doctorat din acela 
publicat în toate revistele americane şi japoneze. E mai cunoscut în 
afară decât în ţară. În ţară nici nu prea mai sunt. Toţi s-au dus pe 
afară. Acum nu prea mai avem geometri în ţară. El e geometru. 
Dar puternic. Ei, cu el discutam non-stop. Dar eu nu mai  
aveam tehnica. Însă ne înţelegeam. Mergeam numai pe intuiţie.  
Şi comunicam foarte mult. 

Îmi lipseşte formalizarea. De multe ori simt nevoia formali-
zării. Dar eram pe intuiţie. Şi acuma tot aşa, pe intuiţie. Pe intuiţie 
şi pe sinteze. Dar nu le caut. Nu caut ceva. Nu am finalitate. Nu 
urmăresc ceva. Pur şi simplu e trăire. Adică trăire pură şi aşa… 
fără pretenţii, fără… Cum se zice, din dragoste… sau artă pentru 
artă. Dar mă fascinează „figurile”. Adică, aşa cum sunt în orto-
doxie sfinţii, mă fascinează în artă aceste figuri ale artei sau aceşti 
„nebuni”. Cum e Eminescu sau cum e Luchian. M-am adâncit cu 
Luchian. M-a terminat Luchian. Să pictezi paralizat? Cu pensula 
agăţată aşa? Şi cum picta! Nemaipomenit ! Vai ce sensibilitate şi ce 
frumuseţe! Şi ce puritate! Îmi spun foarte mult. Mi se par foarte 
apropiaţi de sfinţii ortodocşi. Prin trăirea aceea a lor. Arta e pe 
trăire. Neofit e mai mult pe filosofie. Şi chestia cu semiotica e pe 
filosofie. Filosofie, drept şi teologie. E organul lui. E înzestrat. E 
foarte înzestrat. Dar are şi trăire mistică. De-aceea s-a călugărit. Şi 
în primul rând e preot. Păi a face Liturghia… Ce? Oricum ai face-o, 
Liturghia e o chestie de mistică. Poţi să fii cel mai slab preot. 
Liturghia e mistică. Nu ai cum. N-ai putea sluji. 

* 

În fiecare an la Techirghiol se făceau cursuri de ghizi pentru 
monahi. Erau doar pentru monahi, cred. Nu ştiu dacă mergeau şi 
mireni. Şi acolo mergea şi Părintele Ghelasie în fiecare an. 
Cursurile durau o lună cel puţin. La cursurile de ghizi veneau fel 
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de fel de profesori. Veneau şi de la Teologie profesori, de pe la 
Bucureşti. Cursurile de ghizi cuprindeau cam ce s-ar face acuma, 
de pildă, la o disciplină de la Teologie: Restaurare, Artă religioasă… 
Cred că aici s-ar încadra. Venea şi Zoe Dumitrescu Buşulenga şi 
ţinea o prezentare, iar Părintele ne povestea de multe ori şi ne 
zicea că era fascinat. Spunea că ar fi ascultat-o ore în şir cum 
vorbea. Mie-mi era cunoscută şi până a-mi vorbi Părintele. Ea 
oricum şi până în '89 mergea la Văratic. Acolo, la Văratic, era un fel 
de casă de creaţie. Mergeau scriitori pe acolo cu mitropolitul 
Bartolomeu Anania; mergeau mulţi scriitori, artişti, dar şi pro-
fesori. Apoi Zoe Dumitrescu şi-a dorit să se şi călugărească. Au 
călugărit-o şi după-aceea a apărut o carte cu interviuri cu ea. La 
ora actuală toată moştenirea lui Dumitrescu Buşulenga am impre-
sia că a fost dăruită Mănăstirii Putna. Ea e înmormântată la 
Mănăstirea Putna. Crucea i-a făcut-o Vasile Gorduz. Un sculptor 
puternic. Textul de pe cruce e de Dan Hăulică. Bine, mie-mi era 
cunoscută din lume. Cred că îmi era cunoscută de la nişte emisiuni 
muzicale la televizor cu Iosif Sava, un evreu care invita mulţi 
oameni de cultură la o emisiune intitulată „Serate muzicale”. Şi a 
făcut o emisiune şi cu Zoe Dumitrescu Buşulenga despre „scriitori 
români şi muzică” sau „Eminescu şi muzica”. Şi ştiu că mi-a plăcut 
foarte mult. Dialogul acesta, cum era între Iosif Sava şi Buşulenga, 
seamănă cu cel avut între Neofit şi Gheorghe Mihai. Tot aşa în 
genul acela. Numai că ei probabil l-au făcut prin email, iar aceştia 
erau într-un dialog direct, filmat, şi după aceea dat pe post. Dar 
foarte amplu era. Au apărut şi cărţi după aceea. Şi după ce s-a 
auzit că Zoe Dumitrescu Buşulenga se călugăreşte, că s-a călugărit, 
am fost atras şi mai mult. 

Oricum pe mine m-a preocupat foarte mult literatura compa-
rată. Până la Zoe Dumitrescu Buşulenga nu ştiu cine s-a ocupat de 
literatură comparată. Dintre studenţii lui Zoe, dintre cei mai 
puternici, a fost Ioan Alexandru, poetul. Şi mi s-a părut tare 
interesantă. Aveam şi cu Părintele Ghelasie discuţii vizavi de Zoe 
Dumitrescu Buşulenga. Deja îmi făcusem o imagine sau un portret 
din ce mi-a prezentat Părintele Ghelasie. Portretul făcut lui Zoe 
Dumitrescu era în genul acesta, în specificul lui. Adică o arie foarte 
vastă de preocupări de ordin cultural. 

Cultură înseamnă să te preocupe în primul rând foarte multe, 
să ai o cunoaştere bogată. Dar în acelaşi timp, cum zicea Părintele: 
„cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce-ai citit”. Adică 
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trebuie să ai o gamă largă de preocupări, fiindcă cultura ome-
nească poate fi privită, să zic aşa, într-o variantă culturală, cultura 
fiind o chestiune foarte largă, cam tot ce înţelegem noi prin 
cunoaştere; şi cunoaştere şi experienţă. Iar dacă o iei aşa strict, ea 
era un umanist. Avea formaţie de umanist. Dacă stăpâneşti limbi 
clasice – ea stăpânea latină, greacă şi câteva limbi moderne –, deja 
poţi să te angajezi, poţi deja să lucrezi în cultură. Poţi să abordezi 
cultura şi anumite lucruri din cultură. Ea s-a preocupat de civili-
zaţia europeană. Deci de cultură umanistică europeană sau cea 
care se rezumă la Europa. Cultura în sinteza aceasta greco-latină. 
Şi Părintelui îi plăcea. Şi mie îmi place tot aşa. Îmi plac cărţile ei, 
limbajul şi cum reuşeşte să facă sinteze. Normal că aceste lucrări 
sunt de sinteză. Îmi place modul acesta sintetic de a privi lucrurile. 
Spre exemplu, e o carte de-a lui Buşulenga, o carte nu din cărţile 
mari ale ei. O carte despre Sofocle. Sofocle înseamnă tragedie 
greacă, teatrul grec. Iar teatrul grec înseamnă Euripide, Sofocle, 
Eschil şi Aristofan. Tragedia şi comedia greacă. Şi a scris o carte 
despre Sofocle. Mamă ce frumos! Ce frumos e scrisă! O sinteză din 
care poţi să-ţi dai seama ce înseamnă Sofocle în cultură, ce 
înseamnă viziunea lui şi modul cum vedea, ce înseamnă teatrul 
antic şi cum vedea Sofocle existenţa, viaţa. Deci cum vedea el 
lumea. Şi pe mine cel mai mult mă atrăgea limbajul şi cum reuşea 
să cuprindă în cuvinte. Cum le zice şi cum le cuprinde. 

Părintele nu că a fost influenţat de Zoe Dumitrescu Buşulenga, 
că aşa ar trebui să fi fost influenţat de mulţi. Deci, nu atâta că a fost 
influenţat, cât că era un lucru pe care-l admira, pe care-l aprecia. Şi 
care, cum să spun eu, arată că erau persoane, oameni de valoare, 
care ştiau să vadă lucrurile, care înţelegeau nişte lucruri. În ce 
sens? Uite un exemplu. Am citit undeva despre o discuţie particu-
lară între Ioan Alexandru şi Zoe Dumitrescu, pe când era profe-
soară la facultate sau după aceea. Era perioada aceea proletcultistă, 
când nu se pomenea de nimic religios în studiu. Perioada în care 
era raderea culturii româneşti. Era începutul unei educaţii şi a unei 
şcoli ateiste. Se avea în vedere ateismul ca fundament şi cumva ca 
premiză. Erau studenţi la Filologie – mulţi proveniţi probabil din 
medii muncitoreşti – că aristocraţii erau în puşcării, iar copiii aris-
tocraţilor, cei care proveneau din familii de unde ar fi avut posibili-
tatea să afle nişte lucruri, nu erau admişi în perioada aceea la facul-
tate. Şi majoritatea erau din proletariat, din mediile muncitoreşti, 
ţărăneşti, acelea simple. Erau oameni simpli care n-aveau cultură 
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religioasă şi poate majoritatea nu ştiau, poate că auziseră, dar nu 
citiseră Biblia. Deja în perioada când preda Zoe Dumitrescu, Biblia 
fusese total exclusă din studiu. Nici nu se pomenea de Biblie.  
N-aveai voie să pomeneşti. Deoarece, când vorbeşti de creştinism, 
primul lucru, printre primele lucruri – sunt şi altele, e şi Sfânta 
Tradiţie – dar e Biblia. Fiind o facultate de filologie, cartea are 
prioritate şi cu cartea începi. 

Deci s-a pus problema astfel. Zoe Dumitrescu i se plânge lui 
Ioan Alexandru: „Ce ne facem, că aceştia nu vor să audă de Biblie?” 
Cum să predai filologie, cum să predai literatură universală şi cum 
să formezi nişte profesori de literatură fără să ştie, măcar la nivel 
cultural, de existenţa Bibliei? Deci s-o iei aşa, ca bibliografie măcar, 
în consideraţie. N-aveai voie să pui Biblia la bibliografie. Şi atunci 
cred că de la Zoe o fi venit ideea, care mi s-a părut nemaipomenită, 
de a putea strecura Biblia în Institutul de Literatură, într-un mod 
foarte simplu. Ioan Alexandru nu ştiu dacă a învăţat atunci, ori 
deja ştia ebraică. Şi au găsit o modalitate foarte frumoasă. Au 
introdus un curs de ebraică la Filologie, spunând că fără ebraică nu 
se poate studia filologie. Şi cu ocazia acestui curs de ebraică 
trebuia să introduci neapărat măcar Vechiul Testament. Astfel au 
băgat şi Biblia la bibliografie. Aveau un motiv prin care să legiti-
meze prezenţa Bibliei ca bibliografie sau măcar ca referinţă. Să ai şi 
o acoperire ca să poţi cumva să pomeneşti despre Biblie aşa, într-un 
mod accidental, în momentul în care ţii un curs de literatură 
universală, vorbind despre un scriitor cum e Goethe, sau Dante 
Alighieri. Cum să studiezi Divina Comedie? Nu poţi să pomeneşti 
de literatura universală fără să vorbeşti de Divina Comedie a lui 
Dante, fără să ştii câteva lucruri despre Biblie, măcar elementare. Şi 
atuncea au găsit soluţia aceasta. Ioan Alexandru era un poet de 
geniu, un poet extraordinar. Un om foarte capabil. A deschis un 
curs de ebraică, a şi tradus din ebraică. Deci se preda limba ebraică 
şi se preda şi cultură ebraică. Şi cu ocazia aceasta au strecurat 
Biblia la Institutul de Literatură. Şi mi s-a părut genial cum au 
reuşit să „înşele” sau, cum să spun eu, să-i „ducă” pe aceştia, pe 
comunişti. Mi-a plăcut cum au reuşit să introducă Biblia, fără ca 
să-i deranjeze, fără să mai aibă ce zice, în perioada cea mai grea. 
Era perioada aceea drastică când l-au scos şi pe Eminescu din 
studiu, când s-au scos clasicii literaturii române din studiu. Şi uite, 
au găsit soluţia aceasta. O soluţie nemaipomenită! Chiar mi-a dat 
de gândit…  
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Eu mi-am cumpărat câteva cărţi de-ale lui Zoe Buşulenga.  
Le-am cumpărat şi nu am reuşit să le citesc. M-am uitat pe vreo 
câteva şi urmează să mai citesc prin ele. Cartea ei cea mai bună este 
„Eminescu şi romantismul german”. Aceasta este o carte foarte 
apreciată. Şi mai are o carte: „Renaşterea, umanismul şi destinul 
artelor”. Acestea sunt cărţi mari, cărţi de referinţă când e vorba 
despre persoana sau de personalitatea lui Zoe Dumitrescu 
Buşulenga. Dar şi cărţile care sunt mai puţin considerate, care nu 
ar fi de referinţă în creaţia ei, mie mi se par nemaipomenite. Aşa 
cum este cartea aceea despre Sofocle.  

Mai are o carte care mi-a tras atenţia. Este o carte despre 
surorile Brontë, care sunt foarte populare. Sunt foarte puţini, cel 
puţin fete, dar şi băieţi, care să nu fi citit „La răscruce de vânturi” a 
lui Emily Brontë sau „Jane Eyre” a lui Charlotte Brontë. Adică sunt 
nişte cărţi populare, foarte citite. Cartea lui Charlotte este foarte 
frumoasă, chiar pe undeva creştină şi foarte sobră. Se citeşte foarte 
uşor. În ea un tânăr poate vedea cum se făcea în perioada aceea 
educaţia în Anglia, cum se forma un profesor sau un învăţător în 
perioada aceea. Charlotte Brontë are o formaţie de învăţătoare, de 
institutoare şi de guvernantă. Dar, în primul rând, preda în 
învăţământ. 

În perioada aceea, nu era amestecul acesta, cum se întâmplă 
acuma. Deci se făcea educaţia fetelor separat de cea a băieţilor. Şi 
ea era în primul rând o profesoară pentru fete. În perioada aceea, 
ca să fii învăţător nu era ca acuma, când faci Institutul Pedagogic 
sau cum era Şcoala Normală ceva mai în urmă. Nu era suficient. 
Ea, spre exemplu, şi-a deschis o şcoală a ei. A fost o fată săracă, 
fiica unui pastor anglican. Şi a trebuit să facă o specializare la 
Bruxelles, în Belgia. Acolo s-a dus în special ca să înveţe limba 
germană. A şi predat acolo limba engleză. Charlotte Brontë avea o 
formaţie tare interesantă, ce avea la bază limba engleză, care este 
foarte importantă. Dar nu limba engleză aceasta pe care o ştim şi 
care se învaţă acum. Era o limbă engleză clasică, o limbă engleză 
foarte solidă, nu din aceasta tehnicistă. Deci ea, ca învăţătoare, preda 
într-o şcoală pentru a „scoate” la rândul ei învăţătoare. 

Zoe Dumitrescu a scris o carte, deci, despre surorile Brontë. 
Toate trei… E vorba de familia Brontë. O familie care a trăit în casa 
parohială de lângă biserica aceea anglicană cu cimitirul alături şi 
într-o zonă izolată, la distanţă de localitate, de comunitate. Tatăl a 
fost pastor anglican. Au fost vreo şase fraţi, dintre care celebre au 
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ajuns aceste trei surori. Trei surori care toate au scris, şi toate au 
ajuns celebre. Surorile Brontë. Cu educaţie clasicistă. O educaţie 
din aceasta – care nu se mai face acuma – universalistă. O educaţie 
foarte completă, foarte bogată. Toate trei au ajuns scriitoare. Au 
scris nişte cărţi frumoase.  

Şi Zoe Dumitrescu face o analiză a familiei şi a epocii în care 
au fost ele, dar şi a acestor trei personalităţi, a acestor trei surori. O 
poveste nemaipomenit de frumoasă. Dar soarta lor e tragică pe 
undeva. Ele mor de tinere şi toate mor de plămâni. Au fost sărace, 
dar toate au fost foarte înzestrate. Mari scriitoare de limbă engleză, 
şi culte şi talentate. Înzestrate cu mult talent. Şi Zoe Dumitrescu 
face o analiză atât de profundă şi de bogată! Mie-mi place cum 
abordează subiectul. S-ar încadra la categoria biografie, dar depă-
şeşte cu mult noţiunea de biografie sau de monografie. Adică e 
foarte complexă. Zoe Dumitrescu le vedea cu cultura ei bogată, 
fiindcă avea o cultură foarte bogată. 

La ora actuală nu se mai scriu biografiile aşa. Probabil că 
pentru cine citeşte acum cartea aceasta, „Jane Eyre”, e un pic poate 
greoaie, pentru că nu curge uşor. Adică n-are o frază uşoară. E o 
frază complexă. Dar sunt surprinse toate palierele şi la nivel 
existenţial şi social şi de învăţământ şi de educaţie, şi de obiceiuri 
şi de tradiţie. E o viziune foarte complexă, cum îmi place mie. Şi 
Părintelui Ghelasie îi plăcea genul acesta. Acuma sunt puţini care 
mai scriu aşa. 

Mai nou am cunoscut pe unul la fel ca Zoe Dumitrescu 
Buşulenga. Au mai fost încă doi în cultura românească. Încă doi 
care au genul acesta de viziune. Bine, am putea să-i pomenim şi pe 
Tudor Vianu şi pe George Călinescu. Dar, din punctul meu de 
vedere, Zoe Dumitrescu, în primul rând pentru că era credin-
cioasă, depăşeşte mult felul de a fi al lui George Călinescu. George 
Călinescu e un mare critic literar tot aşa, universal, cu o cultură 
foarte bogată, foarte complexă, şi tot cam la literatură comparată ar 
fi. Oricum n-am stat pe George Călinescu. Am stat în schimb pe 
Matei Călinescu. Matei Călinescu e mult după George Călinescu. 
Şi mai este încă un român. Multora le e cunoscut. Adrian Marino. 
Adrian Marino şi Matei Călinescu, în materie de literatură compa-
rată, sunt cunoscuţi pe tot mapamondul. Până la Zoe Dumitrescu 
Buşulenga eu n-am ştiut ce e literatura comparată. E nemaipo-
menit de frumoasă. Este o abordare a culturii universale, pornind 
dintr-un cadru restrâns, oprindu-te asupra unui fascicol, asupra 
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unei personalităţi din literatura română, ca după aceea să încerci 
încet, încet, să pătrunzi în cultura universală, în literatura 
universală. 

Dialogurile Părintelui Neofit cu Gheorghe Mihai şi multe din 
textele Părintelui Neofit au ceva comun cu literatura, cu felul de a 
fi al acestor savanţi de literatură comparată. Mergând pe alte 
paliere. Chiar vorbeam cu Cătălin Cioabă, fiindcă el e specialist în 
Wittgenstein, printre altele. Eu, tot citind la Wittgenstein, aveam 
discuţii pe tema aceasta. Şi la un moment dat i-am spus că l-am 
abandonat pe Wittgenstein, şi că nu prea mă mai atrage, din cauză 
că mă preocupă mai mult lucrurile de artă, decât cele de filosofie. 
Cătălin a zis că şi felul cum vedea filozofia Wittgenstein e o artă. Şi 
felul de abordare, într-un fel, al Părintelui Neofit în semiotică este 
o artă. Florin Caragiu are o personalitate foarte complexă, dar mie 
mi-a atras în primul rând atenţia anvergura lui de poet. Florin 
Caragiu e un poet nemaipomenit! În special ultimul volum de 
poezie legat de dializa lui şi de problemele cu rinichii este un 
volum nemaipomenit de poezie.  

Referitor la personalităţi care l-au mai influenţat pe Părintele 
Ghelasie. E greu de spus că l-au influenţat. Nu m-am gândit aşa, în 
mod special. Trebuie să cuget bine, să mă gândesc. Îi plăceau 
oricum toate geniile, să zic aşa. De Eminescu avea o apropiere. Mă 
uitam şi la Zoe Dumitrescu. Ea toată viaţa a fost centrată pe 
Eminescu. La un moment dat, spunea că de fiecare dată când 
vorbeşte despre Eminescu simte ca şi cum ar face ceva cultic, sau 
ca un act religios aproape. Rămân şi eu surprins. Am observat 
acuma la mai mulţi. Chiar că e de luat în considerare. Deşi dovezi 
concrete sau, să spun aşa, directe, sunt mai greu de găsit. Dar 
există. Mă uitam şi la personalităţi mari care pledează pentru un 
Eminescu religios, pentru un Eminescu foarte apropiat de trăirea 
ortodoxă sau de spiritualitatea ortodoxă. Aspect care multora 
poate li se pare mai puţin plauzibil sau ştiu eu cum, poate chiar 
straniu la un moment dat. Nu este însă chiar aşa de şocant ca 
Eminescu să fie apropiat de spiritualitatea ortodoxă, din moment 
ce familia lui era apropiată de Biserică. Au avut o biserică chiar pe 
moşie, pe care tatăl său a făcut-o. Deci pe domeniul lor au avut o 
biserică personală. O biserică construită pe pământurile lor. O 
bisericuţă. Eminescu nu era aşa de ortodox din punct de vedere 
formal. Dar din punctul de vedere al modului în care gândea şi 
trăia era perfect ortodox. Însă, ca să scoţi lucrul acesta în evidenţă 
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necesită un efort mare, pentru că majoritatea nu-l vede astfel. Nici 
chiar aceia bine intenţionaţi. E foarte greu din cauză că mulţi să 
opresc numai la opera lui poetică, poate. 

Ce remarc eu? Într-adevăr, în toată poezia clasică cumva, se 
observă la mulţi poeţi, moderni în special, că e un anumit demonic. 
În poezia lor este mult demonic. E prezent demonicul, dar eclipsat 
pe undeva de geniul lor. Sau sunt atât de mari poeţi încât nu mai 
observi, poate, prezenţa acestui demonic. Cu certitudine se poate 
afirma că la Eminescu nu e prezent acest demonic. Nici în poezie, 
nici în proză. Viaţa lui Eminescu e un lucru în sine, ca şi opera lui. 
Şi cred că, pe lângă viaţă şi operă, încă mai rămâne de vorbit 
despre Eminescu. Am văzut acum ceva interesant. Am văzut la 
Sorin Dumitrescu cum, pornind numai de la masca mortuară a lui 
Eminescu, se pot „scoate” nişte lucruri extraordinare despre 
Eminescu. Vasile Gorduz a făcut o statuie a lui Mihai Eminescu, ca 
un fel de înviere din morţi, pornind de la masca mortuară. Un 
Eminescu, nu cum l-au văzut mulţi, aşa contemplativ, meditativ, 
cumva, aşa, gânditor. Nu, ci un Eminescu înviat. Aşa ceva nu 
întâlneşti decât numai la ortodocşi, în spiritualitatea ortodoxă. Un 
Eminescu care cu privirea şi ochii lui te trimite „dincolo”, la 
Lumea de dincolo. Un Eminescu care vede dincolo. Ei, majoritatea 
poeţilor şi majoritatea geniilor, chiar dacă vorbesc şi de Lumea de 
dincolo, n-o văd. Nu. În creaţia lor rămân mai mult la nivelul de 
filosofare. Se raportează cumva tot ca până la Hristos. La Zoe 
Dumitrescu şi la Părintele Ghelasie se vede cumva cum toată 
cultura duce la Hristos, cum toată cultura lumii a fost o pregătire 
pentru întruparea lui Hristos. Cultura o vedeau în continuare prin 
Hristos. Cultura trebuie să fie transfigurată de Hristos. Acuma, în 
ultimul timp, se vorbeşte mult de o cultură a morţii. 

Părintele Ghelasie n-ar fi putut să conceapă ceva fără cultură, 
o absenţă a culturii însemnând o lipsă. Nu concepea lumea fără 
această cultură. Dar cultura aceasta, aşa cum o vedea Părintele, 
prezenţa culturii în viaţa omului sau faptul că nu se poate fără 
cultură era o viziune. Sau, ştiu şi eu, acest fel de a vedea cultura 
este foarte diferit de cum văd acuma mulţi cultura. E o cultură vie. 
E o cultură a învierii. O cultură care, într-adevăr, e necesară. O 
cultură care e folositoare omului şi fără de care nu se poate, fără de 
care nu poate exista omul. O cultură ziditoare. Spre exemplu, 
Brâncuşi înseamnă cultură. Brâncuşi înseamnă artă. Dar acea artă a 
lui Brâncuşi poţi s-o găseşti şi în ştiinţă, poţi să o găseşti nu numai 
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strict în artă. E vorba şi de o măiestrie şi de o stăpânire a lucrurilor  
într-un mod care presupune la un moment dat o virtualitate, sau o 
pricepere, o înzestrare şi o stăpânire. Aşa cum e la Neofit cu 
semiotica. E o artă. Şi eu la un moment dat vedeam arta numai în 
sine. Ca şi cum numai cele şapte arte ar fi cumva. Adică, numai 
muzică, numai pictură, numai poetică, numai arhitectură sau 
numai… În monahism, spre exemplu, de multe ori nevoinţele 
pentru curăţirea de patimi sau străduinţa aceasta a călugărului de 
a se desăvârşi e văzută ca o artă. Şi ca o filosofie şi ca o artă. Însă 
noţiunea de filosofie şi de artă s-a pierdut în timp. În vremurile 
noastre sunt denaturate mult sau sunt privite îngust.  

* 

Eu sunt uimit de darul acesta poetic pe care-l are Florin 
Caragiu. Într-adevăr e o înzestrare. E foarte greu, fără să ai înzes-
trare, să scrii o poezie sau să reuşeşti să te transpui, să reuşeşti să 
spui ceva în limbaj poetic, dacă nu ai înzestrarea aceasta aşa cum o 
are Florin. Într-adevăr e un nativ foarte puternic pe care n-ai cum 
să-l dobândeşti. Sunt anumite lucruri care pot fi dobândite şi prin 
multă străduinţă, prin voinţă. E adevărat că multe talente, multe 
înzestrări pot fi dobândite, dacă nu le ai, printr-o stăruinţă şi prin 
anumite abilităţi. Dar anumite lucruri native n-ai cum să le depă-
şeşti. Sunt anumite înzestrări sau anumite daturi de la Dumnezeu. 
Aşa văd eu darul acesta poetic al lui Florin Caragiu, şi la unii poeţi 
cum e Eminescu şi la Marii Poeţi: a vedea lumea poetic, a vedea 
lumea prin metaforă. De-aceea se apropie pe undeva de mistică, 
fiindcă e o transfigurare a realităţii cumva, printr-o ieşire din 
realitate, din realitatea înconjurătoare. Lumea văzută prin poezie e 
mai frumoasă. Lumea văzută prin poezie, printr-un ochi poetic e 
mult mai frumoasă. Dar nu ca o schimbare a realităţii, sau cumva 
ca o denaturare, sau ca o artificializare. Aceeaşi lume e văzută cu 
alţi ochi. Ochiul acesta poetic reuşeşte să vadă altfel lucrurile din 
lumea înconjurătoare. Şi cât timp există viziunea aceasta poetică te 
poate feri de urâtul lumii şi de răul acestei lumi, de boala acestei 
lumi. Este un avantaj, este o şansă care se datorează poate însăşi 
firii lor unice, însăşi acestei înzestrări. 

Dar acest dar, sau orice dar are şi, nu aş zice dezavantaje, ci 
riscuri. A avea acest dar poetic, în acelaşi timp are şi neajunsuri. 
Adică e şi cu multe probleme, cu multe riscuri. De la naştere, 
aceste genii şi aceste înzestrări sunt expuse unui patronaj: ori 
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maleficului, ori îngerilor buni sau, să zic aşa, prezenţei dumne-
zeieşti. Toată lupta este cum reuşeşti să îndepărtezi maleficul, sau 
cum reuşeşti să nu te laşi corupt sau atras de malefic. Maleficul 
acesta caută să atragă talentele şi înzestrările de la început. De la 
naştere încearcă să se folosească de tine, încearcă să fii în slujba lui. 
Foarte puţin s-a scris despre lucrurile acestea. N-au fost tratate. 

De curând au apărut două cărţi, de fapt, care mi-au atras 
atenţia şi care tratează foarte bine această problemă. Numai că 
aceste cărţi nu sunt de anvergură. Dar pot face nişte deschideri. 
Pornind de la ele, poţi să înţelegi o mulţime de lucruri şi să lărgeşti 
orizontul. E vorba de un autor sârb, un călugăr sârb. Apare doar 
cu numele de călugărie, Părintele Arsenie. Aşa e numit. Este o 
personalitate. Cartea lui e tradusă. Până să intre în monahism a 
fost un mare scriitor sârb şi un mare jurnalist. Ziarist, publicist şi 
cu doctorat, Arsenie acesta. Cartea aceasta, care a fost tradusă în 
româneşte, este o carte în care vorbeşte despre personalitatea celui 
mai bun prieten al lui, care, în cultura sârbă şi în arta sârbă, este un 
mare pictor. Unul din cei mai mari pictori la sârbi. Un om cu o 
înzestrare nemaipomenită. Cred că este intrat în circuitul universal. 
Cartea e apărută la editura Predania. Se cheamă „Între Dumnezeu şi 
rock'n'roll”. De curând a apărut „Jurnalul lui Arsenie” tot pe tema 
aceasta. Un jurnal, nu-i reţin exact denumirea, dar are o denumire 
foarte interesantă (n.r. „Am vrut libertatea şi am ajuns robi”). 
Tratează tocmai problema aceasta a lumii actuale, suspendată între 
malefic şi Dumnezeu. Eu am aprofundat cartea. Redă efectiv 
povestea a ceea ce s-a întâmplat, la modul concret, cu acest pictor 
de geniu. Toată arta modernă aproape este tributară… Excepţie a 
făcut Brâncuşi. 

Sunt foarte puţin artişti moderni care să fi reuşit să fi evitat 
capcana drogurilor, a prostituţiei, a alcoolismului. Şi a satanismu-
lui. Satanismul a pătruns foarte puternic în pictură, în literatură, în 
sculptură, în muzică în special. Primul poate care a tratat problema 
aceasta este Goethe, cu Faust al lui. Şi Părintelui Ghelasie îi plăcea 
enorm Faust al lui Goethe. Deşi tema e preluată de la englezi, care 
au tratat tema aceasta, a lui Faust. Acuma cred că există şi o chestie 
absolut nemţească. Există un mit german vizavi de Faust. Dar  
nu-mi aduc aminte acuma cum îl cheamă pe unul dintre cei mai 
mari poeţi englezi. 

Până nu demult, deci, toţi marii poeţi ai omenirii şi toată arta, 
chiar şi după Renaştere, foloseau motive creştine. Arta era tributară 
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subiectelor luate din Biblie şi din Biserica Creştină. Goethe e după 
Dante, mult după Dante. Dar problema pe care o tratează el cred 
că este cea mai mare piesă de teatru care s-a scris vreodată. Cred că 
e cel mai tare subiect care a fost tratat în artă şi în cultură. E vorba 
de „pactul cu diavolul”, de legătura pe care o faci la un moment 
dat cu diavolul, într-un mod voit, pentru a avea ceva sau dintr-o 
căutare, dintr-o frământare nesfârşită. Pentru a reuşi, cauţi ajutor. 
Ajungi să apelezi la magie, ajungi să ceri cumva să ai o legătură cu 
diavolul pentru a depăşi sau pentru a-ţi rezolva acea frământare 
sau acea căutare. Cel mai mare poet german este Goethe, iar Faust, 
creaţia lui, aşa cum e Luceafărul lui Eminescu, este încununarea 
creaţiei. Cea mai mare creaţie, culmea creaţiei lui Goethe. Şi este 
tratată nemaipomenit. Se vede acest pact pe care poate să îl facă la 
un moment dat omul cu diavolul, şi ce înseamnă să te însoţeşti sau 
să ajungi să ai o legătură cu demonul. Toată cultura modernă 
respiră direct sau făţiş o doză de demonism. Cel mai bine se vede 
acest lucru în artă (literatură, pictură, muzică). Nu este greşit dacă 
am evidenţia caracterul (specificul) faustic al artei moderne (al 
culturii moderne). 

În cartea aceea a Părintelui Arsenie este foarte frumos analizat 

acest aspect. Totul porneşte din copilărie. La Goethe cred că, 

dincolo de anvergura poemului şi a piesei, şi de geniul lui, este 

cred chiar cazul său. Poate e legat şi de faptul că a intrat în 

masonerie, pentru că el a fost băgat puternic în masonerie. Nu ştiu, 

dar sigur e dintr-o experienţă personală. În acest poem filosofic e şi 

o experienţă personală foarte puternică a lui Goethe. Deci cunoaşte 

din cercare cum stau lucrurile, nu numai din cultură şi din auzite, 

fiindcă există şi o cultură largă, pentru că tema aceasta este veche. 

Este de când e omenirea, de când e omul pe pământ. Şi-n 

Evanghelii se spune acolo foarte clar, la cele trei ispitiri, că prinţul 

acestei lumi este diavolul, sau că împăratul acestei lumi şi stăpâ-

nitorul acestei lumi este demonul. Este o poveste aici, o istorie 

biblică foarte adevărată, concretă. Deci nu este vorba de legende 

sau de basme. Lucrurile sunt biblice, de la însăşi căderea omului. 

Şi Părintele Ghelasie a tratat problema în „Parabolele fără 
morală”, în acele povestiri biblice, în acele parabole, cum le-a 
numit, care sunt partea cea mai literară din creaţia Părintelui. L-a 
iubit enorm pe Ion Creangă. Şi în special poveştile lui. Harap Alb 
în special. Mereu ne spunea: „Bă, tu nu înţelegi mă, Harap Alb?!… 
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Cum adică Harap Alb? Harap Alb e călugărul, fiindcă harapii 
sunt… negri ! Cum să fie alb, harapul? Harap Alb este unul negru 
care se face alb. Un om plin de păcate sau un om întunecat care se 
luminează, care se curăţeşte.” Poveştile lui Creangă sunt creştine şi 
sunt nişte transpuneri nemaipomenite ale motivelor creştine 
ortodoxe. Şi Părintelui i-a plăcut foarte mult Ion Creangă. Aşa cum 
a scris un acatist al lui Mihai Eminescu, cred că avea de gând să 
scrie ceva şi legat de Creangă. Fiindcă mereu ne vorbea de Creangă 
şi mereu revenea la Ion Creangă. 

La un moment dat Părintele Ghelasie a cumpărat de la Fortuna, 
o editură locală din Vâlcea, nişte cărticele un pic mai mari decât 
cutia de chibrituri. Într-o cărticică din aceasta era toată opera lui 
Eminescu, într-o alta toată opera lui Creangă, într-o altă cărticică 
toată opera lui Caragiale. Şi voiau să continue. Nu ştiu pe unde au 
ajuns. A patra ştiu că era cu Ioan Slavici. După aceea nu mai ştiu ce 
voiau să facă. Dar Părintele Ghelasie cumpărase în special 
Eminescu, Creangă şi Caragiale. Şi a cumpărat multe, pentru că a 
tot dat. Cum erau? Era toată opera lui Eminescu în format de cinci 
cărticele puse într-un ceva de carton tare, aşa încât fiecare cărticică 
avea locaşul ei. Erau cinci cărticele Eminescu, cinci cărticele 
Creangă, cinci cărticele Caragiale. Părintele Ghelasie spunea că 
aceştia trei sunt puternici de tot. Sunt, cum s-ar spune, emblematici 
pentru cultura românească. 

Deşi nu ei sunt de început, locul lor în cultura românească este 
unul unic şi de reper. Adică avem în literatura română veche cărţi 
mari ca „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” sau 
„Psaltirea lui Dosoftei”. Sunt cărţi puternice de tot, cum e „Psaltirea 
lui Dosoftei”. Ceva nemaipomenit! Sau cărţile lui Dimitrie Cantemir. 
Sau predicile Sfântului Antim Ivireanul. Sunt cărţi mari în cultura 
românească. Dar dacă vorbim de cultura modernă sau de dimen-
siunea modernă a culturii române, cred că ea începe cu Eminescu. 
Aceasta-i măreţia: Eminescu, Creangă şi Caragiale. Părintelui în 
special îi plăceau Eminescu şi Creangă. La Creangă apare într-un 
alt mod, mult mai direct, învăţătura şi concepţia de viaţă creştin-
ortodoxă. Transpare foarte viu şi e normal, că Ion Creangă a fost şi 
cleric. Şi e o artă puternică de tot. Adică e un dar nemaipomenit. 
Cel mai mare povestitor român. E o artă de a scrie. De aceea 
ziceam că arta nu se reduce numai la ceea ce numim cele şapte 
arte. Există o artă de a citi… Sunt multe arte. E o artă şi în a lucra 
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ştiinţa, e o artă şi în a lucra pământul, e o artă şi în meşteşuguri, e o 
artă şi în nevoinţa monahală. Însuşi conceptul aceasta, termenul de 
artă, trebuie redefinit şi e foarte greu să-i găseşti, să zic aşa, o 
definiţie satisfăcătoare sau cât de cât viabilă. Mie-mi place mult 
când se face referire, în Filocalie, la „arta de a te nevoi”. Se spune 
că nevoinţa sau trăirea monahală este o artă sau o filozofie. 

Tarkovski, la un moment dat, a făcut un mod de a te ruga 
realizând film. E foarte adevărat ce zice Tarkovski. Deci el vine cu 
filmul ca rugăciune. Dar aşa putem vorbi şi de poezie ca rugă-
ciune, de ştiinţă ca rugăciune, de pictură ca rugăciune. Tarkovski 
deja e foarte apropiat de semiotica aceasta a imaginii iconice, din 
cauză că deja se încearcă o schimbare de paradigmă. Este o 
schimbare de paradigmă pentru că civilizaţia actuală, cum zice 
Patapievici, deja este o civilizaţie a imaginii. Lumea actuală este 
tributară unei culturi a imaginii. Atunci, ca să te înţeleagă lumea, 
trebuie să foloseşti imaginea. Tarkovski nu că minimalizează 
cuvântul sau importanţa cuvântului şi a logosului, dar dă priori-
tate iconicului. Dă prioritate icoanei. Şi ce este straniu, este că sunt 
fel de fel de abordări, din unghiuri diferite, care duc în acelaşi loc. 
Abordarea lui Neofit, prin prisma semioticii, mi se pare foarte 
apropiată de abordarea lui Tarkovski, de felul cum vedea el 
lucrurile, cum le privea. Dar interesant e că toate drumurile duc în 
acelaşi punct, la un moment dat. În special acelea care sunt cu o 
angajare totală cumva. Tarkovski, până să ajungă la lucrurile 
acestea, a tatonat o mulţime de domenii şi de arte. A trecut şi pe la 
limbi asiatice, a schimbat vreo trei sau patru facultăţi, începute, 
lăsate… A tot căutat. Dar nu a fost de fapt o risipire, nu a fost atât 
nici chiar o căutare, cât o adunare de experienţe. Adică toate 
încercările lui i-au folosit după aceea. Toate s-au legat în final şi  
s-au concretizat în această artă a filmului pe care a desăvârşit-o şi 
prin care el s-a exprimat. 

La un moment dat trebuie să te exprimi într-un fel. Trebuie să 
găseşti un limbaj. Aici e reuşita geniului sau ştiu eu însăşi reuşita. 
Neofit deja a găsit. Eu pot să spun că încă n-am găsit forma în care 
să torn ceva. Aşa cum se sculptează într-un material, cum a 
sculptat Brâncuşi sau un pictor… De fapt, cum reuşeşti să dai o 
formă la ceea ce simţi, la ceea ce înţelegi? Pentru unul ca Florin 
Caragiu e foarte uşor, având înzestrarea poetică, foarte uşor le 
toarnă prin limbajul poetic, foarte uşor le dă drumul. El are mai 
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multe accesibilităţi: şi ştiinţifică (are şi o înzestrare ştiinţifică nativă 
foarte bună) şi poetică. Le toarnă fie prin ştiinţă, fie prin poezie. 
Dar am văzut că prin poezie reuşeşte cel mai bine să le redea. 
Poezia are un avantaj, că poţi spune lucrurile pe scurt şi esenţial. 
Nu te lungeşti mult. Nu necesită mult travaliu. În câteva cuvinte 
poţi să redai o mulţime de lucruri. 

E mult de vorbit aici despre cele care-i plăceau Părintelui 
Ghelasie sau la care s-a oprit. Peste tot avea puncte, să zic aşa. Îmi 
vine acum în cap, spre exemplu, un mare poet german din Evul 
Mediu. Carte este tradusă în româneşte. E în şase părţi, dar s-a 
tradus din germană numai o parte. Avem exemplarul Părintelui 
Ghelasie, pe care a lucrat. E subliniată aproape toată. Nu-mi aduc 
aminte... Îmi pare rău că am dat orientalistica. Şi din cărţile acelea 
erau multe subliniate. 

Îmi aduc aminte de o întâmplare anecdotică, aşa marginală. 
Părintele avea în chilie pe perete puse trei poze. Nu erau mari 
mistici indieni din punctul meu de vedere. Nu erau dintr-aceia 
vechi, erau mai dincoace. Era o poză cu Ramakrishna, una cu 
Ramana Maharshi şi alta cu Vivekananda. Pozele erau într-adevăr 
foarte frumoase. Şi le pusese pe perete. Nu în dreptul icoanelor!  
N-aveau nici o legătură! Erau aşa într-o parte pe perete acolo,  
într-un loc fixate în ţol. Şi de fiecare dată când venea Înaltul Irineu 
se lega de pozele acelea. „Bă Ghelasie, bă, ce e cu ţiganii aceia 
acolo?” „Lasă, mă, ţiganii mei în pace! Ce treabă ai tu cu ţiganii 
mei?”. Bine, cred că Înaltul Irineu ştia cine sunt aceia. 

Vivekananda era cu un baston strâmb. Aşa cum ar veni pe la 
noi un baston de lemn de corn. Dar nu era drept, era cocârjat. Era 
un baston ciudat. Şi era îmbrăcat ca un călugăr budist, ca un 
călugăr din acesta indian. Ramana Maharshi stătea în lotus. Iar 
celălalt, Ramakrishna, era o poză cu el în extaz. Părintele ştiu că ne 
vorbea mult şi de tibetani. Bine, aprofundase puternic toate cărţile 
acestea. Însă, nu asta e important acuma, cât de mult s-a băgat el în 
mistica aceasta orientală. Dar le studiase pe toate. Atât scrierile 
efectiv, scrierile acelea vechi, dar şi comentarii moderne, comen-
tarii ale orientaliştilor. Erau multe semne după care vedeai. Multe 
le însemna chiar Părintele. La un moment dat scria pe câte o carte: 
„Această carte nu este ortodoxă, dar este importantă din punct de 
vedere cultural” sau „e importantă pentru…” nu ştiu ce raportare 
spunea. Aveam însemnarea lui. Scria de mână. Adică nu te sminti 
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de această carte că nu este ortodoxă. La un moment dat poate să fie 
în bibliotecă. Este o carte care e importantă dintr-un anumit punct 
de vedere, cultural. Şi era consemnat foarte clar, cu scrisul Părin-
telui, mare, direct pe prima pagină, după copertă. Ştiu eu, care 
erau considerate foarte importante. Dar noi ne dădeam seama şi 
după altceva. În măsura în care erau cu mai multe consemnări, mai 
subliniate şi cu bileţele scrise prin ea ne dădeam seama de impor-
tanţa unei cărţi pentru Părintele. Sunt multe cărţi pe la bibliotecă, 
care sunt cu scrisul lui pe ele. Tot mâzgălit, aşa. Multe cărţi  
pe-acolo au comentarii. Părintelui îi plăcea să sublinieze anumite 
aspecte. Şi de multe ori îmi plăcea să citesc ce anume sublinia. 

Îi plăcea poezia. Foarte mult îi plăcea poezia universală. Toţi 
marii poeţi. Dar în special poeţii mistici. Iar acest poet, nu-mi 
amintesc acuma cum îl cheamă. Mare poet… Mare… Şi mie-mi 
place. E un călugăr, de fapt. Un călugăr din perioada Evului 
Mediu, de pe la 1500-1600. Da, Angelus Silesius (Johann Scheffler) 
îl cheamă. Cartea are un titlu în genul „Călătorul heruvimic” sau 
„Pelerinul heruvimic”. Toate versurile acestui poet sunt alcătuite 
din poeme din două versuri. Adică fiecare este ca un fel de 
maximă, ca un fel de aforism. Dar nemaipomenit! Numai esenţe! Şi 
cu o măestrie poetică nemaipomenită! Şi formală şi tot! Şi fiecare în 
două versuleţe… Exact ca haiku-ul la japonezi. În două versuri 
reuşea să prindă. Dar toată opera e numai din câte două versuri. Şi 
e amplă. Doar două versuri. Fiecare fiind ceva în sine. Ca măiestrie 
poetică, din punctul meu de vedere, e nemaipomenită! Chiar şi 
pentru moderni. Aşa de frumos sună. Tot ce vrei ai acolo. Şi 
adâncime şi metaforă şi tot ce vrei găseşti. 

* 

Părerea mea că toate poeziile Părintelui sau poemele, căci sunt 
într-adevăr poeme mistice, deci cumva creaţia lor, naşterea lor, e 
făcută nu prin imaginaţie poetică. Aşa cred eu. Părintele Ghelasie a 
fost preocupat de când era tânăr să scrie poezii. Însă, am văzut 
mulţi mistici care devin poeţi prin practică. Orice rugăciune, din 
punctul meu de vedere, orice rugăciune din marile rugăciuni ale 
sfinţilor, după mine este mare poem. Adică, acolo e culmea 
poeziei. Nu în scrierile poetice ale marilor poeţi. O spun chiar 
poeţii. La noi, Dan Verona e cel care de ani de zile lucrează la o 
antologie a poeziei universale. Şi mă uitai acolo, cum a luat-o de la 
Sf. Grigorie Teologul, de la aceştia de la început. Fel de fel de poeţi 
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care au scris despre Dumnezeu. Şi am văzut că mulţi, dar chiar 
mari poeţi, au evidenţiat faptul că mulţi mistici nu au avut 
sentimentul că sunt poeţi sau că scriu poezie. Scriau şi îşi redau 
trăirile lor sau experienţa lor cu Dumnezeu. Dacă la marii poeţi se 
cere în primul rând înzestrare, talent şi imaginaţie poetică, la 
mistici, la marii mistici – şi mi se pare ilustrat cel mai puternic cu 
Părintele Ghelasie – poţi să fii un Eminescu, fără ca să ai înzestra-
rea lui Eminescu. Numai prin măsura în care te-ai apropiat de 
Dumnezeu. Acuma nu toţi sfinţii au scris rugăciuni. Dar cei care 
au scris, mulţi din sfinţii care au avut experienţă şi care au avut o 
trăire puternică, deci care l-au trăit pe Dumnezeu, nu au avut 
nevoie să aibă înzestrare poetică ca să fie poeţi. 

Toate rugăciunile din patrimoniul ortodox sunt culmi de 
creaţie poetică. La un moment dat poţi să spui că adevărata poezie 
se termină în rugăciune, sau în aceste rugăciuni scrise. Adică 
rugăciunile acestea scrise sunt rodul unei lucrări de rugăciune. 
Rugăciunile Sfinţilor Părinţi din cărţile de rugăciuni sunt expresii 
ale trăirilor lor dumnezeieşti, ale sporirii lor duhovniceşti la care 
au ajuns. Sfinţii care au scris aceste rugăciuni se aflau pe trepte 
înalte de rugăciune. Noi le citim de cele mai multe ori simplu,  
fără să avem în vedere înălţimea lor duhovnicească. De aceea,  
Sf. Teofan Zăvorâtul sfătuia să ne rugăm cu Rugăciunea lui Iisus, să 
nu fim legaţi de cartea de rugăciuni, să nu reducem lucrarea rugă-
ciunii la citirea rugăciunilor din cartea de rugăciuni.  

Părintele Ghelasie a încercat în felul lui să ne facă să scăpăm 
de împrăştierea minţii la rugăciune prin Practica Gestului Iconic. A 
sta o oră sau şi mai mult nemişcat în faţa icoanei (fără somnolenţă) 
este o probă care aduce mult folos, chiar dacă ţi se pare că stai ca 
viţelul la poarta nouă. Un exerciţiu zilnic de stat nemişcat în faţa 
icoanelor (cu simplitate) te scapă de rutină. Este acelaşi lucru cu 
apoftegma patericală care recomandă călugărului – bea, mănâncă, 
dormi, dar nu ieşi din chilia ta. Nu se poate să stai ore în şir în faţa 
icoanei fără să conştientizezi că stai în faţa Domnului şi a Sfinţilor, 
chiar dacă eşti la început într-o stare dobitocească. Statul nemişcat, 
silit la început apoi, încetul cu încetul, cu multă dragoste, te învaţă 
rostul rugăciunii, te face să trăieşti prezenţa lui Dumnezeu. Însă, ca 
să poţi sta măcar o oră nemişcat în faţa icoanei este foarte 
important să mănânci după cum ne învaţă părintele Ghelasie.  

Sigur, nu rugându-te cu aceste texte (rugăciuni) o să sporeşti 
în rugăciune sau o să obţii rugăciunea. Ceea ce sunt de multe ori 
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aceste rugăciuni, cum sunt rugăciunile de împărtăşanie, rugăciunile 
din cartea de rugăciuni, care aparţin unor sfinţi mari, sunt rugă-
ciuni izvorâte la nivele înalte de rugăciune ale sfinţilor. Sunt rodul. 
Deci, în cuvinte este surprinsă trăirea sfântului la trepte înalte de 
rugăciune. De aceea, de multe ori când se citesc, foarte greu 
rezonează cu ele cei care citesc. Foarte greu poţi să te rogi cu ele. 
De aceea, rugăciunile scurte – sau cum, la un moment dat, Părintele 
a trecut pe Iconic – sunt mai accesibile. Rugăciunile simple, deci, 
cum e Rugăciunea lui Iisus. E foarte greu să te poţi ruga după 
rugăciuni scrise. În special intelectualii, dar şi oamenii obosiţi din 
vremurile noastre, foarte greu se pot ruga după cărţile de rugă-
ciuni. Mai ales când sunt poluaţi. Mai ales când sunt tulburaţi de 
ispite, când sunt chinuiţi de fel de fel patimi, de fel de fel de 
încercări şi de probleme cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi. 
Greu se roagă, deşi rugăciunile sunt alcătuite de mari sfinţi. 

Dar nu trebuie uitat – Sf. Teofan Zăvorâtul o spune de multe 
ori – nu trebuie uitat că aceste rugăciuni – chiar dacă le citesc 
începătorii şi cei care, să zic aşa, silabisesc rugăciunea – sunt rodul 
de rugăciune al unor sfinţi care sunt pe culmile rugăciunii, care 
sunt pe trepte înalte de rugăciune. Fiindcă în trăirea lui Dumnezeu 
este un urcuş. Dar nu în modul acesta să zic pământesc, liniar…  
E un urcuş complex, cum e acesta, duhovnicesc. Dar e un urcuş. 
Adică sunt nişte trepte, dar nu aşa cum le vedem noi într-un mod 
liniar, într-un mod aşa, în plan. E un urcuş foarte complex, dar tot 
aşa, adică etajat cumva. De aceea îi şi zice urcuş. În schimb aceste 
rugăciuni ale sfinţilor, chiar poeţii o spun, în primul rând, sunt 
cumva un final al poeziei. În ele sfârşeşte toată marea poezie. Dacă 
vrei poezie, în rugăciune o găseşti. 

La Părintele Ghelasie este o încununare nemaipomenită a unei 
lucrări mistice. E adevărat că forma poetică este cea mai adecvată 
exprimării misticilor. Forma cea mai adecvată de redare a trăirilor 
mistice e forma poetică. Limbajul Părintelui Ghelasie este un 
limbaj actualizat, dar nu este intelectualizat. Limbajul lui este un 
limbaj tot ca cel metaforic, poetic, dar este un limbaj, numit de 
mine, descriptiv. Este un limbaj ca al cartografilor. Un limbaj pe 
care l-a găsit Părintele foarte potrivit pentru ceea ce a vrut să 
spună. Un limbaj al „vederii”. Însă, interesant că visul Părintelui 
Ghelasie de a deveni poet, pe care îl avea de când era prin liceu 
sau şi mai înainte, s-a împlinit, în niciun caz cum încearcă cei mai 
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mulţi. Adică, nu prin şcoli poetice, prin educaţie poetică, prin 
ucenicie la un poet mare sau prin trăire împreună sau în apro-
pierea unui poet mare, printr-o vieţuire în preajma poeţilor. Nu.  

De fapt, cel mai frumos mod de a ajunge la poezie este să fii pe 
calea trăirilor mistice, pe calea rugăciunii. Devii poet fără să vrei. 
La toţi marii mistici, chiar şi la cei necreştini, orice „mâzgăleală” a 
unui mare mistic este cumva mult mai frumoasă, de multe ori, 
decât poezia cea mai cultă şi decât marile poeme. O spun poeţii. 
Aceasta pe mine m-a impresionat foarte mult. De multe ori stau şi 
mă gândesc la aceasta. Căci poate suntem impresionaţi – şi Părintele 
era impresionat – şi suntem impresionaţi, căci n-ai cum să negi 
frumuseţea lui Eminescu şi a altor poeţi. Nu mai vorbesc de poeţii 
strict creştini, cum e Sf. Ioan Damaschin. Marii imnografi. Aceştia 
sunt cu totul şi cu totul altceva. Dar e şi frumuseţea lui Eminescu. 
Dar în momentul în care compari frumuseţea lui Eminescu cu 
tezaurul acesta de rugăciune al creştinismului, aproape nu…  

Da, Eminescu e frumos. E frumos să te opreşti şi la el. Dar în 
momentul în care descoperi, sau dacă noi am descoperi cu ade-
vărat frumuseţea marilor sfinţi… Eu aşa am considerat tot ce au 
scris Sfinţii Părinţi. Deci la Părintele Ghelasie este poezie. Poetice 
mi se par nu numai acele lucruri evidenţiate ca poetice, ci tot ce a 
scris. Orice scrie un mistic mie mi se pare poetic. Toate scrierile 
acestea ce le moştenim noi – pe care le numim Patristică – toate 
sunt poetice. Pe lângă acestea, marea poezie cultă păleşte. Se 
apropie şi ea cumva… Marea poezie caută pe Dumnezeu, caută… 
Până şi demonicii caută şi simt cumva, chiar dacă sunt demonici. 
Simt că nu e Dumnezeu sau că în continuare, într-o formă oare-
care, îl caută pe Dumnezeu. 

Psaltirea, spre exemplu, este un exemplu de carte de rugăciune 
poetică. Există exemple deci şi în Biblie, în Vechiul Testament, deşi 
unele texte sunt cam istorice. Dar sunt şi altele, precum Ecleziastul, 
Cântarea cântărilor, chiar şi Proverbele, Psaltirea. Psaltirea e o scriere... 
„mai poetică” de atâta nu se poate. Numai că la noi probabil nu 
avem nici o traducere de acest fel, poetic. Trebuie să te duci cumva 
la original. Probabil că nu se simte din prea marea familiaritate cu 
Psaltirea. Psaltirea este o scriere poetică. Cea mai poetică! Poetic 
biblic. Şi după aceea foarte clar sunt poetici Efrem Sirul, Ioan 
Damaschin. Ioan Damaschinul este cel mai mare creator de imno-
grafie ortodoxă. Octoihul e al lui. Toate canoanele învierii sunt ale 
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lui. Şi multe alte alcătuiri imnografice ortodoxe sunt de la Sf. Ioan 
Damaschin. E primul mare poet. El este un sirian. Iar mai dincoace 
e Sf. Simeon Noul Teolog. La Sf. Simeon Noul Teolog poezia sună 
dumnezeieşte… Dar în acelaşi timp sună ca tot ce „atrage” la un 
moment dat în marea poezie modernă. Cum sunt la noi Nichita 
Stănescu sau Eminescu. Adică e mult mai mult decât găseşti, cred, 
la Eminescu, şi la oricare. 

Nu vorbesc că în primul rând se schimbă subiectul complet. 
Una e să scrii, să cânţi natura, să cânţi omul, să cânţi ştiu eu ce. 
Alta este să Îl cânţi pe Dumnezeu. Prin aceasta se înalţă. Se separă 
şi se înalţă. E o formă la Sf. Simeon Noul Teolog... Ce să te tot 
scremi atâta cu toate formele acestea, cum e la Nichita? Şi 
Eminescu a fost foarte preocupat de formă. Pe când la Sf. Simion şi 
la o mulţime de sfinţi e atât de normal şi atât de… Nu e aşa cum 
apare în scrierile laice, şocant, aşa ca strălucirea aceasta a geniului 
care n-a mai fost până atunci şi care dintr-odată eclipsează tot ce a 
fost până atunci. La ortodocşi accentul nu e pe formă. Niciodată  
n-a fost pe formă. Şi Eminescu a spus-o. Dar când vrei să spui ceva 
– şi sfinţii nu scriu decât când au de spus ceva – nu se pune 
problema formei. Adică „spusul” acela sau ceea ce vrei să spui îşi 
găseşte formă în virtutea inerţiei. Aşa, fără să cauţi. Fără să cauţi. 
Totul este să ai ce să spui. 

Şi într-adevăr Sfinţii au avut de spus. Chiar au avut de spus. 
Sigur, nu aveau de spus ceva „de folos” omului imediat, sau „de 
folos” în timp. În primul rând, e „de folos” în afara timpului. Este 
un „folos” care depăşeşte timpul. Deci, „se spun” într-un mod în 
care nu ai cum să nu le spui. Eşti silit să le strigi, căci te „forţează” 
Dumnezeu. Tot ce mişcă în lumea aceasta, toată existenţa se 
sprijină pe cele nevăzute. De multe ori cheia o caută aici, dar de 
fapt dincolo e dezlegarea la toate tainele, şi la tot ceea ce nu 
înţelege omul. Dar e într-un mod care se face nu cum fac oamenii, 
care le epuizează şi le termină, ci este într-un mod care nu se 
termină niciodată, nu se epuizează. Nu se dezvăluie taina şi nu se 
micşorează. Taina rămâne taină şi în acelaşi timp măreţia ei se 
desfăşoară, se mişcă. Sunt lucruri despre care vorbesc sfinţii...  

Am un text pe care l-am arătat multora şi care mi se pare că e 
total ignorat. La un moment dat un profesor de fizică a fost 
preocupat de problema apei. Aşa cum în Ortodoxie s-a tratat 
problema morţii; ce spune Ortodoxia, ce spun ortodocşii despre 
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„viaţa de dincolo”, despre „drumul sufletului după moarte”, cu ce 
se confruntă sufletul imediat după ce iese din corp. Există „Cartea 
tibetană a morţilor”, „Cartea egipteană a morţilor”, există multe 
alte scrieri mistice în acest sens. În zilele noastre un doctor a resus-
citat, adică a readus în atenţie problema morţii, odată cu studiul 
morţilor clinice. Şi atunci s-a pus problema, pentru prima dată, ca 
şi ortodocşii să-şi configureze, să zic aşa, concepţia ortodoxă despre 
„viaţa de după moarte”, despre „vămile văzduhului”, despre ce se 
spune în tradiţia ortodoxă, – cum zice părintele Cleopa – despre 
„drumul sufletului de după moarte”. Ce se întâmplă în prima zi? 
Ce se întâmplă la trei zile? Ce se întâmplă la 40 de zile? Pe unde 
umblă sufletul omului? Ce se întâmplă cu sufletul omului? Lucru 
care s-a întâmplat pentru prima dată prin realitatea morţii clinice, 
când omul se confruntă cu o ieşire… să zic aşa, nu cu o moarte, ci 
cumva cu o ieşire din trup, cu pierderea conştienţei. Este o 
evidenţiere foarte clară a realităţii de suflet vizavi de aceea de trup. 
În primul rând se văd ca realităţi distincte.  

Tot aşa, un profesor de fizică mi-a pus mie problema apei. 
Cum apare ea în ortodoxie? Cum apare în Biblie? Cum apare la 
Sfinţii Părinţi? Ce spun Sfinţii Părinţi despre apă? Apa ca element 
primordial. Apa ca una dintre cele patru stihii. Apa apare la Botez. 
Nu se face Botez fără apă. Aghiasma e cu apă. Apa e foarte pre-
zentă. Omul nu poate trăi fără apă. Apa e un element primordial, 
un element vital. Existenţa, nu numai a lumii, ci şi a vieţii pe 
pământ nu poate să fie concepută fără apă. Ei, şi mulţi s-au 
preocupat de problema aceasta a apei. Când m-a întrebat pe mine 
profesorul acela de fizică nu am ştiut să îi spun mare lucru. Şi 
Părintele Ghelasie a fost foarte preocupat de problema apei. Spre 
exemplu, profesorul de fizică îmi zicea că însăşi formula apei este 
departe de ce e apa. Din punct de vedere chimic, H2O nu repre-
zintă apa cu adevărat, adică ce e apa. E mult mai complexă apa. Iar 
această legătură chimică, între oxigen şi hidrogen, în chimie e pre-
zentată prin legături „van der Waals”. Din punct de vedere chimic, 
al chimiei, chestiunea nu este definitivată. Rămâne în continuare 
nelămurită. Şi e o taină mare şi cu densitatea apei. Articolul acesta 
e tradus din engleză. Este scris de un ucenic al lui Henri Coandă, 
care zice că Henri Coandă, cu puţin înainte să moară, i-a dezvăluit 
unui confrate mai tânăr american marea descoperire a vieţii sale: 
apa vie.  
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„O apă deosebită cu un potenţial uriaş asupra sănătăţii umane 
pe care savantul român o căutase călătorind în diferite zone 
geografice ale lumii populate de oameni ce trăiau peste 100 de ani. 
Secretul vârstei lor era simplu: apa pe care o beau provenea din 
gheţari. Convins că formula ei putea fi recreată în laborator, savan-
tul român i-a încredinţat această misiune ştiinţifică asistentului 
său, Patrick Flanagan. Care după o muncă de 30 de ani, desfăşu-
rată alături de soţia sa, a reuşit să creeze două produse de excepţie, 
identice cu apa gheţarului Hunza, din Pakistan, una din zonele 
vizitate de Coandă. Aşa s-au născut Activ-H şi Crystal Energy, cele 
două ingrediente minune care asigură tinereţe eternă. Ascultaţi-le 
povestea relatată chiar de creatorul lor.” 

Pe mine nu m-a impresionat crearea acestor ape, ci tatonările, 
adică preocuparea lui Coandă pentru studiul apei. Nu m-a intere-
sat ce a făcut acest american cu aceste produse care la un moment 
dat intră în zona comerţului, sau intră în zona unui secret cumva, 
că nu ştiu pe ce au pus mâna savanţii. Sau se acreditează că gata,  
s-a terminat cu moartea, ori că se prelungeşte viaţa, sau că omul 
întinereşte. 

„… Inventator renumit considerat părintele dinamicii fluidelor 
– efectul Coandă – el m-a invitat la scurt timp după împlinirea 
vârstei de 80 de ani, pe când era încă într-o formă fizică deosebită, 
la el în birou şi mi-a spus: «Am un proiect la care am lucrat tot 
timpul vieţii mele şi nu cred că îl voi putea duce la bun sfârşit. 
Doresc să ţi-l încredinţez în vederea continuării cercetărilor.» La o 
primă vedere tema părea bizară: Tinereţe fără bătrâneţe, o pro-
blemă căreia îi dedicase întreaga viaţă, încercând să găsească o 
soluţie efectivă. În scopul acesta, savantul a vizitat cinci regiuni 
diferite de pe planetă renumite pentru longevitatea locuitorilor lor, 
care trăiesc peste 100 de ani, se bucură de o sănătate excelentă, fără 
cancer, fără carii dentare şi pot avea copii chiar şi la vârste foarte 
înaintate. Aceste regiuni de pe glob erau: Ţara Hunzilor din nordul 
Pakistanului, Vilkambamba în Ecuador, o vale muntoasă în Georgia, 
una în Mongolia şi alta în Peru. Locuitorii acestor ţinuturi au o 
alimentaţie diferită, însă cu toţii beau acelaşi fel de apă: apă de 
gheţar. Cu o structură total diferită faţă de apa de robinet.” 

„Povestea fulgilor de zăpadă”: „În calitate de specialist în 
fluide, Henri Coandă a descoperit că fulgii de zăpadă sunt vii. Ei 
au un sistem circulator, ca şi fiinţele vii, format din artere mici ca 
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nişte braţe prin care circulă apa. Apa îngheaţă spre exterior dar 
continuă să circule în interior. El a descoperit că la temperaturi sub 
0o, atunci când fulgii se formează, viaţa lor durează atâta timp cât 
apa circulă prin artere, iar pe măsură ce această circulaţie înceti-
neşte, fulgii îngheaţă şi mor. Pe baza acestui fenomen savantul a 
considerat fulgii de zăpadă drept nişte fiinţe vii. El a cercetat viaţa 
fulgilor de zăpadă în diferite zone de pe planetă şi a făcut desco-
periri de importanţă vitală în cursul călătoriilor sale, cu consecinţe 
de ordin practic. După cinci ani de cercetări putea să prezică 
durata medie de viaţă a oamenilor din orice loc de pe glob pur şi 
simplu prin stabilirea calităţii apei. Acesta era secretul pe care mi-l 
lăsa moştenire, pe care urma să-l dezleg. Mi-a încredinţat deci 
rezultatele cercetărilor sale, precum şi caracteristicile de excepţie 
ale apelor din cele cinci regiuni vizitate şi, recunoscând că nu are 
nici cea mai vagă idee despre cauza care le face aşa de deosebite, 
şi-a închipuit că într-o bună zi eu voi descoperi o maşină care să 
producă o apă la fel de miraculoasă precum cea din Ţara Hunza.” 

„Gheţarul albastru”: „Aşa am început o căutare de peste 30 de 
ani ca să dau răspuns la această întrebare: problema doctorului 
Coandă. Am primit de la el şi un eşantion de apă hunza veche de 
40 de ani. Ca să ajungi în ţara hunzilor pe la începutul secolului 20 
erau necesare circa trei luni de zile, precum şi confruntarea cu 
pericole foarte serioase. Henri Coandă mi-a explicat că apa provine 
dintr-un gheţar albastru vechi de mii de ani. Apele lui zgomotoase, 
care udă această vale, sunt de fapt cauza sănătăţii excelente a 
băştinaşilor, precum şi a longevităţii lor. Sunt ape vii, la fel de vii 
ca fulgii de zăpadă. Ei beau această apă cu un aspect foarte lăptos, 
din cauza mineralelor pe care le conţine, în timp ce pentru 
vizitatori, care consideră această apă prea tulbure ca să o bea, au o 
fântână cu apă limpede săpată în mijlocul văii. Pakistanezii nu ar 
bea niciodată din această apă, conştienţi fiind că apa gheţarului 
este cu mult mai sănătoasă.” 

„Micro cluster”: „Hotărât să dezleg misterul apei vii, am 
început cercetările, încercând tot felul de experimente, câmpuri 
energetice, ba chiar am reuşit să obţin o apă cu aceleaşi carac-
teristici deosebite, însă în momentul în care lichidul se mişca, ele 
dispăreau şi apa revenea la starea ei anterioară. În timp ce apa 
originară din Ţara Hunza, cu toate că era veche de patruzeci de 
ani, nu-şi schimba deloc proprietăţile chiar dacă o scuturai, fierbeai 
sau îngheţai sau făceai alte lucruri cu ea. De ce îşi păstra apa hunza 
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proprietăţile nealterate? În cele din urmă am descoperit în această 
apă un mineral foarte mic asemănător unor bile de două mii de ori 
mai mici decât o globulă roşie care posedă un potenţial electric 
foarte ridicat, numit potenţial zeta, cu o încărcătură negativă, 
motiv pentru care atrage hidrogenul, rezultând în final structuri 
cristaline fluide. Între timp, prin studiile care s-au făcut în ultima 
vreme ştim că şi apa din corpul omenesc, apa din jurul celulelor şi 
din jurul proteinelor din celule, prezintă o structură cristalină 
elevată. Dacă bem apă obişnuită de la reţea care nu prezintă nici o 
structură cristalină, apă amorfă, organismul nostru trebuie să 
transforme această apă într-o apă vie, biologică cu structură 
cristalină. Apa Hunza are deja această structură, ceea ce înseamnă 
că atunci când oamenii o beau ingerează deja o apă biologică cu 
toate caracteristicile de care organismul are nevoie pentru a trăi. 
Elixirul vieţii – elixirul tinereţii”. 

„Cristal Energy”: „Medicul Alexis Carrel a primit premiul 
Nobel pentru că a reuşit să menţină în viaţă o inimă de găină timp 
de 37 de ani. El spunea că secretul vieţii noastre, secretul vieţii, 
constă în hrănirea corectă a celulei şi eliminarea toxinelor. Iar dacă 
acest lucru încetează, dintr-un motiv sau altul, celula va muri 
intoxicată cu propriile ei reziduuri. Pentru ca toxinele să poată 
părăsi celulele, iar hrana să poată pătrunde în ele este foarte 
important ca celulele să fie într-un contact foarte strâns cu apa. 
După 30 de ani de cercetări şi după ce m-am căsătorit cu soţia mea 
Gael, am ţinut experimental un post de 40 de zile cu suc de 
portocale, după care am continuat încă 6 luni cu un post numai cu 
lichide. În tot acest timp mintea noastră a devenit incredibil de 
clară. Şi exact în acest timp am reuşit să sintetizez cu succes acel 
mineral care se găseşte în apa Hunza. Produsul realizat a fost 
numit Cristal Energy. Am început imediat să-l bem şi lumea a 
început să spună: „Mamă! Arătaţi minunat. Mult mai tineri ca 
acum 15 ani când v-am văzut ultima dată.” După ce am dăruit în 
fiecare lună câteva mii de sticluţe cu acest produs prietenilor noştri 
am început, din cauza cererii mari, să le comercializăm noi înşine.” 

De aici încolo mie nu prea-mi mai place. E deja, altceva… Nu 
ştiu cât adevăr cuprinde ce-au făcut ei. Însă, pe mine m-a interesat 
ce-a făcut Coandă. Se spune prea puţin despre aceasta. Pe mine  
m-a interesat ce s-a întâmplat până la această industrializare şi 
până la cercetările pe care le-a făcut americanul acesta. M-a inte-
resat importanţa apei. Şi mai e ceva. Ruşii, de ani de zile, au lucrat 
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la structura apei sfinţite, şi spun că are o structură modificată. Are 
o structură modificată chiar la modul fizic. Din punct de vedere 
creştin, prioritară e credinţa. Ce s-o fi întâmplat când s-au pus ei să 
studieze apa sfinţită în laborator? Nu ştiu. E o problemă foarte 
complexă. Probabil că este lucrarea lui Dumnezeu, ca să deschidă 
ochii savanţilor. Dar e confirmat de medici că, într-adevăr, e altă 
apă…  

Se poate trăi numai cu aghiasmă şi cu anafură. Şi, într-adevăr, 
e o chestie. Acuma la noi apa sfinţită este „pe credinţă”, dar e 
importantă şi structura materiei. Este „prin credinţă”, dar cred că 
într-adevăr apa sfinţită – pentru cel care crede – suferă o 
transformare, nu numai prin credinţa lui, dar chiar în sine. Apa 
sfinţită – dincolo de credinţa cuiva – are o putere. O putere indubi-
tabilă. Dovada că are putere se vede cu duhurile necurate şi cu cei 
demonizaţi. Deci, are o putere dincolo de structura ei în sine, ca 
fizic. E adevărat că materia este o realitate concretă.  

Mie-mi place cum spune Părintele Galeriu: „Din nimic, creaţie 
din nimic.” Dar e adevărat, eu mereu am zis, această creaţie nu 
este reversibilă. Acuma unii sunt cu Big Bang-ul lor, cu momentul 
acela zero, cu explozia aceea… Dar Dumnezeu a creat din nimic, 
iar creaţia este creaţie şi nu are revers. De aceea, Părintele Ghelasie 
vorbeşte de un „chip de creaţie”, iar Părintele Galeriu vorbeşte de 
„Creaţie fără precedent.” De multe ori exprimarea e atât de simplă, 
dar foarte potrivită. Extraordinar ce poate să cuprindă: „Creaţie fără 
precedent.” Adică, o creaţie care nu are precedent. Odată creată, se 
raportează la acel nimic, dar este unic direcţionată. Adică actul 
creaţiei este unic şi nu e gratuit. Unic şi ireversibil. Creaţia s-a făcut 
din nimic (cu sens unic). Nu se mai poate întoarce la acest nimic. 
Dovadă este întruparea. Dacă Însuşi Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat!? 

Până la turnul Babel a fost un singur neam pe pământ, neamul 
lui Adam. După Babel au apărut popoarele, limbile pe pământ. 
După Întrupare (după Rusalii) putem vorbi iarăşi de un singur 
neam – neamul lui Hristos – creştinii ortodocşi, după cum zice 
sfântul Apostol Pavel, că nu există nici iudeu, nici elin, nici scit..., ci 
doar cei botezaţi, creştinii ortodocşi. 

No, hai să mergem. 

Vlasie ierodiaconul 
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Sincronicitate şi Iconicitate 
 
I 

motto: 
„Fiecare epocă gândeşte că toate cele care au precedat-o 

au avut prejudecăţi, şi astăzi mai mult decât oricând socotim 
aşa, cu la fel de puţină raţiune ca înainte. De câte ori n-am 
văzut condamnat adevărul! Este trist, dar adevărat, că omul 
nu învaţă nimic din istorie. Acest fapt ne va provoca mari 
dificultăţi, căci dacă dorim să adunăm un material empiric 
pentru a face întrucâtva lumină asupra unui subiect, putem să 
fim absolut siguri că-l vom găsi acolo unde toate autorităţile 
ne-au asigurat că nu este nimic de căutat”  

(Carl Gustav Jung, „Synchronicité et Paracelsica”, p. 51).  

 
 

În studiul său „Sincronicitatea, principiul relaţiilor acauzale”, 
psihologul Carl Gustav Jung observă că „legătura între evenimente 
este în anumite cazuri de o natură ce diferă de cea cauzală, şi 
reclamă un alt principiu explicativ”1. Imaginea pe care ştiinţa ne-o 
oferă despre lume şi legile ei naturale este marcată de o abordare 
statistică2 şi de limitările inerente metodei ştiinţifice, ţinând de o 

                                                           
1 „Principiul filosofic ce fondează concepţia noastră cu privire la legalitatea 
naturală este cauzalitatea. Dacă relaţia între cauză şi efect se vădeşte a nu avea 
decât o valoare statistică şi a nu fi decât relativă, atunci principiul cauzalităţii 
însuşi nu este aplicabil în ultimă analiză decât de o manieră deopotrivă 
relativă la explicarea proceselor naturale, şi implică din acest motiv existenţa 
unuia sau mai multor alţi factori necesari acestei explicaţii. Aceasta înseamnă 
că legătura între evenimente este în anumite cazuri de o natură ce diferă de 
cea cauzală, şi reclamă un alt principiu explicativ” (Carl Gustav Jung, 
„Synchronicité et Paracelsica”, Éditions Albin Michel, Paris, 1988, p. 23). 
2 „După cum se ştie, rezultatele fizicii moderne au indus o schimbare impor-
tantă în imaginea pe care ştiinţa ne-o dă despre lume: zguduită în validitatea 
sa absolută, noţiunea de lege naturală a devenit relativă. Legile naturii sunt 
adevăruri statistice, adică nu sunt într-un anume fel deplin valabile decât în 
domeniul mărimilor macrofizice. În cel al infinitului mic, în schimb, predicţia 
devine incertă, ba chiar imposibilă, deoarece mărimile foarte mici nu se mai 
comportă potrivit legilor naturale cunoscute” (Ibid., p. 23).  
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„viziune parţială şi psihologic predeterminată”3. Procesul ştiinţific 
al interogării naturii, deşi vizează sesizarea totalităţii, e marcat de 
artificiul aranjării experimentului în condiţii de laborator4. Jung 
remarcă faptul că „evenimentele pasagere absolut unice, în raport 
cu care nu avem mijloacele nici de a le nega, nici de a le dovedi 
existenţa, nu pot face în nici un caz obiectul unei ştiinţe fondate pe 
experienţă”5. S-a căutat o „lege a serialităţii”, pe lângă cauzalitate 
şi finalitate, cu „intuiţia obscură, dar fascinantă a unei rânduieli 
acauzale în succesiunea evenimentelor”6. Pentru postularea unei 

                                                           
3 „Problematica ştiinţelor naturii vizează evenimente ce prezintă un caracter 

de regularitate şi, în măsura în care este experimentală, evenimente repro-

ductibile. Evenimentele unice sau rare nu sunt, aşadar, luate în considerare. În 

plus, experimentarea impune naturii condiţii restrictive, căci vrea s-o incite să 

răspundă la întrebări imaginate de către om. Din acest motiv, orice răspuns al 

naturii este afectat prin modul interogaţiei umane, iar rezultatul este un 

produs hibrid. Viziunea despre lume bazată pe acest demers şi pe care o 

numim ştiinţifică nu poate fi, prin urmare, altceva decât o viziune parţială şi 

psihologic predeterminată, în care se regretă absenţa tuturor aspectelor pe 

care statistica nu le poate sesiza, dar care nu sunt câtuşi de puţin lipsite de 

importanţă” (Ibid., p. 24). 
4 „A sesiza totalitatea este, în mod firesc, scopul ştiinţei. Însă acest scop nu 

poate fi decât foarte departe, ştiinţa procedând peste tot unde poate de ma-

nieră experimentală, şi în toate cazurile prin metoda statistică. Or experimen-

tarea constă în punerea problemelor în termeni precişi, eliminând pe cât de 

mult posibil elementele exterioare problemei puse şi care perturbă exami-

narea. Ea enunţă condiţiile, le impune naturii şi o obligă astfel să răspundă în 

funcţie de chestiunea formulată de către om. Acest demers împiedică natura 

să răspundă plecând de la plenitudinea posibilităţilor sale, fiindcă acestea 

sunt limitate, pe cât se poate face. În vederea acestui efect s-a creat în labo-

rator o situaţie limitată prin artificiu vizavi de întrebarea pusă, şi care 

constrânge natura să dea un răspuns cât mai univoc posibil. Astfel se exclude 

total exercitarea de către natură a puterii suverane pe care o deţine în 

totalitatea sa nelimitată. Dacă vrem să învăţăm a cunoaşte această putere, 

trebuie prin urmare să interogăm natura, punându-i minimum de condiţii, ba 

chiar nepunându-i niciuna, şi lăsându-i libertatea de a răspunde funcţie de 

plenitudinea sa. Aranjarea experimentului, aşa cum este ea fixată şi cunos-

cută, constituie factorul invariabil al anchetei statistice care adună şi compară 

rezultatele. În cazul experimentării intuitive (…) ce vizează totalitatea, din 

contră, nu este nevoie de o întrebare care pune anumite condiţii, oricare ar fi 

ele, şi limitează astfel integritatea procesului natural” (Ibid., p. 53).  
5 Ibid., p. 25. 
6 Ibid., p. 27.  
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ordini acauzale este însă nevoie de un material empiric care să iasă 
din „limitele probabilităţii”7.  

Legăturile acauzale sunt de obicei atribuite hazardului, şi 

„dacă numărul pe cât de mare posibil de observaţii izolate nu 

depăşeşte, din punct de vedere statistic, limitele probabilităţii alea-

torii, se stabileşte cu certitudine din punct de vedere statistic că 

suntem în prezenţa unui hazard; dar nu s-a furnizat prin aceasta o 

explicaţie”8. Mai mult, „despre hazard se obişnuieşte să se presu-

pună ca de la sine că este accesibil explicaţiei cauzale, şi dacă îl 

numim ‘hazard’ sau ‘coincidenţă’ este pur şi simplu pentru că nu 

s-a descoperit încă cauzalitatea care îl guvernează. Cum suntem 

deopotrivă convinşi prin habitudine de valoarea absolută a princi-

piului cauzalităţii, se ia această explicaţie a hazardului drept 

suficientă”9. 

Însă „prin ce vom identifica legăturile de natură acauzală, 

fiind dat că este imposibil să examinăm toate hazardurile pentru a 

şti dacă provin din cauzalitate? Răspunsul este că ne putem 

aştepta să întâlnim evenimente de natură acauzală mai ales acolo 

unde reflecţia face să apară ca de negândit o înlănţuire cauzală. 

Vom cita cu titlul de exemplu fenomenul, bine cunoscut medicilor, 

al ‘repetiţiei cazului’. Se ajunge chiar la faptul că repetiţia com-

portă nu numai două cazuri, ci trei sau mai multe, ceea ce i-a 

permis lui Kammerer să vorbească de o ‘lege a seriilor’”10. 

Prin termenul coincidenţă semnificativă, psihologul elveţian în-
ţelege o „relaţie sau conexiune acauzală”, în „ordinea sensului”11. 

                                                           
7 Idem. 
8 Ibid., p. 25.  
9 Ibid., p. 26.  
10 Idem. „Când vine vorba de a căuta o orientare generală, studiul cazurilor 
izolate poate fi de folos; în faţa hazardului, singură abordarea cantitativă, 
metoda statistică permite să sperăm într-un succes. Grupările în serii de 
hazarduri par, cel puţin în stadiul actual al înţelegerii noastre, lipsite de sens 
şi, mai mult, provin fără excepţie din domeniul probabilităţii” (Ibid., p. 28).  
11 Ibid., p. 28. „Spiritul filosofic a reţinut dintotdeauna, până în plin secol XVIII, 
ipoteza unei corespondenţe misterioase între fenomenele naturii, a unei legă-
turi în ordinea sensului” (Ibid., p. 77). În vremurile moderne, sub influenţa 
unei tendinţe a ştiinţei de a arăta „supunerea omului în faţa naturii şi depen-
denţa sa extremă în raport cu cauzele”, „ideea unei relaţii şi a unei organizări 
a procesului în funcţie de sens (...) a fost deplasată într-o regiune atât de 
îndepărtată şi obscură încât s-a dovedit a fi inaccesibilă raţiunii” (Ibid, p. 84).  
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Despre „coincidenţa semnificativă acauzală” s-a vorbit şi ca despre 
o „forţă de atracţie prin corespondenţă”12. Dacă „se admite de 
manieră generală că toate coincidenţele sunt generate de hazard şi 
nu reclamă prin urmare nici o explicaţie de natură noncauzală”, 
înregistrarea unei anumite frecvenţe a depăşirii limitelor probabi-
lităţii indică prezenţa unui „factor ireductibil prin natură la 
cauzalitate”, adică, dincolo de asocierea directă a evenimentelor în 
lanţuri cauzale, existenţa unei legături transversale, din ordinea 
sensului13. 

Fenomenul sincronicităţii cuprinde două elemente: „1. o imagine 
inconştientă vine în conştiinţă, de manieră directă (literală) sau 
indirectă (simbolică) pe calea visului, a inspiraţiei neaşteptate sau a 
presentimentului; 2. cu acest conţinut psihic ajunge să coincidă un 
fapt obiectiv. Ne putem mira şi de una, şi de alta. Cum se formează 
imaginea inconştientă şi cum coincidenţa?”14.  

În sincronicitate, imaginile psihice arhetipale sunt „în relaţie 
de analogie, de echivalenţă în ordinea sensului cu evenimentele 
obiective ce nu prezintă cu ele nici o relaţie cauzală identificabilă 
sau pur şi simplu posibil de conceput. Cum, de exemplu, un 
eveniment la distanţă în spaţiu, ba chiar şi în timp, ar putea suscita 
formarea unei imagini psihice care să-i corespundă, atunci când 
nu-i posibil să se conceapă măcar procesul de transmisie energetică 
necesară? Oricât de incomprehensibil ar putea să apară, suntem în 

                                                           
12  Ibid., pp. 32-33. „Profesorul W. Pauli mi-a atras în mod amical atenţia 
asupra faptului că pentru a desemna această generalizare care asigură 
legătura între reprezentarea discontinuului (particula) şi cea a continuului 
(unda), Niels Bohr întrebuinţează noţiunea de ‘corespondenţă’, şi vorbeşte la 
început (1913-1918) de ‘principiul de corespondenţă’, apoi (1927) de 
‘argumentul de corespondenţă’” (Ibid., pp. 114).  
13 „Se admite de manieră generală că toate coincidenţele sunt generate de 
hazard şi nu reclamă prin urmare nici o explicaţie de natură noncauzală. 
Putem şi chiar trebuie să considerăm această ipoteză adevărată câtă vreme nu 
se va demonstra că frecvenţa unor asemenea întâlniri depăşeşte limitele 
probabilităţii. Însă dacă această dovadă ajunge să fie făcută, s-ar arăta în 
acelaşi timp că în anumite cazuri evenimentele se înlănţuiesc de o manieră 
autentic acauzală şi ar fi atunci necesar, pentru a explica sau concepe 
lucrurile, să se postuleze un factor ireductibil prin natură la cauzalitate. Ar 
trebui să se admită, într-adevăr, că evenimentele în general sunt asociate fie 
direct, în lanţuri cauzale, fie, eventual, printr-un fel de legătură transversală, din 
ordinea sensului” (Ibid., p. 29).  
14 Ibid., p. 49. 



Sincronicitate şi Iconicitate 

63 

cele din urmă obligaţi să presupunem că există în inconştient un 
lucru de genul unei ştiinţe a priori sau, mai bine, unei ‘prezenţe’ a 
evenimentelor lipsită de orice fundament cauzal. Orice ar fi, 
conceptul nostru de cauzalitate se arată a fi impropriu pentru 
explicarea faptelor”15.  

„În loc de a lăsa pur şi simplu deoparte toate aspectele expe-
rienţei care refuză să se plieze fără altă formă de proces la autori-
tatea exclusivă a principiului cauzal”, se poate căuta integrarea lor 
într-o viziune ce „fundamentează explicarea lumii prin postularea 
unei alte ordini coexistente cu ordinea cauzală”16. Experienţele lui 
Rhine vin în sprijinul postulării unei „conexiuni acauzale între 
anumite evenimente”17, indicând o relativitate psihică a spaţiului 
şi timpului, şi odată cu aceasta caracterul a-energetic al fenome-
nului observat18. Întrucât „un ‘efect’ nu se poate concepe altfel 

                                                           
15 Ibid., pp. 48-49. 
16 Ibid., pp. 31-32.  
17 „Dovada decisivă a unei conexiuni acauzale între anumite evenimente n-a 
fost adusă decât în anii din urmă cu o rigoare ştiinţifică suficientă, şi aceasta 
mai ales prin experienţele lui Rhine. (...) Principiul este următorul: un experi-
mentator întoarce, una câte una, o serie de cărţi numerotate ce poartă figuri 
geometrice simple. În acelaşi timp, separat de experimentator în spaţiu, 
trebuie să anunţe figurile corespondente. Se utilizează un joc cu 25 de cărţi, 
fiecare figură găsindu-se pe 5 dintre ele. 5 cărţi au o stea, 5 un dreptunghi,  
5 un cerc, 5 o cruce şi celelalte 5 două linii ondulate. Experimentatorul, care 
bineînţeles nu ştie ordinea cărţilor din pachetul ce i s-a pus înainte, le întoarce 
una câte una. Subiectul, care nu poate să vadă cărţile, trebuie să indice figurile 
cărţilor întoarse. Multe încercări, fireşte, au dat rezultate negative, adică n-au 
depăşit probabilitatea de cinci răspunsuri corecte ce corespunde hazardului. 
Însă, în anumite cazuri, cu anumiţi subiecţi, rezultatele au fost net superioare 
probabilităţii. Cât despre prima serie de experimente, fiecare subiect trebuia 
să încerce să ghicească cartea returnată de opt sute de ori. Media rezultatelor a 
fost de 6,5 răspunsuri juste pentru 25 de cărţi, cu 1,5 mai mult decât 
probabilitatea matematică, care este de 5. Probabilitatea ca hazardul să 
producă o diferenţă de 1,5 este de 1 la 250.000” (Ibid., pp. 33-34).  
18 „Faptul că în principiu depărtarea [distanţa între experimentator şi subiect] 
este fără efect dovedeşte că nu poate fi vorba despre un fenomen ce face să 
intervină forţe, o energie: altfel distanţa ce se cere învinsă şi dispersia în spaţiu 
ar trebui cu necesitate să diminueze în acesta acţiunea. (...) Cum a apărut că n-
a fost cazul de aşa ceva, nu rămâne decât să presupunem că depărtarea se 
descoperă a fi o variabilă dependentă de psihism şi care poate de exemplu să 
fie, eventual, redusă la zero de o stare psihică particulară. Încă şi mai ieşit din 
comun este faptul că nici timpul nu exercită o acţiune inhibitoare: lectura unei 
serii de cărţi ce n-au fost încă trase oferă un număr de răspunsuri corecte 
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decât ca un fenomen energetic”, „nu poate fi vorba aici de cauză şi 
efect, ci de o coincidenţă în timp, de un fel de simultaneitate, de 
sincronism. În virtutea acestei caracteristici am ales termenul de 
sincronicitate pentru a aşeza, în faţa cauzalităţii, un factor explicativ 
ipotetic de egală importanţă” 19 . Mai mult, factorul subiectiv, 
investiţia afectivă a persoanei marchează în mod decisiv rezul-
tatele acestui experiment20. 

Remarcând faptul că „în experimentele lui Rhine spaţiul şi 
timpul funcţionează în raport cu psihicul, cu un fel de ‘elasticitate’, 

                                                                                                                             
superioare simplei probabilităţi. Cât despre probabilitatea rezultatelor 
obţinute de Rhine în experimentarea sa asupra timpului, ea este de 1 la 
400.000, ceea ce face foarte probabilă existenţa unui factor independent de 
timp. Aceste experienţe sugerează aşadar o relativitate psihică a timpului, căci 
ele duc spre o percepţie a evenimentelor care încă n-au avut loc. În asemenea 
cazuri, se pare că factorul timp ar fi eliminat, iar aceasta prin jocul unei funcţii 
psihice sau, mai bine, al unei stări psihice susceptibilă a elimina de asemenea 
spaţiul. (...) Trebuie prin urmare să renunţăm a priori la orice interpretare care 
implică energia, ceea ce semnifică faptul că evenimentele de acest fel nu pot fi 
considerate sub unghiul cauzalităţii; căci aceasta presupune existenţa spa-
ţiului şi timpului, din pricină că orice observaţie are ca referinţă, în ultimă 
analiză, corpul în mişcare. (...) Dacă spaţiul şi timpul sunt psihic relative, 
trebuie ca şi corpul în mişcare să aibă aceeaşi relativitate” (Ibid., pp. 34-35). 
19 Ibid., pp. 36-37. „Principala problemă care se prezintă în cercetarea funda-

mentelor empirice ale sincronicităţii, şi care din nefericire, nu e uşor de rezol-

vat, este de a procura un material de date empirice susceptibile să conducă la 

concluzii suficient de sigure” (Ibid., pp. 50-51). 
20 „Un fapt a cărei constatare se impune fără încetare cu ocazia unor asemenea 

experimente este că după prima încercare numărul răspunsurilor corecte 

începe să se diminueze, şi că rezultatele devin în consecinţă negative. Însă 

dacă dintr-un anume motiv, exterior sau interior, interesul subiectului este 

reanimat, numărul răspunsurilor juste sporeşte din nou. Dezinteresul şi 

plictisul exercită un efect inhibitor; implicarea personală, aşteptarea pozitivă, 

speranţa şi faptul de a crede în posibilitatea percepţiilor extrasenzoriale 

ameliorează rezultatele şi par să fie în consecinţă veritabilele condiţii necesare 

pentru existenţa însăşi a acestora” (Ibid., p. 35). Mai mult: “Problematica expe-

rimentării percepţiilor extrasenzoriale produce în ea însăşi deja un efect 

emoţional, prin faptul că postulează că ar fi eventual posibil să cunoaştem şi 

să ştim un lucru ce scapă oricărei ştiinţe, oricărei cunoaşteri, şi că ia prin 

urmare serios în considerare posibilitatea unei minuni. Oricare ar fi scepti-

cismul eventual al subiectului, această sugestie cheamă dispoziţia, mereu şi 

peste tot prezentă în inconştient, ce ne pregăteşte de experierea miracolului şi 

de speranţa că în cele din urmă ceva de genul unui miracol nu poate fi totuşi 

imposibil” (Ibid., p. 42). 
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în sensul că par să poată fi reduse în orice măsură”, Jung prezintă 
sincronicitatea „ca pe o relativitate a spaţiului şi a timpului, 
aşezată sub determinarea psihismului”21. Fenomenul de sincro-
nicitate apare strâns legat de arhetipuri22 . Imposibilitatea de a 
explica prin hazard anumite conexiuni ce prezintă un caracter de 
sens face ca fenomenele coincidenţei semnificative să pară a fi 
bazate pe un fundament arhetipal23. 

În definirea sincronicităţii, afirmă Jung, „simultaneitatea a 
două evenimente legate prin sens şi nu prin cauzalitate îmi apare 
ca un criteriu esenţial. Întrebuinţez astfel aici conceptul general de 
sincronicitate în sensul particular de coincidenţă temporală a două 
sau mai multe evenimente fără legătură cauzală şi încărcate cu un 
sens identic sau analog; aceasta prin opoziţie cu sincronismul, ce 
nu desemnează decât simpla simultaneitate a evenimentelor. 

                                                           
21 Ibid., p. 37. „Spaţiul şi timpul sunt, după concepţia arhaică (adică la primi-
tivi) lucruri problematice la extrem. Numai cursul evoluţiei intelectuale a dat 
naştere la concepte ‘stabile şi solide’, când s-a introdus utilizarea măsurii. În 
ele însele n-au nici o substanţă. Sunt concepte ipostaziate care rezultă doar din 
activitatea diferenţierii conştiinţei şi constituie coordonatele indispensabile 
pentru a descrie comportamentul corpurilor în mişcare. În consecinţă, ele sunt 
de origine psihică, şi acesta este fără îndoială motivul care l-a incitat pe Kant 
să le conceapă drept categorii [sic] a priori” (Ibid., p. 37).  
22  „Arhetipurile sunt factori de ordin formal care structurează procesele 
psihice inconştiente, ‘patternuri de comportament’. În acelaşi timp ele posedă 
o ‘încărcătură specifică’: dezvoltă efecte numinoase, care se manifestă sub 
forma unor afecte intense. (...) Se pare că de arhetipuri sunt legate, în anumite 
circumstanţe, fenomenele de simultaneitate, cu alte cuvinte, de sincronicitate” 
(Ibid., p. 38).  
23  „Studiind fenomenele inconştientului colectiv, am întâlnit fără încetare 
conexiuni, serii sau termeni grupaţi, pe care nu am mai putut să le explic prin 
hazard. Era vorba într-adevăr de ‘coincidenţe’ a căror apariţie prezenta un 
asemenea caracter de ‘sens’ încât în cazul lor improbabilitatea unui hazard nu 
putea fi exprimată decât printr-un număr de o mărime imensă” (Ibid., p. 39). 
„Fenomenele coincidenţei semnificative, pe care am convenit să le distingem de 
simplele serii fortuite, par să se bazeze pe un fundament arhetipal”. Şi dacă, în 
experimentul lui Rhine nu se întrevede constelaţia unui arhetip, trebuie să ne 
amintim că „la Rhine prima serie de teste este în general cea care dă cele mai 
bune rezultate şi calitatea rezultatelor scade apoi rapid. Totuşi, dacă se ajunge 
la reînsufleţirea interesului pentru acest experiment în el însuşi plictisitor, 
rezultatele se ameliorează din nou. Reiese de aici că factorul emoţional joacă 
în chestiunea de faţă un rol important; sau afectivitatea purcede în mare 
măsură din instincte, al căror aspect formal este tocmai arhetipul” (Ibid.,  
pp. 41-42).  
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Astfel sincronicitatea semnifică dintru început coincidenţa tem-
porală a unei stări psihice cu două sau mai multe evenimente exte-
rioare care oferă un paralelism de sens cu această stare subiectivă a 
momentului; se poate întâmpla şi invers. (...) Partea psihică pare 
dependentă [inseparabilă, n.n.] de ceea ce se-ntâmplă în afară”24. 

Legate de succesiunea cauzei şi efectului în spaţiu şi timp şi de 
schimbările ce afectează un corp în mişcare, reprezentările de natură 
cauzală nu pot avea priză la fenomenele de sincronicitate, care trimit 
la o realitate transcendentală25. Aşadar, o realitate a fiinţei vii, din-
colo de planul energetic: „experienţele lui Rhine ne pun înaintea 
faptului că există evenimente a căror experiere, în ocurenţa 
caracterului semnificativ, arată că sunt în corelaţie fără să fie posibil să 
se stabilească caracterul cauzal al acestei corelaţii, ‘transmisia’ ne-
prezentând niciuna dintre caracteristicile cunoscute ale energiei”26. 
Într-adevăr, ni se spune, forţa de atragere a unei coincidenţe semni-
ficative stă în afectivitate şi, în ultimă instanţă, în suflet27. 

                                                           
24 Ibid., p. 43. Jung reia această circumscriere a fenomenului sincronicităţii, 
precizând că „evenimentele sincroniste se bazează pe simultaneitatea a două 
stări psihice distincte. Una este starea normală, plauzibilă (adică în mod sufi-
cient explicabilă prin cauzalitate); cealaltă, este cea care provoacă evenimentul 
problematic, care nu este deductibil din primul pe cale cauzală” (Ibid., p. 46). 
Sau: „Un conţinut psihic neaşteptat care se raportează în mod direct sau 
indirect la un eveniment obiectiv, exterior, ce coincide cu starea psihică obiş-
nuită, acesta este fenomenul pe care îl numesc sincronicitate” (Ibid., p. 47). 
25 „Deoarece cauzalitatea constă în succesiunea cauzei şi efectului, ea este 
legată de existenţa spaţiului şi timpului, precum şi de schimbările ce afectează 
corpul. Din acest motiv, fenomenul sincronicităţii nu poate, din principiu, să 
fie pus în raport cu nici o reprezentare de natură cauzală. Conexiunea 
factorilor coincidenţi legaţi de sens poate astfel, în mod necesar, fi gândită 
drept acauzală. Ajunşi în acest punct, suntem tentaţi să presupunem, în lipsa 
unei cauze empiric constatabile, o cauză transcendentală. Însă o cauză nu poate fi 
decât o mărime constatabilă. O cauză transcendentală este prin definiţie într-
adevăr o contradictio in adjecto, fiind dat că ceea ce este transcendental scapă 
oricărei constatări posibile” (Ibid., p. 47). 
26 Ibid., p. 36. 
27 „Tot ceea ce sufletul face vizând ceea ce râvneşte posedă într-adevăr o forţă 
de mişcare şi o eficacitate care trece în sensul său. (...) Evenimentul sincronist 
este dependent de afectivitate. (...) Ceea ce se petrece în suflet este ‘ordonat’ la 
fel ca reprezentarea coincidentă care anticipează ceea ce se petrece afară, în 
lumea fizică” (Ibid., pp. 50-51). În acest sens, „rezultatele experimentării 
asupra percepţiei extrasenzoriale şi psihokinezei au pus bazele unui studiu 
cantitativ al sincronicităţii, şi au semnalat în acelaşi timp rolul important pe 
care îl joacă factorul psihic” (Ibid., p. 52). 
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Caracterul statistic al legilor naturii este cel ce face inaparentă 

legătura transversală în ordinea sensului: „Procedura lui Rhine ar 

putea fi recomandată oriunde numerele în joc nu sunt prea mari 

(în medicină, de exemplu). Interesul şi aşteptarea cercetătorului ar 

putea fi acompaniate la început, prin sincronicitate, de rezultatele 

surprinzător de favorabile în ciuda tuturor măsurilor de precauţie. 

N-ar fi aici un ‘miracol’ decât pentru cel ce vrea să ignore faptul că 

legile naturii au un caracter statistic. Dacă, aşa cum toate aparen-

ţele indică, ‘legătura transversală’ între evenimente nu poate fi 

explicată prin cauzalitate, legătura constă în similitudinea sensului 

evenimentelor paralele; în alţi termeni, tertium comparationis al lor 

este sensul. Vorbind de ‘sens’, suntem obişnuiţi să înţelegem prin 

acesta un conţinut sau un proces psihic despre care nu admitem ca 

de la sine că ar putea exista şi în afara psihicului. Noi credem cel 

puţin că ştim destul despre psihic ca să nu ne permitem să-i 

imputăm lui, şi cu atât mai puţin conştienţei, o putere magică. 

Dacă luăm astfel în considerare ipoteza după care unul şi acelaşi 

sens (transcendental) ar putea să se manifeste simultan în psihicul 

uman şi în aranjarea unui eveniment exterior sincron şi independent, 

intrăm în conflict cu concepţiile noastre tradiţionale în materie de 

ştiinţă şi teoria cunoaşterii. Pentru a putea consimţi să dăm o 

anume atenţie ipotezei noastre, e cel puţin necesar să ne reamintim 

fără încetare că legile naturii n-au decât o valoare statistică şi că 

statistica are ca efect de a elimina toate fenomenele rare”28.  

Poate apărea întrebarea: de ce se pot socoti relevante experi-

mente numerice, precum cel al lui Rhine, pentru un eveniment în 

ordinea sensului? Jung ne lămureşte: „Dintotdeauna numărul a 

servit ca marcă distinctivă pentru obiectul numinos. (...) Ceea ce 

serveşte la ordonarea multiplicităţii haotice este în primul rând 

numărul. Este un instrument ce ne-a fost dat pentru a stabili o 

ordine sau pentru a sesiza o regularitate preexistentă, însă încă 

necunoscută, adică o structură ordonată a realului. Numărul este, 

fără îndoială, elementul ordonator cel mai primordial al spiritului 

omenesc. (...) Faptul că numerele posedă un fond arhetipal, nu este 

doar presupunerea mea, ci a anumitor matematicieni, după cum 

vom vedea în continuare. Nu este, deci, fără îndoială, o concluzie 

                                                           
28 Ibid. pp. 76-77. 
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prea îndrăzneaţă să defineşti numărul, din punct de vedere arhe-

tipal, ca un arhetip al ordinii, devenit conştient”29. Cu alte cuvinte, 

„inconştientul întrebuinţează numărul ca element ordonator”30. 

Jung aminteşte încercări istorice de recurs, sub diverse forme 

şi numiri, la principiul sincronicităţii în explicarea suprapunerii 

semantice a unor fenomene interioare şi exterioare, precum spre 

exemplu, cea din secolul al XII-lea î.e.n., în care doi înţelepţi chinezi 

„au pus în ipoteză unitatea ultimă a naturii, încercând să explice 

simultaneitatea unei stări psihice şi a unui proces fizic prin ideea 

de similitudine a sensului. În alţi termeni: au presupus că unicitatea 

fiinţei se exprimă în acelaşi timp în starea psihică şi în starea fizică”. 

Acesta este „principiul de relaţie sincronistă sau acauzală”31. 

După Schopenhauer, „între toate evenimentele vieţii unei 

fiinţe omeneşti ar exista două feluri de relaţii, radical diferite: mai 

întâi, conexiunea obiectivă, cauzală a cursului natural al lucrurilor; 

apoi, o conexiune subiectivă, care nu există decât în raport cu 

individul ce trăieşte aceste evenimente, la fel de subiectivă ca 

propriile sale vise... Or, faptul că aceste două feluri de conexiuni 

există în mod simultan, că acelaşi eveniment, fiind veriga de 

legătură între două lanţuri complet diferite, nu se inserează mai 

puţin cu precizie într-unul sau altul, astfel încât de fiecare dată 

destinul unuia se acordează cu destinul celuilalt, şi că fiecare este 

eroul propriei sale drame, dar în acelaşi timp şi figurant în cel al 

semenului: iată ce, la drept vorbind, depăşeşte orice înţelegere a 

noastră şi nu poate fi conceput ca posibil decât recurgând la cea 

mai singulară armonie prestabilită”32. 

La rândul său, Leibniz admite „pe lângă înlănţuirea cauzală, 

un paralelism prestabilit integral între evenimentele din interiorul 

monadei şi cele din exteriorul ei”33.  

Pentru chinezi, „realitatea poate fi cunoscută pe calea concep-

tuală deoarece în lucrurile însele există un fel de ‘raţionalitate’. 

                                                           
29 Ibid., p. 57.  
30 Ibid., pp. 56-57. 
31 Ibid., pp 53-54. 
32 Schopenhauer, Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen, 
Parerga und Paralipomena, vol. I, Koeber Verlag, Berlin, 1891, p. 45, apud: Carl 
Gustav Jung, „Synchronicité et Paracelsica”, p. 29. 
33 Ibid., p. 90. 
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Aici este fundamentul ideii de coincidenţă semnificativă: ea este 

posibilă pentru că acelaşi sens aparţine celor două instanţe. Acolo 

unde prevalează sensul, rezultă o ordine. (...) Şi tocmai sensul 

(Tao) umple vidul”34. 

Cauzalitatea a ajuns să domine concepţia occidentală despre 
lume, „pe de o parte, sub influenţa reductivă a metodei statistice, 
pe de alta, în raţiunea succesului fără precedent al ştiinţelor 
naturii”35. Jung susţine necesitatea depăşirii limitărilor generate de 
exclusivismul interpretării cauzaliste a evenimentelor, spre a 
accede la o viziune mai cuprinzătoare asupra lumii: „Principiul 
cauzalităţii ne spune că legătura între cauză şi efect este o legătură 
necesară. Principiul sincronicităţii afirmă că termenii unei 
coincidenţe semnificative sau ai ordinii sensului sunt legaţi prin 
simultaneitate şi prin sens. Dacă admitem că experienţele asupra 
percepţiilor extrasenzoriale şi numeroasele observaţii izolate ce 
stabilesc multe fapte, concluzia care se degajă este că pe lângă 
conexiunea între cauză şi efect există în natură un alt factor ce se 
manifestă rânduirea evenimentelor şi ne apare sub specia sensului. 
Toată lumea este de acord că sensul e o interpretare antropo-
morfică, însă el constituie caracteristica sine qua non a fenomenului 
sincronicităţii. (...) Trebuie să considerăm, într-adevăr, că atitu-
dinea noastră mentală, a occidentalilor raţionalişti, nu e singura 
posibilă, nici cea care permite sesizarea totalităţii, ci ea constituie, 
într-un anume sens, un parti-pris determinant, o perspectivă 
parţială şi limitată, care ar fi bine poate să fie corectată”36. 

Ideea sincronicităţii e transpusă în relaţia între corp şi suflet, ce 
indică o ordine semnificativă acauzală şi o modalitate transcen-

                                                           
34 Ibid., pp. 80-81. 
35 Ibid., p. 79. 
36 Ibid., p. 78. „Nici măcar determinismul epocii ştiinţei n-a putut să şteargă 
complet puterea convingerii inerente principiului sincronicităţii. În ultimă 
analiză nu este vorba aici de o superstiţie, ci de un anume adevăr, şi dacă 
acesta atât de mult timp n-a fost văzut, a fost pur şi simplu pentru că este mai 
puţin legat de aspectul material al evenimentelor decât de aspectul lor psihic. 
Psihologia şi parapsihologia modernă sunt cele care au arătat că cauzalitatea 
nu explică o anume rânduire a lucrurilor, şi că în acest caz trebuie să luăm în 
considerare ca principiu explicativ un factor formal, sincronicitatea, Pentru cei 
care sunt interesaţi de psihologie, aş vrea să semnalez aici că ideea singulară a 
unui factor de sens existent în el însuşi se găseşte în stare de eboşă în anumite 
vise” (Ibid., p. 92).  
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dentală a fiinţei37. În domeniul biologiei, „se poate considera mor-
fogeneza sub unghiul sincronicităţii. Profesorul Albert M. Dalcq, 
din Bruxelles, consideră că „forma, deşi conectată cu materia, este 
o continuitate ierarhic superioară materiei vii”38. Sincronicitatea 
exprimă o concepere unitară a fiinţei şi o existenţă a ei la modul 
întrepătrunderii (marcat de comunicarea însuşirilor)39. 

                                                           
37 „Ar trebui să punem aici, se pare, întrebarea dacă sufletul şi corpul n-ar trebui 
să fie considerate sub acest unghi (...) dacă coordonarea proceselor psihice şi 
fizice în fiinţa vie nu s-ar înţelege mai curând ca fenomen de sincronicitate decât 
ca relaţie cauzală. Geulincx şi Leibniz gândesc că această coordonare este un act 
al lui Dumnezeu, deci un principiu transcendent naturii empirice. Ipoteza unei 
relaţii cauzale între suflet şi corp conduce, în plus, la concluzii puţin compatibile 
cu experienţa: fie sunt procesele fizice cele ce produc fenomenele psihice, fie 
există un psihic preexistent ce organizează materia. Este imposibil să ne 
reprezentăm cum, în primul caz, procesele chimice ar putea fi vreodată la 
originea proceselor psihice, şi cum, în al doilea caz, un suflet imaterial ar fi 
vreodată în măsură să pună în mişcare materia. (...) Sincronicitatea posedă 
caracteristici pe care ar trebui poate să le luăm în considerare pentru a clarifica 
problema corpului şi sufletului. Este vorba, înainte de toate, de faptul că există o 
ordine acauzală sau, mai bine, că realul prezintă o ordine semnificativă, ce poate 
să arunce o anume lumină asupra paralelismului psihofizic. Existenţa constatată 
(...) a unei cunoaşteri care nu este transmisă prin nici un organ senzorial, 
caracteristică fenomenului sincronicităţii, vine în sprijinul ipotezei unui sens 
existent în sine, şi ar putea chiar să exprime aici realitatea. Această modalitate a 
fiinţei este în mod necesar transcendentală deoarece, aşa cum o dovedeşte 
cunoaşterea evenimentelor viitoare sau, mai bine, îndepărtate în spaţiu, ea se 
situează într-un spaţiu şi un timp relative în raport cu psihismul, adică într-un 
continuum spaţio-temporal ce scapă intuiţiei sensibile” (Ibid., pp. 94-95). 
38 Ibid., p. 101. 
39 „Sincronicitatea nu este o cale filosofică, ci un concept empiric care postulează 
un principiu necesar cunoaşterii. Nu este aici nici materialism, nici metafizică. 
Niciun cercetător ştiinţific serios nu va pretinde că natura a ceea ce observaţia 
ne arată a fi existent, sau cea a instanţei observatoare, sufletul, ne-ar fi cunos-
cută, sau că am fi descoperit-o. Dacă ultimele concluzii la care a ajuns ştiinţa 
merg în direcţia unei concepţii unitare a fiinţei, incluzând pe de o parte aspec-
tele spaţiului şi timpului şi, pe de altă parte, cele ale cauzalităţii şi sincronicităţii, 
aceasta n-are nimic de-a face cu materialismul. Ar părea mai degrabă că se 
descoperă aici posibilitatea de a elimina heterogeneitatea radicală a observato-
rului şi lucrului observat. Dacă acesta ar fi cazul, ar rezulta o unitate a fiinţei pe 
care n-am putea-o exprima decât folosind un limbaj conceptual nou, un ‘limbaj 
neutru’, după excelenta formulare a lui Wolfgang Pauli” (Ibid., pp. 101-102). 
Remarcăm că acest limbaj neutru poate fi în anumite interpretări asociat cu o 
realitate a fiinţei nediferenţiate din concepţia orientală, însă în sens creştin taina 
unităţii are temei iconic în perihoreza sau întrepătrunderea reciprocă a 
chipurilor de filiaţie ce sunt pecetea Logosului dumnezeiesc creator. 
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Similitudinile arhetipale ce semnalează sincronicitatea trans-
gresează graniţele dintre interior şi exterior şi transcend mecanica 
legilor, lăsând să se întrevadă o stare iniţială (în sens creştin, sufle-
tul omului creat după chipul lui Dumnezeu) care „nu este deter-
minată de mecanica legilor, ci este condiţia prealabilă contingentă 
a legii, sau substratul la care ea se raportează”40. 

Forma arhetipală transcende cauzalitatea tocmai pentru că 
atinge într-un mod inefabil adâncul fiinţial din care izvorăşte 
momentul libertăţii şi creaţiei: „chiar într-un domeniu al cazurilor 
unice care scapă oricărei referinţe există (...) anumite regularităţi, şi 
deci factori constanţi: de unde trebuie să conchidem că definiţia 
noastră restrânsă a sincronicităţii este fără îndoială prea strâmtă şi 
trebuie prin urmare să fie lărgită”, prin considerarea sa ca un caz 
particular a unei ordini generale, în care „arhetipul este forma 
sesizabilă prin observaţie interioară a ordinii a priori în domeniul psihic. 
(...) Diferenţa între această formă de ordine şi ordinea de care ţin 
proprietăţile numerelor întregi sau discontinuităţile fizicii este că 
ultima se manifestă dintotdeauna cu regularitate în vreme ce 
cealaltă guvernează actele de creaţie în timp”41.  

                                                           
40 „Sincronicitatea este făcută în esenţă din asemănări ‘neprevăzute’. Punctul 
comun al fenomenelor ce sunt puse aici în relaţie se bazează pe date psihoide 
pe care le-am numit arhetipuri. Acestea nu sunt în mod clar sesizabile, nu pot 
fi cunoscute şi definite decât prin aproximare. Sunt în mod cert asociate pro-
ceselor ce ţin de cauzalitate, cărora le sunt eventual vectori, dar au o manieră 
de a ieşi din cadre pe care aş numi-o bucuros transgresivitate: nu sunt 
constatate, într-un mod exclusiv şi clar, doar în domeniul psihic, ci se pot manifesta 
tot atât de mult în contextele non-psihice (raport de similaritate între un proces 
exterior, fizic, şi un proces psihic). Similitudinile arhetipale au un raport de 
contingenţă cu determinarea cauzală, adică între ele şi procesul de ordin 
cauzal nu există raporturi ce ar proveni dintr-o lege. Ele par să constituie în 
consecinţă un caz particular al acelei stări de ‘anomie’ şi de contingenţă care 
‘este transportată de-a lungul timpului pe căile legalităţii celei mai riguroase’, 
cum a spus-o Andreas Speiser. E vorba aici de o stare iniţială care ‘nu este 
determinată de mecanica legilor’; este condiţia prealabilă contingentă a legii, 
sau substratul la care ea se raportează. Dacă facem legătura între sincroni-
citate sau, în alţi termeni, arhetipuri şi domeniul contingenţei, aceasta dobân-
deşte caracterul specific al unei modalităţi care, cât priveşte funcţia sa, joacă 
rolul unui factor de organizare a lumii. Arhetipul este forma proprie a 
probabilităţii psihice în sensul că împlineşte într-un anume fel o funcţie de 
organizare tipologică a proceselor instinctuale, reprezentative pentru o 
medie” (Ibid., pp. 104-105).  
41 Ibid., p. 106.  
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Imaginile arhetipale sunt aşadar verigile tipologice ale sincro-
nicităţii, întrucât dacă „cel puţin în domeniul intelectului pur, con-
tingentul este o ‘materie fără formă’”, din perspectiva „observaţiei 
intrapsihice se arată, în măsura în care se lasă sesizat de percepţia 
interioară, ca imagine, sau, mai bine, ca tip care fondează similitu-
dinile, nu numai psihice ci şi, lucru straniu, psihofizice”. Jung 
adaugă că „este dificil să ne desfacem de coloratura cauzalistă care 
impregnează limbajul conceptual. Astfel verbul ‘a fonda’ nu 
trimite, în pofida aparenţelor, la nici o relaţie cauzală în realitatea 
dată, ci la singura sa existenţă, adică la o contingenţă ireductibilă: 
există aici un anumit lucru, care este în felul acesta. Coincidenţa 
semnificativă sau similitudinea unei stări psihice şi a unei stări 
fizice fără raport reciproc de cauzalitate semnifică, pentru a da o 
definiţie generală, o modalitate acauzală, o ordine fără cauză”42. 

Psihologul elveţian sesizează o anume asociere, prilejuită de 
dezvoltarea psihicului inconştient în direcţia conştienţei43, dintre 
fenomenul sincronicităţii şi o anumită libertate în exercitarea 
capacităţii creatoare a fiinţei44. 

                                                           
42 Ibid., p. 105. 
43 „Pentru psihicul inconştient, pare că spaţiul şi timpul ar fi relative, adică 
cunoaşterea se află într-un continuum spaţio-temporal unde spaţiul nu mai e 
spaţiu, iar timpul nu mai e timp. Prin urmare, dacă inconştientul se dezvoltă 
în direcţia conştienţei unde primeşte un anume potenţial, devine posibil să fie 
percepute evenimente paralele” (Ibid., pp. 75-76).  
44 „Este foarte adevărat că constatarea precisă a fenomenului sincronicităţii 
reprezintă o sarcină spinoasă, ba chiar imposibilă. Nu trebuie decât să 
menţionăm aici meritul lui Rhine în a demonstra, pe un material empiric 
irecuzabil, coincidenţa între starea psihică şi evenimentul fizic corespondent. 
Cu toate că metoda statistică ar fi de manieră generală inadecvată tratamentu-
lui corect al evenimentelor rare, experimentele lui Rhine au rezistat influenţei 
sale distructive. E convenabil deci să luăm în considerare rezultatele lor în 
timp ce emitem o judecată asupra sincronicităţii. Metoda statistică ce are ca 
efect estomparea rezultatelor cantitative ale investigaţiei asupra sincronicităţii 
trebuie să răspundă la problema de a şti cum a reuşit totuşi Rhine să obţină 
rezultate pozitive. Mă risc să afirm că nu le-ar fi obţinut niciodată dacă ar fi 
efectuat încercările sale cu un singur subiect sau numai cu un număr mic de subiecţi. 
Avea nevoie de un interes reînnoit fără încetare, adică de o stare emoţională cu 
scăderea nivelului mental caracteristic ce însoţeşte inconştientul şi-i conferă o 
anumită preponderenţă. Este în fapt singurul mijloc de a relativiza într-o 
anume măsură spaţiul şi timpul, şi de a reduce în consecinţă posibilitatea unui 
proces cauzal. Ceea ce se produce atunci e un fel de creaţie ex nihilo, un act 
creator care nu mai este explicabil prin cauzalitate” (Ibid., pp. 74-75). 
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Cauzalitatea şi sincronicitatea reflectă astfel taina unei ordini 
care se perpetuează şi se reînnoieşte continuu: „Descoperirea în 
fizica modernă a discontinuităţii (adică a ordinii care guvernează, 
de exemplu, diviziunea energiei în cuante, dezintegrarea radiu-
mului etc.) a pus capăt domniei exclusive a cauzalităţii şi astfel 
triadei de principii clasice [spaţiu-timp-cauzalitate]. (...) Sincronici-
tatea nu este mai enigmatică sau mai misterioasă decât disconti-
nuităţile fizicii. Ceea ce provoacă dificultăţile de înţelegere şi face 
să pară de negândit că se pot produce evenimente fără cauză este 
doar credinţa inveterată în atotputernicia cauzalităţii. Însă dacă 
asemenea evenimente există, trebuie să le considerăm ca acte de 
creaţie, în sensul unei creatio continua, al unei ordini care, pe de o 
parte, se perpetuează dintotdeauna şi, pe de alta, se reînnoieşte cu 
prilejuri spontane, şi nu poate fi dedusă din nici o cauză antece-
dentă. Trebuie, bineînţeles, să ne ferim a considera acauzal tot ceea 
ce vedem a se produce fără a-i cunoaşte cauza. Aşa cum am 
subliniat, nu este corect să conchidem acauzalitatea decât în cazul 
în care existenţa unei cauze este de negândit. Sigur că noţiunea 
gânditului şi de negânditului trebuie supusă criticii celei mai 
riguroase”45.  

Jung remarcă, pe de o parte, faptul că sincronicitatea cere 
„existenţa unui principiu necesar activităţii cognitive a înţelegerii 
noastre şi care ar veni să se adauge ca al patrulea termen triadei de 
regulă admise, spaţiu-timp-cauzalitate”, arătându-se a fi „corelativă 
condiţiilor psihice, şi anume proceselor care se derulează în in-
conştient”46, iar pe de altă parte, „presupune un sens a priori în 
raport cu conştiinţa umană, şi care pare să existe în afara omului”47. 

Dezvoltând conceptul de inconştient, Jung afirmă că acesta 
presupune „prezenţa în microcosmos a evenimentelor macrocos-
mosului”48. Mai mult, „după Teofrast (371-288 î. Hr.), suprasensibilul 
şi sensibilul sunt uniţi printr-o legătură de comunitate”49, care în 
concepţia lui Pico della Mirandola ia forma unui trup mistic, după 

                                                           
45 Ibid., pp. 106-108. 
46 Ibid., pp. 100-101. Sincronicitatea „impută corpurilor în mişcare o anumită 
proprietate psihoidă pe care trebuie s-o considerăm ca unul din parametrii lor 
de comportament, cu acelaşi titlu ca spaţiul, timpul şi cauzalitatea” (Ibid., p. 94).  
47 Ibid., p. 91. 
48 Ibid., p. 82. „În limbaj modern, ideea microcosmosului, receptacul al ‘chipurilor 
tuturor creaturilor’, ar corespunde inconştientului colectiv” (Ibid., p. 86).  
49 Ibid., p. 83.  
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asemănarea Trupului lui Hristos, Biserica: „‘Mai întâi, există în 
lucruri această unitate care face ca fiecare să fie unul şi identic în el 
însuşi, şi închide în el însuşi consistenţa şi coerenţa sa. În al doilea 
rând, există unitatea prin care o creatură este unită cu alta şi, în 
cele din urmă, toate părţile lumii constituie o lume unică. A treia şi 
cea mai importantă unitate este cea prin care universul întreg e 
una cu Creatorul său…’ (Pico della Mirandola). Prin această triplă 
unitate, Pico înţelege o unitate care, după chipul Treimii, prezintă 
trei aspecte, însă de o asemenea manieră încât nu se îndepărtează 
de natura simplă care este cea a unităţii. Lumea este pentru el,  
într-un anume fel, o fiinţă unică (...) în care totul este în mod 
natural şi de la origini rânduit după coerenţa proprie părţilor unui 
organism viu. Lumea apare drept corpus mysticum al lui Dumnezeu, 
aşa cum Biserica este cel al lui Hristos”50. 

De menţionat sunt şi condiţiile de manifestare a declanşării 
legăturii transversale în ordinea sensului, ce au fost asociate cu o 
„reducere a nivelului mental”51 (Pierre Janet) sau cu „înfrângerea 
relativă a forţelor conştienţei” (Carl Gustav Jung) ce are în general 
ca efect „constelarea unui arhetip regulator”52. În sensul psiho-
logiei creştine, s-ar adăuga liniştirea minţii, isihia.  

 

II 

După Karl Rahner, „cine speră autentic şi radical, acela crede şi 
iubeşte totodată, deoarece nădejdea are în sine întotdeauna şi un mo-
ment al cunoaşterii de credinţă, ajungând numai atunci la propria 
împlinire, când speră pentru celălalt sau în el într-un mod iubitor”53. 

                                                           
50 Idem. „Aşa cum într-un corp viu diferitele părţi împlinesc simultan funcţii 
una alteia printr-o comunitate de sens, tot aşa evenimentele lumii întreţin o 
relaţie reciprocă în ordinea sensului, relaţie ce nu se poate deduce dintr-o 
cauzalitate imanentă. Raţiunea aici este, şi într-un caz şi în celălalt, faptul că 
comportamentul părţilor este într-o relaţie de dependenţă faţă de un principiu 
director central, căruia îi sunt subordonate” (Ibid., pp. 83-84).  
51 „Într-un sistem dat, spaţiul şi timpul nu sunt mărimi constante decât dacă le 
măsurăm făcând abstracţie de stările psihice. Acesta este cazul, ca regulă 
generală, în experimentarea ştiinţelor naturii. Însă dacă procesul în curs este 
observat fără ca experimentarea să fie supusă vreunei măsuri restrictive, poate 
să apară la observator o anume stare emoţională ce modifică spaţiul şi timpul 
în sensul unei contracţii. Orice stare emoţională provoacă o modificare a 
conştiinţei, pe care P. Janet a numit-o ‘reducere a nivelului mental’” (Ibid., p. 47).  
52 Ibid., p. 71.  
53 Karl Rahner, Glaube als Mut, Benziger Verlag, 1976, p. 15. 
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Perspectiva asupra întregului persoanei şi existenţei este des-
chisă de asemenea cuvinte investite cu sens arhetipal pentru viaţă 
şi devenirea ei: „Bucurie şi teamă, disperare şi speranţă şi aşa mai 
departe vizează întregul omului din diverse abordări, desemnează 
moduri diferite în care libertatea fundamentală a omului se pozi-
ţionează faţă de întregul existenţei. Însă întrucât fiecare dintre 
aceste cuvinte îl vizează pe om în unitatea sa şi nelimitarea intero-
gaţiei şi lucrării sale, cuvintele de acest fel se întrepătrund mereu, 
fiecare atrăgând în sine sensul celorlalte cuvinte (în afirmaţie sau 
negaţie); prin aceasta ele nu sunt nici pur şi simplu sinonime, nici 
pur şi simplu în mod clar delimitate între ele. Prin raportul 
neobişnuit sugerat aici între aceste cuvinte este dată totodată 
posibilitatea unor ‘termeni-cheie’ cumva pierduţi în istoria spiri-
tului şi a credinţei”54. 

Un asemenea termen-cheie este, după Karl Rahner, pe lângă 
credinţă, nădejde şi dragoste, curajul radical şi total „faţă de sine 
însuşi în întregimea realităţii umane”55, „curajul speranţei”56, al 
cărei temei „nu este nici un detaliu empiric, ce poate fi ochit şi 
posedat”, ci Dumnezeu, Care, fiind „experiat numai în ea însăşi”57, 
revelează omul ca subiect al libertăţii58. 

Credinţa care este deja dată într-un asemenea curaj, remarcă 
Rahner, „are nevoie să se dezvolte în credinţa creştină concretă, 
dacă e să ajungă la plinătatea propriei fiinţe”59. Împlinirea vizată a 
omului depăşeşte cadrul reflecţiei discursive şi încercările de 
definire ale existenţei sale, deoarece „curajul despre care vorbim 
aici propriu-zis nu este un curaj vizavi de un lucru sau altul pe 
care îl poate face omul, ci un curaj în raport cu sinele în care este 
întregimea realităţii umane”60. 

                                                           
54 Ibid., p. 13. 
55 Ibid., p. 17. 
56 Idem. 
57 Ibid., p. 21. 
58 „Faptul că un asemenea curaj radical şi total există şi trebuie să existe în 
mod inevitabil presupune, fireşte, că omul ca subiect al libertăţii în viaţa sa 
are de-a face nu numai cu una sau alta din miile de lucruri particulare ale 
existenţei sale, cu acest partener, cu acea sarcină de muncă, cu acest concediu 
şi acea dificultate individuală ş.a.m.d., ci şi cu sine ca unul şi întreg” (Ibid., 
pp.18-19). 
59 Ibid., p. 16. 
60 Ibid., p. 17. „Omul raţional de astăzi are ce-i drept în mod absolut dreptul şi 
datoria să calculeze dinainte faptele şi lucrările sale spre a le duce la 
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Developarea în conştiinţă a întregului61 celui după chipul lui 
Dumnezeu este, astfel, sarcina ultimă 62  a omului, ce dă sens 
tuturor stărilor şi îndeletnicirilor sale particulare.  

Fie că o ştie sau nu, omul ca subiect şi persoană este aban-
donat sieşi prin toate trăsăturile particulare ale vieţii sale ca un 
întreg unic şi liber, astfel încât „nu are numai de procurat multe şi 
felurite în viaţa sa, ci şi sarcina îngrijirii de sine, pe care în limbaj 
teologic o numim grijă de mântuire”63.  

Libertatea fiinţială a omului cere, spre desăvârşire, o încume-
tare a angajării într-un salt peste fire, posibil prin împărtăşirea mo-
dului (tropos-ului) vieţii dumnezeieşti64. Dumnezeu însuşi, prezent 

                                                                                                                             
îndeplinire pe cât posibil în siguranţă. El trebuie să micşoreze pe cât posibil în 
avans distanţa până la faptă, până în punctul în care practic nu mai este 
nevoie de nici un curaj pentru a o săvârşi. (...) Însă în cazul a mii de îndelet-
niciri omeneşti rămâne numita distanţă, încât efectul ţintit nu poate fi calculat 
în mod adecvat ca înfăptuit şi nu este posibilă nici o cunoaştere atât de 
pătrunzătoare încât să cuprindă toţi factorii unei lucrări. Curajul rămâne, în 
acest caz, în care acţiunea trebuie totuşi dusă la capăt, indispensabil. (...) Acest 
lucru e valabil, înainte de toate, când e vorba de faptă şi curajul făptuirii ce se 
raportează la întregul existenţei umane” (Ibid., p. 18). 
61 „Întregul, unul al existenţei sale, pe care [omul] vrea să-l refuleze şi să-l uite 
în întreprinderea vieţii de zi cu zi, va ieşi în evidenţă întotdeauna din 
fundalu-i întunecat, şi va pune lui şi libertăţii sale întrebarea una şi ultimă 
vizavi de cum se va raporta la acest unul, ce vrea să înceapă cu acesta şi nu 
doar cu miile de amănunte ale vieţii sale” (Ibid., p. 11). „‘Fiţi atenţi la voi 
înşivă’, spune Moise, ceea ce vrea să zică la tine în întregime, nu doar la o 
parte. Cum? Prin intermediul conştiinţei (nous), desigur, căci prin nici un alt 
instrument nu este cu putinţă să fii atent la întregimea sinelui. Aşază prin 
urmare acest conducător peste corpul şi sufletul tău: te va elibera uşor de 
toate patimile rele ale corpului şi sufletului. Menţine această pază a minţii, 
această intenţie, acest auto-control, sau mai degrabă fii vigilent, rămâi treaz! 
Căci în acest mod vei face carnea neascultătoare supusă Duhului, şi ‘nu va 
mai fi nici un cuvânt ascuns în inima ta’” (Sfântul Grigorie Palama, “The 
Hesychast method of prayer, and the transformation of the body”, în “The 
Triads”, Paulist Press, 1983, p. 47). 
62 „Omul este lăsat sieşi în libertatea sa unul şi întreg, ca o sarcină ultimă” 
(Ibid., p. 19). 
63 Idem. 
64 „Libertatea presupune întotdeauna asumarea unui ‘risc’, îndrăzneşte mereu 
mai mult decât se urmăreşte prin ea în mod explicit sau în procesul de 
reflecţie. Acest lucru e valabil înainte de toate pentru actul speranţei pline de 
curaj, despre care este vorba aici. Aici îndrăzneşte o existenţă a omului 
întreagă, niciodată în mod adecvat supusă reflecţiei, să acceadă la nepătrunsul 
şi libertatea lui Dumnezeu” (ibid., p. 26). 
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şi lucrător în harul împărtăşit, este „dinamica interioară a acestei 
mişcări nemărginite a speranţei către El”65 şi ţinta ei, ceea ce face să 
se întâmple revelaţia în miezul lăuntric al persoanei spirituale 
libere, aruncă dinamica sa în nemijlocirea lui Dumnezeu şi îi dă 
astfel curajul să nădăjduiască totul, adică în Dumnezeu Însuşi66.  

Acolo unde „dinamica spirituală lăuntrică” este asumată de 
om în mod liber, „unde nu va fi frânată de o falsă smerenie, care ar 
însemna o ultimă şi secretă frică de viaţă, sau centrată pe un bun 
particular, acolo ne este dat deja ceea ce numim teologic credinţă”67. 
În raport cu credinţa creştină în Hristos Cel răstignit şi înviat, în 
Care nădejdea, credinţa şi dragostea una sunt68, concreteţea spe-
ranţei curajoase este ca o sămânţă faţă de floarea dezvoltată69.  

Pe de altă parte, fiinţa umană este în mod limpede, după 
Rahner, „fiinţa care caută să se încredinţeze pe sine în întregime 
Celuilalt şi numai aşa poate exista; trebuie să se lepede de sine, în 
timp ce se lasă pe sine în întregime Celuilalt. Acolo unde acest 
lucru are loc pe de-a-ntregul sau (mai prevăzător spus) este 
încercat, se vorbeşte în mod obişnuit de dragoste”70. Rahner caută 
astfel o intrare către actul credinţei creştine în „fenomenul încre-
dinţării de sine radicale”71. 

„Fiecare este pus în faţa întrebării dacă descoperă în sine 
această experienţă, sau o reprimă” 72 , „actul dragostei radicale  
faţă de aproapele” fiind „deja un act al iubirii de Dumnezeu”, în  
care „apare (cel puţin netematic) ce vrea să spună cuvântul 
‘Dumnezeu’”73. Este punctul în care revelaţiei naturale74 i se des-
chide orizontul revelaţiei dumnezeieşti. 

                                                           
65 Ibid., p. 27. 
66 Idem. 
67 Ibid., p. 28. 
68 Ibid., p. 36. 
69 Ibid., p. 32. 
70 Karl Rahner, „Ich glaube an Jesus Christus”, Benziger Verlag, 1968, p. 16.  
71 Idem.  
72 Ibid., p. 17. 
73 Ibid., p. 19. „Acea iubire, care îl ia pe celălalt absolut în serios şi i se încre-
dinţează total, experiază, dacă şi atunci când se-ntâmplă, ce este ‘Dumnezeu’, 
în măsura în care ea Îl află anume ca temelia şi autoritatea acestei iubiri, 
presupunându-l dat, indiferent că acest fapt ar fi tematizat în cuvinte sau nu” 
(Idem).  
74 „Fapta legii scrisă în inimi, prin mărturia conştiinţei” (Rom. 2, 16). 
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Cu alte cuvinte, „iubirea adevărată faţă de un anumit om este 
dată numai atunci când deschide spre iubirea tuturor. Dragostea 
faţă de un anumit om nu înseamnă, în această privinţă, egoism în 
doi. Acolo unde ea este, este începutul şi făgăduinţa iubirii tuturor. 
(...) Actul unei asemenea iubiri a celuilalt este actul credinţei în 
Hristos”75, întrucât „iubirea astfel experiată şi înţeleasă, în felul şi 
în măsura în care se întâmplă în alcătuirea existenţei noastre con-
crete, este cu putinţă numai cu puterea unei absolute împărtăşiri 
de sine (harul) în ea şi în Omul” 76  Care este încuviinţarea şi 
apariţia finalităţii ultime a acestui act, şi anume Iisus Hristos77. 

„Credinţa ca atare îşi găseşte fiinţa întreagă doar în dragostea 
care o ‘supraformează’ şi o aduce astfel la propria împlinire. 
Credinţa se face înţeleasă plecând de la dragoste”78. Cu alte cuvinte, 
„credinţa deplină în Hristos nu poate fi altceva decât fapta care i se 
face: aceasta este fapta dragostei de aproapele, şi reciproc”79. 

„Dacă vrei să-L întâlneşti pe Iisus Hristos cu credinţă, atunci 
ia-o pe calea ce te încredinţează radical celuilalt. Mergi pe ea, fără 
să te opreşti în vreun anume punct, cu reţinerea pe care o afli în 
tine însuţi. Atunci ea te conduce la aproapele, cu toate că şi prin 
durere, şi prin renunţare, şi prin moarte, prin neînţelesul fiinţei 
tale de care eşti deposedat, prin lipsa de cauză a singurului Temei, 
în taina Dumnezeului negrăit; însă aici întâlneşti încă o dată Omul, 
deoarece El nu este numai Calea, ci şi Ţinta, şi poate fi aceasta, 
întrucât Dumnezeu S-a făcut om în chip veşnic”80. 

                                                           
75 Karl Rahner, „Ich glaube an Jesus Christus”, p. 23. 
76 Ibid., p. 24. 
77 „Actul în care Hristos este crezut, este dat în actul dragostei necondiţionate 
faţă de aproapele, căci El este împreună-afirmat în acesta ca Temei al respec-
tivei iubiri; o asemenea încredere radicală iubeşte anume, căutând sau deja 
găsind explicit, în om pe un Om (dacă vrea să fie o iubire absolută şi 
omenească), Care poate asuma, purta şi vizavi de om legitima radicalitatea 
unei astfel de iubiri, fără ca ea să devină o aventură autodistructivă şi distru-
gătoare a omului” (Ibid., p. 25). 
78 Idem. 
79 Ibid., p. 27. „Când vrei să crezi în Iisus, deci să-L întâlneşti, ca fapta ta să 
ajungă la El, atunci Îl întâlneşti în aproapele, pe care îl iubeşti realmente în 
fapta cotidianului nesentimental” (Ibid., p. 28). 
80 Ibid., pp. 29-30. „Acolo unde oamenii se încredinţează aproapelui în mod 
iubitor şi necondiţionat, afirmă în harul lui Dumnezeu cu credinţă pe 
Dumnezeu-Omul, Care împărtăşeşte dragostei între oameni caracterul ei 
definitiv” (Ibid., p. 47). 
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Aşadar, pe de o parte, pentru a fi cu putinţă să se nască în 
omul fragmentar şi căzut, dragostea necondiţionată are nevoie să 
lucreze în el Dumnezeu, dar nu ca din afară, ci în mod desăvârşit 
unit cu natura umană, ca Dumnezeu întrupat.  

Pe de altă parte, pentru a nu-l întâlni în condiţia de păcat sau 
cădere (sau starea ameninţată de acestea) şi a fi ca o „aruncare în 
gol”, iresponsabilă şi neliberă, încredinţarea sau dăruirea de sine 
necondiţionată faţă de celălalt, care e dragostea, are nevoie să se 
împlinească în Dumnezeu, „temeiul purtător al Da-ului absolut 
pentru sensul şi sfinţirea întregii existenţe create”81.  

Primitorul absolut al acestei iubiri necondiţionate trebuie să fie 
foarte aproape de om, chiar una cu el, ca să-l învrednicească de ea. 
Acest „Om tainic” nu poate fi doar „purtătorul unui cuvânt 
exterior al unei rostiri ultime a omului prin Dumnezeu, el însuşi 
trebuie să fie acest Cuvânt82. (...) Unitatea radicală a acestui Om cu 
Dumnezeu îl împuterniceşte pe acest Om să poarte iubirea 
necondiţionată faţă de El fără vreo altă mediere”83.  

Apropierea de Hristos şi, prin El, de aproapele, prin dragostea 
şi dăruirea de sine necondiţionată este şi grea, dar şi uşoară, în mă-
sura în care se dezvoltă relaţia personală cu El, Care „ia chip” în noi.  

Relaţia personală cu Iisus Hristos („Omul cel mai uman şi mai 
liber”84) în credinţă, nădejde şi dragoste, „viază ca o împărtăşire de 
Sine a lui Dumnezeu: în adâncul conştiinţei, prin predica Evanghe-
liei, în Sfintele Taine şi într-o practică a vieţii creştine şi ecleziale”85. 
 

III 

Din perspectivă creştină, demersul lui Jung are meritul de a 
indica o prezenţă apofatică, ce transcende planul energetic al 
minţii şi corpului, ca sursă a sincronicităţii. Cu instrumentele 
analizei psihologice, nu se pot diferenţia în abordarea sa prezenţa 
sufletului şi a mişcărilor sale de cea a lui Dumnezeu şi a iconomiei 
Sale, ca generatoare de coincidenţe semnificative.  

                                                           
81 Ibid., p. 43. 
82 Trebuie să fie Cuvântul întrupat, spre a nu se pierde în impenetrabilul divin 
sau în relativitatea creaturalităţii.  
83 Ibid., p. 43-44. 
84 Ibid., p. 41. 
85 Ibid., p. 51. 
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Aceasta pentru că demersul ştiinţific „neutru” e acompaniat 

de regulă, din pricina reţinerii de a depăşi domeniul de compe-

tenţă, de un anume monism filosofic. 

Inconştientul colectiv rămâne la el, din cauza unei reţineri în a 

depăşi limitele ştiinţei şi a spune ceva despre ceea ce nu se poate 

demonstra pe calea experimentului şi raţiunii ştiinţifice, tot ceea ce 

este dincolo de conştienţa mentală sau de planul cauzalităţii ener-

getice atestabile prin experiment ştiinţific. Este ascunsul în care, în 

viziunea creştină, se găsesc indistinct memoriile căderii şi taina 

arhechipurilor sau icoanelor dumnezeieşti ale fiinţelor create, 

sufletul omenesc, făpturile spirituale nevăzute, misterul naturii şi 

Dumnezeu Însuşi cu iconomia Sa.  

Abordarea mantică nu poate indica decât o urmă palidă şi 

efemeră a sufletului, pe fondul unei emoţii stârnite de mirajul 

neobişnuitului, al depăşirii „normalităţii statistice”. Ştiinţa psiholo-

gică ne poate duce, într-adevăr, până în punctul semnalării ordinii 

apofatice a sensului, de unde înaintarea în cunoaştere şi diferen-

ţiere are nevoie de aripile revelaţiei spre a pluti în văzduhul 

misticii teologice, fără contrazicere cu achiziţiile gândirii ştiinţifice. 

„Mistica trece dincolo de evaluări zise raţionale. Însă o mistică 

sănătoasă nu este distructivă şi nici contrară, ci în dublă construc-

tivitate, lărgind raţiunile şi totodată, depăşindu-le în supra-

realitatea dincolo de raţiuni. (…) Cei ce vor taina vieţii să se 

descalţe ca Moise în faţa rugului învăpăiat de Revelaţia Divină”86. 

Conceptul de sincronicitate necesită astfel o dezvoltare în plus, 
din perspectivă creştină, prin apelul la iconicitate. Părintele Ghelasie 
a dezvoltat o sinteză patristică a antropologiei iconice carpatine, ce 
aduce un spor de înţelegere în abordarea realităţilor descrise de 
Jung. Astfel, „Sufletul în viziunea creştină este chip al lui Dumnezeu 

                                                           
86 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui Isihast. Filocalie carpatină, vol. 1, 
ed. Platytera, 2017, p. 12. „Revelaţia creştină susţine că Dumnezeu creează 
natura de creaţie în dublu aspect, ca suflet-spirit şi corp-îmbrăcămintea spiri-
tului. Corpul nu este ‘natura contrară’ a spiritului, ci face parte tot din natura 
creată, dar ca ‘energii de creaţie’. Dumnezeirea este Ea Însăşi Fiinţă-Ipostasuri 
şi energii harice divine, fără să fie două naturi divine, ci una în dublă 
deschidere, ca Spirit în sine şi energii de Spirit. Şi creaţia, fiind după ‘chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu’, este tot astfel, ca unică natură creată în dublă 
deschidere, ca spirit de creaţie şi energii de creaţie” (Ierom. Ghelasie 
Gheorghe, În căutarea unei psihanalize creştine, ed. Platytera, 2014, p. 67). 
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Cel Treime Tatăl-Sfântul Duh-Fiul. De aceea şi sufletul nostru este 
chip întreit în Sine însuşi. Este eu-conştiinţă, este duh-mişcare de 
conştiinţă şi este spirit-limbaj de conştiinţă. Sufletul nostru este 
fiinţa noastră propriu-zisă, care în altă traducere înseamnă iubire-
dragoste-dăruire, iubirea fiind conştiinţă în sine, dragostea fiind 
memoria-mişcarea iubirii şi dăruirea fiind limbajul-vorbirea 
iubirii. (...) Corpul este prelungirea mişcărilor de suflet. Iubirea de 
suflet se face în corp voinţă de minte. Dragostea de suflet se face 
simţire-afecţiune, iar dăruirea de suflet se face în corp necesităţi 
organice. Noi, după căderea creaţiei din rai, am uitat de suflet şi 
înlocuim iubirea-conştiinţa de suflet cu atracţii egoiste şi materiale. 
Sănătatea corpului este în sănătatea minţii, simţirii şi funcţiunilor 
corpului. Sănătatea sufletului este în ordinea sacră a iubirii, 
dragostei şi dăruirii conştiinţei de suflet”87. 

„Persoanele Treimice sunt deofiinţă prin Persoana directă a 
Tatălui din care ies şi în care se unesc Sfântul Duh şi Fiul (…) până 
la întrepătrundere, fără să se amestece. (…) Şi sufletul nostru, deşi 
unul, este în sine comuniune de trei permanenţe ce sunt mai mult 
decât calităţi, ce nu împart sufletul, ci îl multiplică ca proprie 
treime de sine” 88 . Aşa şi sufletul, cel „dincolo de energii” 89 ,  

                                                           
87 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui Isihast. Filocalie carpatină, vol. 6, 
ed. Platytera, 2018, pp. 12-13. “Corpul-Trupul este prelungirea sufletului, 
raţiunile de suflet, după cum Dumnezeu este Treimea de Persoane, iar harul-
raţiunile divine prelungesc în afară Dumnezeirea” (Memoriile unui Isihast. 
Filocalie carpatină, vol. 1, p. 22). 
88 Ibid., p. 29. „În Imnul 44, Sfântul Simeon defineşte chipul dumnezeiesc al 
omului. El este o unitate ce are în sine suflet, minte şi cuvânt, cum e Sfânta 
Treime, o fiinţă în trei Persoane. Din minte se naşte cuvântul şi amândouă 
sunt unite în suflet sau simţire, cum naşte Tatăl pe Fiul şi sunt uniţi în Duhul 
Sfânt. Omul se va înţelege ca atare, numai de se va curăţi de patimi. Dar şi 
atunci se va cunoaşte ca atare numai primind pe Duhul ‘care străluceşte în 
lumina negrăită’” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos, Lumina lumii 
şi Îndumnezeitorul omului, ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 267). 
89 „Corpul este un ‘complex’ de fenomene energetice, care reflectă ‘complexul’ 
sufletului şi totodată îl traduce în stări corporale. Sufletul este viul propriu-zis 
de creaţie, ce are în sine toate capacităţile atât în sine, cât şi în afara sa. Corpul 
fără ‘viul sufletului’ este doar o ‘masă de elemente fizice anorganice’. Viul 
sufletului nu este ‘energie’, ci spirit dincolo de energie, care în afara sa 
produce şi energie. Aici se încurcă mulţi. ‘Viul’este doar spiritual şi reflectarea 
sa în ‘biologic’ este ca energie. Viul spiritual este fiinţial şi biologicul este 
corporal. Corpul doar în prezenţa şi legătura cu sufletul poate fi ‘viu’” (Ierom. 
Ghelasie Gheorghe, Memoriile Originii, ed. Platytera, 2015, p. 100). 
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are ca deplinuri-permanenţe-integralităţi: chip-faţă-asemănare, 
conştiinţă-fiinţă-sine, conştiinţă-duh-limbaj.  

Creaţia în modalitatea actuală de fiinţare nu poate fi înţeleasă 
fără o luare în considerare a fenomenului căderii90, ce impune 
distincţii suplimentare: „După Căderea din Rai noi ne-am pierdut 
tocmai identitatea de proprie persoană. Sufletul nostru este însăşi 
persoana. După cădere ne umbrim sufletul cu trupul-corpul. 
Corpul-energiile de suflet vor să înlocuiască sufletul. Noi nu mai 
suntem întâi suflet şi apoi corp. Trebuie să ne întoarcem la chipul 
de rai, când sufletul ne este adevărata realitate”91.  

Părintele Ghelasie arată că „Jung până la urmă recunoaşte 
‘metafizicul arhechipului’, dar îl lasă în ‘golul neguros’ al incon-
ştientului. Ca psihanaliză creştină, inconştientul este ‘urmarea 
păcatului’”, instinctul fiind „o ‘prefacere’ a căderii în păcat, păcatul 
producând ‘uitarea’ arhememoriilor, în ‘golul uitării’ depunându-se 
‘memoriile de dobândire’, ca şi ‘reamintirile arhememoriilor’. (…) 
Conştiinţa, memoria şi limbajul sunt treimea nedespărţită şi 
neamesteeată a psihismului”.”92.  

Pecetea iconică e cheia de înţelegere biblică a psihicului creatu-
ral, dincolo de raţiunile energetice fiind taina filiaţiei: „Psihanaliza 
creştină insistă pe această evidenţiere a originii chipului psihic”, ca 
pecete a Chipului Divin deplin, „prin care apoi este posibilă şi o 

                                                           
90  La exigenţa deosebirii duhurilor se referă, după părintele Symeon 
Bruschweiller, „una dintre cererile rugăciunii domneşti Tatăl nostru: ‘Şi nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean’” (Celălalt Noica, Mărturii ale 
ieromonahului Rafail Noica şi cuvinte de folos ale ieromonahului Symeon 
Bruschweiller, ed. Sophia & ed. Partener, 2018, p. 179). 
91 Ibid., p. 22-23. „Dumnezeu este Fiinţă spirituală-Persoană înveşmântată în 
harul energetic divin. Şi noi suntem fiinţă spirituală-persoană de creaţie 
înveşmântată în energii create-corp. Spiritul nostru nu este ‘gol’ pe-afară, ci 
are energiile create care se structurează în forma de corp. Viul sufletului 
purcede şi un viu energetic corporal. Aşa biologicul nostru este ‘prelungire’ 
de viu spiritual. Pentru medicină acest fapt are mare importanţă, căci în boli 
afecţiunile corpului se transmit astfel în suflet şi cele ale sufletului în corp. 
Deci nu se poate face doar o medicină singulară, ci este nevoie de o medicină 
integrală, deodată a sufletului şi a corpului. Se recunosc totuşi multe interac-
ţiuni dintre psihic şi funcţiile organice. Complexul medical de astăzi este în 
această integralitate suflet şi corp. Sufletul este spirit configurat după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, În căutarea unei 
psihanalize creştine, ed. Platytera, 2014, pp. 135-136). 
92 Ierom. Ghelasie Gheorghe, În căutarea unei psihanalize creştine, p. 49. 
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‘autostructurare’ de psihism propriu. Şi arhechipul de Fiu al lui 
Dumnezeu este acest Chip Divin, prin care ne structurăm şi noi ca 
psihic de creaţie”93.  

Aceasta face ca, în primul rând, psihismul să aibă o Supra-
structură iconică şi să nu fie orientat spre sine însuşi, ci în comu-
nicare faţă de un altul. 

Memoria Filiaţiei oglindeşte iconic chipul Paternităţii. Deşi arată 
că uciderea memoriei Paternităţii este „originea bolii psihice”, 
„psihanaliştii uită de psihismul de rai şi iau de bază psihismul 
după căderea în păcat”94.  

Din perspectivă creştină, realitatea fiinţială, sufletul însuşi, 
transcende planul energetic, cauzal al fiinţării: „Sufletul nostru este 
fiinţa noastră adevărată de creaţie, ce este total ‘a-energetic’, dar 
care emană energie de creaţie. Fiinţa noastră creată este una, în 
dublă deschidere, ca suflet-chip de fiinţă creată şi energiile sale. 
Energiile sunt corpul-veşmântul sufletului. Astfel corpul nu este 
‘străin’ sufletului, ci este ‘energia sufletului’. Energiile necreate 
harice divine sunt total dincolo, atât de sufletul nostru, cât şi 
dincolo de energiile noastre de creaţie. (...) Să se distingă astfel  
‘i-materialitatea’ harului faţă de materialitatea energiilor de creaţie, 
cât şi ‘a-energia’ fiinţei faţă de orice fel de energie”95. Mai mult, 
„trebuie înţeles că lumea, ca natură, este şi ea o fiinţă, cu dubla sa 
deschidere, ca spirit creat şi energiile sale de creaţie, care nu se pot 
distruge, ci sunt deodată”96. 

Cauzalitatea energetică imanentă poate fi depăşită prin 
lucrarea iconomiei divine, fără a desfiinţa legile: „Ştiinţa poate 

                                                           
93 Ibid., p. 75.  
94 Ibid., p. 106. „Este foarte importantă pentru psihologia noastră creştină 
această consemnare a ‘fondului’ psihic, ca asemănarea cu Divinitatea. Păcatul 
aici lucrează. Aici se încurcă şi psihanaliştii. Noi ca fond psihic avem doar 
Supraconştiinţă şi conştiinţă, fără ‘golul’ inconştientului în care se configu-
rează apoi subconştientul” (Idem).  
95 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile Originii, pp. 82-83. „După căderea din 
rai, creaţia îşi umbreşte sufletul-persoana şi se concretizează tot mai mult ca 
trup-corp, ca individualităţi, de unde confuziile că noi suntem neapărat fiinţe 
fizico-biologice. Din cele de mai sus se înţelege că realitatea de bază este 
sufletul. Noi trebuie să ne redescoperim sufletul. Corpul este doar semnul, 
este umbra, este realitatea de prelungire, ca energie în veşnică relativitate, ca 
ecou al mişcărilor de suflet, ce sunt în fond trăirea de sine” (Ierom. Ghelasie 
Gheorghe, Memoriile unui isihast. Filocalie carpatină, vol. 1, p. 91). 
96 Ibid., p. 100.  
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interveni doar pe ‘energiile de creaţie’, care nu sunt har, ci energii 
proprii naturii create. (...) Harul are ‘supralegi’ peste ‘legile 
materiei’, care pot ‘interveni’ depăşindu-le, fără să le distrugă pe 
cele proprii ei. (...) Şi ştiinţa începe să recunoască un ‘Ceva 
suprabiologic’, care este ‘suportul şi generatorul’ biologicului”97.  

Factorul care diferenţiază fără să separe în interiorul unităţii 
sinele creat de Divinitate, chipul omului de chipul lui Dumnezeu, 
icoana de arhechip nu poate fi decelat de o cercetare empirică de tip 
cantitativ, el fiind o achiziţie a conştiinţei luminate de harul 
prezenţei, dialogului şi împărtăşirii cu Dumnezeu, a cărui atingere 
naşte discernământul duhovnicesc.  

Astfel se distinge în inconştient în primul rând taina lui 

Dumnezeu şi a iconomiei Sale netâlcuite. Apoi, pe de o parte, taina 

creaţiei ca Întrupare progresivă a Logosului divin în creaţie prin 

icoanele sau logoii dumnezeieşti din creaţie, culminând cu 

Întruparea lui Hristos în zidire şi îndumnezeirea făpturii. Cu alte 

cuvinte, taina cosmologiei, angelologiei şi antropologiei iconice. Pe de 

altă parte, în sens invers mişcării de unire a creaţiei cu Dumnezeu, 

misterul abisal al căderii îngerilor şi a omului ce subversionează 

logica iconică a creaţiei cu antimemoriile căderii şi atrage după 

sine starea lapsariană în întreaga zidire.  

Se distinge de asemenea între starea de anomie a căderii şi 

starea mai presus de lege a făpturii unite cu Dumnezeu.  

Modul iconic al trăirii sufleteşti e transcendental, lucrând ca 

iubire-dragoste-dăruire prin întrepătrundere şi comunicarea însu-

şirilor. Afectivitatea e puntea între trăirea de minte şi cea de suflet, 

din această cauză ea guvernează fenomenele sincronicităţii, 

transportând în conştienţa mentală palide şi instabile reflexe ale 

trăirii de suflet, ce depăşesc planul cauzalităţii energetice sau al 

legităţilor imanente.  

Un acces stabil la modul trăirii de suflet este obţinut prin 
purificare, iluminare şi împărtăşirea dumnezeiască, după cum atrag 
atenţia Sfinţii Părinţi.  

Inconştientul înseamnă, în sens creştin, sufletul devenit incon-
ştient în urma căderii, pecetea chipului lui Dumnezeu cu arhe-
chipurile iconice ale făpturilor ocultată prin antimemoriile căderii, 
ce acoperă conştiinţa de suflet cu umbra necunoştinţei de 

                                                           
97 Ibid., pp. 148-149. 
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Dumnezeu şi a uitării tainei însăşi a treimii de creaţie, natură-
îngeri-oameni, cea după chipul Sfintei Treimi.  

Modul trăirii de suflet are în sine taina totalităţii (de aici 
prezenţa în microcosmos a evenimentelor macrocosmosului), prezente 
tainic în pecetea chipului lui Dumnezeu şi chipul omului împletite; 
de aceea, chiar şi în starea de cădere, sufletul ascunde în adânc 
memoriile colective, arhetipurile, şi se poate vorbi de un inconştient 
colectiv, depozitar deopotrivă al memoriilor genezei şi căderii, în 
care lucrează, mai mult, iconomia divină.  

Planul energetic al creaţiei este privit de părintele Ghelasie ca 
o reflectare a mişcării celui transcendental spiritual, care în acest 
sens constituie, guvernat de iconomia divină, un factor de organizare 
a lumii sau o stare iniţială din care purced legile şi cauzalitatea 
energetică. Sufletul este principiul director central al fiinţei, sediul 
sensului a priori, şi în măsura în care sporeşte în asemănarea şi 
împărtăşirea cu Dumnezeu, conduce întreaga fiinţă spre transfi-
gurare.  

Libertatea şi creativitatea îşi au sursa în planul transcendental, în 
modul trăirii de suflet, însă ele sunt slăbite drastic de legăturile 
patimilor şi, în general, de logica antagonistă ce s-a instaurat în 
creaţie odată cu înstrăinarea creaţiei de Izvorul treimic al iubirii, 
Dumnezeu. În starea de cădere, mintea ocultează sufletul, care 
devine inaparent. De aceea reducerea nivelului mental poate 
contribui la constelarea unui arhetip regulator, indiciu al psyché-ului, 
însă cu adevărat doar liniştirea minţii (isihia) poate atrage în 
evidenţă conştiinţa de suflet stabilă, nefragmentară, nescindată.  

Dincolo de raţionalitatea discursivă, conştiinţa de suflet (nous) 
sau locul cel mai adânc din suflet unde se află chipul lui 
Dumnezeu şi duhul omului se manifestă ca prezenţă indelebilă, 
conştiinţă identitară în transfigurare continuă prin dialog şi 
împărtăşirea cu cele dumnezeieşti.  

Configurarea lumii ca un corpus mysticum al lui Dumnezeu, 
menirea creaţiei înscrisă în iconicitatea ei, se împlineşte prin  
taina Întrupării lui Dumnezeu98, în care se plămădeşte îndumnezeirea 
omului. 

                                                           
98 „Taina creaţiei este Întruparea Fiului lui Dumnezeu, care este la început ca 
întrupare în chipul creaţiei, care apoi întrupează loghii creatori în făpturile 
create, ca să culmineze cu Întruparea deplină directă şi personală a lui Hristos” 
(Ierom. Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, ed. Platytera, 2011, Ibid., p. 19).  
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Înaintarea în această taină este infinită (epectază), fiind pre-
gustată în Biserică, spre a putea fi plămădită în veşnicia Împărăţiei 
lui Dumnezeu. 

Jung se păstrează în limitele ştiinţei, fiind preocupat de 
argumente ce indică existenţa unei ordini a sensului ce nu decurge 
din cauzalitate şi transmisia energetică. Accesul stabil la această 
ordine semnificativă are însă nevoie de o prefacere duhovnicească 
a fiinţei căzute, de părtăşia la sfinţenia lui Dumnezeu şi comu-
niunea în Hristos cu treimea de creaţie umanitate-îngeri-natură, prin 
treimea de suflet: conştiinţă-duh-limbaj, prelungită prin treimea 
mişcării de suflet: iubire-dragoste-dăruire în treimea de corp: minte-
energie-funcţii organice. 

Taina filiaţiei şi paternităţii constituie cheia de acces la propria 
identitate şi la cunoaşterea participativă a lumii, prin lucrarea 
Duhului Sfânt: „Persoana Tatăl este totodată Iubire Absolută. Ca 
să-ţi trezeşti conştiinţa propriei persoane caută să înţelegi ce este 
iubirea. Icoana Iubirii Tatălui este Fiul Său Iisus Hristos. Cheamă-L 
pe Hristos în Inima ta ca să dezvăluie chipul iubirii în tine. Doar 
Icoana Hristos va trezi în tine conştiinţa iubirii. Rugăciunea 
Doamne Iisuse din inima ta este împletirea iubirii tale cu iubirea lui 
Dumnezeu”99. 

„Inima este uşa corpului spre suflet” 100  şi, mai mult, spre 
pecetea chipului lui Dumnezeu, întrucât „omul trebuie să aibă în 
primul rând memorialul conştiinţei pecetei divine, imprimată pe 
chipul său de om şi această conştiinţă să dea şi o conştiinţă de 
suflet şi de trup”101. 

În ce priveşte relaţia dintre corp şi suflet, aceasta nu poate fi 
înţeleasă prin prisma dualismului strict, în afara modului iconic al 
întrepătrunderii şi a faptului că, aşa cum sublinia părintele Dumitru 
Stăniloae, corpul îşi are rădăcinile în suflet, pentru că sufletul îşi are 
rădăcinile în chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiinţa creată, şi astfel 
memoriile integralităţii. Aceasta pentru că Fiul lui Dumnezeu ne-a 
creat după acest chip, aşezându-şi în noi şi în întreaga creaţie, prin 
suflarea Duhului Sfânt şi cu binecuvântarea Tatălui ceresc, 
chipurile-icoanele şi raţiunile Sale (logoi) dumnezeieşti. 

                                                           
99 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile unui Isihast. Filocalie carpatină, vol. 1, 
pp. 22-23.  
100 Ibid., p. 23.  
101 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Răspuns de apărare, ed. Platytera, 2016, p. 28. 
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IV 

Este important în acest punct să abordăm problema accesului 
sau „transcenderii” la viaţa de suflet cea după chipul şi asemăna-
rea lui Dumnezeu. După părintele Dumitru Stăniloae, „mântuirea 
se dobândeşte dintr-o trăire intimă a omului cu Hristos, în Hristos, 
însuşindu-şi tot mai mult din plinătatea Dumnezeirii sălăşluită în 
firea lui omenească şi din starea ei îndumnezeită”102. 

Chemat să se înveşmânteze în sfinţenia dumnezeiască, omul 
dobândeşte faţă de toate „o delicată puritate în gânduri, în acte, în 
simţiri, sporind în delicateţea purităţii lăuntrice, a dezinteresului, a 
iubirii. Toate îşi descoperă prin această atitudine a noastră legătura 
lor misterioasă cu Dumnezeu, toate apar ca daruri ale iubirii de 
Dumnezeu, făcute nouă, pentru ca noi să vedem această iubire şi 
să-i răspundem întorcând darul ce ni s-a făcut cu pecetea iubirii 
noastre, iarăşi lui Dumnezeu, în mod direct sau prin semenii 
noştri. Lumea e un semn al reciprocei transcenderi a lui Dumnezeu 
la noi şi a noastră la Dumnezeu prin iubire”103. 

Aceast reciprocă transcendere şi împărtăşire are ca finalitate, 
aşadar, participarea creaţiei întregi la sfinţenia dumnezeiască, 
întrucât „sfinţenia e destinată să devină o calitate a tuturor şi a 
cosmosului întreg. (…) principial sfinţenia fiinţei umane constă 
dintr-o continuă trăire a vieţii sale şi a lumii ca un dar al persoanei 
transcendente, întors acestei persoane prin transcendere spre ea, 
dar folosit în acelaşi timp de persoana umană”104.  

Trăirea duhovnicească asimilează „viaţa curgătoare din 
Hristos”, care „îi încălzeşte pe oameni de dragostea faţă de Hristos, 
îi face să simtă dragostea Lui de Frate central al lor şi le insuflă 
dragostea Lui filială faţă de Tatăl. Simţindu-se toţi fraţi ai aceluiaşi 
Hristos şi fii ai aceluiaşi Părinte al Lui, se simt şi între ei fraţi. Ei 
intră prin aceasta într-o viaţă de comuniune tot mai deplină, 
însufleţită tot mai mult de Hristos, articulându-se spiritual ca 
mădulare ale trupului Lui”105. 

                                                           
102 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, 
Ortodoxia 1/1953, p. 114. 
103 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Dumnezeu este Lumina, Ortodoxia, 1/1974, p. 89. 
104 Ibid., p. 90. „Noi ne umplem fiinţa noastră numai înaintând spre Dumnezeu. 
Sfântul a ajuns la Dumnezeu şi la deplinătatea fiinţei sale umane” (Ibid., p. 91). 
105 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Realitatea tainică a Bisericii, Ortodoxia, p. 417. 
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Biserica este organismul în care Sfântul Duh lucrează încorpo-
rarea persoanei umane în taina Trupului lui Hristos şi comuni-
carea către ea, în mod anticipat, a stării de înviere sau modului 
eshatologic de a fi: „Hristos mântuieşte pe oameni întrucât se 
extinde în ei, întrucât îi încorporează în Sine şi întrucât îi asimi-
lează treptat cu omenitatea Sa înviată. Biserica este această extin-
dere a lui Hristos în oameni, acest laborator în care se realizează 
treptat asimilarea oamenilor cu Hristos cel înviat. (...) Ea e câmpul 
de acţiune al energiei harului ce ţâşneşte din Hristos, adică al 
Duhului Sfânt ce sălăşluieşte deplin în umanitatea lui Hristos cea 
înviată, şi din ea ni se comunică nouă. (...) Dar Biserica însăşi nu se 
află deplin în starea de înviere în care se află umanitatea personală 
a lui Hristos, ci numai tainic, în adânc, prin anticipare. El se 
extinde în ea pentru a o aduce treptat la starea Lui”106. 

Este o comuniune ce nu uniformizează, ci descoperă în unitate 
unicitatea incofundabilă a persoanei, căci „fiecare om este unic în 
capacitatea sa de îmbogăţire spirituală şi de comunicare inepuiza-
bilă şi mereu nouă ca o fiinţă întreagă, formată din suflet şi 
trup”107. 

Acest mod de viaţă constituie aici, pe pământ o pregustare a 
veşniciei, ce transcende spaţiul şi timpul, integrându-le într-un 
mediu iconic, în care realitatea sufletească iese din ascundere, 
anticipând că „toată creaţia va fi o taină de supremă transparenţă, 
un mediu de supremă comunicare a vieţii lui Hristos. Faţa Lui ne 
va străluci şi ne va încălzi plină de iubire prin toate”108. 

În lumina chipului lui Hristos, „toate cele ce există sunt daruri 
ale lui Dumnezeu către noi şi deci întreaga creaţie este o sfântă 
taină în sens larg, adică un vehicul al iubirii şi puterii lui 
Dumnezeu. (...) Comportarea faţă de natură ca faţă de darul lui 
Dumnezeu (inclusiv faţă de persoane ca componente ale creaţiei) 
înseamnă rămânerea într-o legătură strânsă cu Dumnezeu”109. 

                                                           
106  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sinteză ecleziologică, Studii Teologice,  
5-6/1955, p. 262. „Unitatea realizată ca sinaxă euharistică are un caracter 
profetic, indicând unitatea desăvârşită eshatologică” (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Teologia Euharistiei, Ortodoxia, 3/1969, p. 359). 
107 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Realitatea tainică a Bisericii, p. 417.  
108 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Creaţia ca dar şi tainele Bisericii, Ortodoxia, 
1/1976, p. 14.  
109 Ibid., pp. 10-11. 
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Prin această legătură a dragostei, funcţia deplină a creaţiei  
„a fost restabilită pentru noi prin Hristos. Fiinţa noastră, care prin 
cădere s-a închis iubirii lui Dumnezeu menită să ni se comunice 
prin creaţie, nu se redeschide ei decât prin Hristos, care ni s-a făcut 
darul culminant al lui Dumnezeu, însă prin umanitatea pe care a 
asumat-o ca Dumnezeu, umanitate care face parte din creaţie şi e 
legată de întregul cosmos, de întreaga creaţie”110.  

Puntea între condiţia actuală a lumii şi cea a vieţii veşnice este 
însuşi Trupul lui Hristos cel înviat: „Trupul lui Hristos e puntea 
dintre natura nedevenită încă total transparentă pentru noi şi 
ipostasul Lui dumnezeiesc. (...) Trupul Lui reprezintă treapta 
naturii ridicată la suprema transparenţă, sau la starea de dar total 
străveziu, reprezintă legătura dintre dumnezeirea din el şi natura 
care se află încă într-o stare de dar opacizat din pricina căderii, dar 
destinată să ajungă şi ea la starea de transparenţă şi având să 
ajungă acolo prin trupul lui Hristos care lucrează deocamdată în 
mod special asupra noastră prin elementele folosite la săvârşirea 
Sfintelor Taine. (…) Acest proces de restaurare va continua dato-
rită puterilor izvorâte din trupul purtat de ipostasul Cuvântului, 
răstignit şi înviat, până la ridicarea creaţiei în starea identică cu 
trupul înviat al lui Hristos”111. 

Punctul de plecare al schimbării perspectivei asupra lumii este 
Euharistia, care are „un fel de extensiune în toată viaţa” credin-
cioşilor, făcând din ei „un corp format din mădulare unite cu 
Hristos şi între ei”. Aceştia au în iubire „un izvor de putere de a se 
imprima pe ei înşişi în darurile ce le dau altora. (...) Prin Hristos 
iubirea lui Dumnezeu e gata să ni se comunice din nou şi într-un 
mod desăvârşit prin toate lucrurile; toate ne pot redeveni daruri 
străvezii ale iubirii lui Dumnezeu, în măsura în care suntem în 
stare să le sesizăm ca atare şi să ne deschidem iubirii Lui”112. 

Euharistia este aluatul învierii ce dospeşte toată frământătura 
fiinţei: „Prin toate li se dăruieşte Dumnezeu celor ce cred, dar şi ei 
se pot dărui prin toate lucrurile şi faptele lor lui Dumnezeu şi 
semenilor pentru că Hristos li se dăruieşte lor şi ei se dăruiesc în 
mod culminant lui Hristos, în Euharistie”113. 

                                                           
110 Ibid., pp. 11-12.  
111 Ibid., pp. 14-15.  
112 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Creaţia ca dar şi tainele Bisericii, p. 17.  
113 Idem.  
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Plenitudinea euharistică e un rod al prezenţei şi lucrării 
Sfântului Duh, cel ce pe toate le plineşte: „Duhul Sfânt deschide 
calea istoriei, prezenţei permanente a lui Hristos, prin mijlocirea 
comunităţii ecleziale. El ne adună, ne menţine şi ne desăvârşeşte în 
adevăr, ca pe o singură familie. Biblia e forma cristalizată a acţiunii 
sale şi Tradiţia este viaţa acelora care trăiesc din harismele 
Mângâietorului în continuitatea istorică” 114 . Viaţa Bisericii este 
„ecoul plenitudinii comunităţii care trăieşte în Hristos, întemeiată, 
adunată şi condusă în adevăr prin Mângâietorul”115. Sfântul Duh 
este „Cel ce face din credincioşii înzestraţi cu diferite daruri un 
singur Trup”, Care „îi leagă pe credincioşi întreolaltă”, „creează în 
fiecare conştiinţa apartenenţei la ceilalţi”, imprimând „sentimentul 
că darul lui are nevoie de darurile celorlalţi, că darul lui e pentru 
ceilalţi” şi are nevoie de integrarea prin ceilalţi. Mângâietorul este 
„cheagul spiritual”, „forţa integrativă”, „forţa constitutivă a între-
gului”, „puterea sintetică ce există în toate părţile”, ce dă Bisericii 
„însuşirea de întreg” şi caracterul sobornicesc116. 

Lucrarea Duhului Sfânt iconizează fiinţa umană, întipărind  
în ea trăsăturile filiale estompate prin păcat 117 . Transfigurând 

                                                           
114  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, 

Ortodoxia, nr. 1/1967, p. 35. 
115 Idem. „Ceea ce dă Bisericii acest caracter de întreg este Duhul Sfânt, încât, 

în ultima analiză, El este Cel care, dând darurile deosebite, face ca ele să fie 

activate în slujba întregului, să fie activate datorită întregului, să apară ca 

daruri comune” (Ibid., p. 42). 
116 Ibid., p. 37. „Sfântul Ioan Gură de Aur surprinde (...) caracterul paradoxal 

al întregului organic, care se arată în acelaşi timp în diferenţierea sa interioară 

şi în unitatea sa. În mod paradoxal în întregul organic, tocmai datorită 

diferenţierii lor, mădularele sunt egale. (...) Aceasta înseamnă că unitatea 

organismului este în toate mădularele şi se susţine prin ele. Aceasta este taina 

întregului şi aceasta e şi taina Bisericii ca întreg: Comunul care leagă 

mădularele, care iradiază din toate, pe care îl serveşte fiecare” (Ibid., p. 40). În 

această unitate organică, “darurile şi slujirile nu se transmit de la un mădular 

la altul, ci rămân specifice diferitelor mădulare, ca şi în trup. Dar ‘folosul’ lor 

devine comun tuturor mădularelor, aşa cum în trup mâna rămâne mână şi în 

funcţiunea ei specifică şi piciorul picior, dar fiecare se foloseşte în funcţiunea 

sa de funcţiunea celuilalt şi de viaţa întregului trup, transmiţând la rândul său 

folosul funcţiunii sale celorlalte mădulare şi trupului întreg” (Ibid., p. 38). 
117 „Biserica este Trupul lui Hristos, numai întrucât Acelaşi Duh al Fiului a 

adunat toate mădularele ei în Hristos ca fraţi ai Lui şi ca fraţi între ei şi într-o 

relaţie filială faţă de Tatăl” (Ibid., p. 43). 



Sincronicitate şi Iconicitate 

91 

„veşmintele de piele” ale legităţilor naturale rigide ce caracte-
rizează viaţa spre moarte din realitatea actuală spaţio-temporală, 
Duhul ne apare ca locul spiritual al Împărăţiei sau eshatologiei 
inaugurate118, unde experiem modul de viaţă perihoretic119, prin 
care se potenţează reciproc, în Hristos şi Duhul Sfânt,120 unitatea şi 
diversitatea, modelate iconic după chipul Sfintei Treimi121. 

Această modelare are un fundament hristologic inalienabil, 
întrucât: „Iubirea intratreimică se face principiu constitutiv al 
Bisericii prin Fiul. Acesta, prin întruparea Sa, prin recapitularea 
umanităţii în Sine, face ca iubirea Tatălui faţă de Sine să se reverse 
şi peste oameni şi oamenii să iubească în Hristos pe Tatăl cu 
aceeaşi iubire de fii”122. În fapt, „comuniunea treimică ni se face, 

                                                           
118 „Duhul fiind prezent în fiecare credincios, iar prin aceasta constituind forţa 

care-i ţine pe toţi legaţi, se poate spune că toţi credincioşii sunt prezenţi în El. 

El este în acest sens ca un fel de ‘loc’ spiritual, în care se află adunaţi toţi, ca 

un fel de punte între toţi. ‘Pentru că de multe ori Duhul se numeşte şi locul 

celor ce se sfinţesc’, spune Sfântul Vasile cel Mare. Desigur este un loc fluid, 

vivificator, în care şi din care trăiesc şi se mişcă spiritual toţi cei ce fac parte 

din Biserică” (Ibid., p. 42). 
119 „Oricine primeşte în Biserică pe Duhul Sfânt îl primeşte ca pe un fluid, ca 

pe o mireasmă, ca pe o adiere de viaţă, care se propagă din el în ceilalţi 

membri ai Bisericii, care îl leagă de aceia, care susţine întregul, sobornicitatea” 

(Ibid., p. 47). 
120 „Sfântul Duh nu e cauză de fărâmiţare în Biserică, de simplă diversificare, 

nu numai pentru că se comunică în unitatea Trupului lui Hristos, ci pentru că 

este El însuşi principiu de unitate, pentru că El însuşi nu vine într-o unitate a 

Trupului lui Hristos existent anterior venirii Sale, ci pentru că El însuşi este 

putere de unificare, dar de unificare în comuniune şi prin aceasta factor de 

constituire a Trupului tainic al Domnului, adică a Bisericii. La rândul său, 

Hristos nu e numai factor de unitate indistinctă în Biserică, pentru că El nu e 

numai natură umană, ci şi Persoană divină şi ca urmare şi persoană umană, 

iar ca atare nu reprezintă numai unitatea de natură a Sfintei Treimi şi nici o 

natură umană impersonală, ci şi o persoană ca principiu distinctiv şi ca atare 

intră în relaţie personală cu fiecare din cei ce formează Trupul lui tainic, 

afirmând realitatea lor personală” (Ibid., p. 45).  
121 „Esenţa tainică, teandrică, a Bisericii are un temei etern intratrinitar. (...) 

Înţelegem acest temei nu numai în sensul că relaţiile trinitare divine sunt un 

model al relaţiilor dintre oameni şi Biserică, ci şi în sensul că ele sunt o putere 

care produce şi adânceşte aceste relaţii, care se manifestă în ele. În viaţa 

Bisericii e împletită viaţa Sfintei Treimi” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 

Sinteză ecleziologică, Studii Teologice, 5-6/1955, pp. 270-271). 
122 Ibid., p. 272. 
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prin Fiul, locaş nouă, celor de jos, întâi la creaţiune şi apoi prin 
Întruparea, Jertfa şi Învierea Domnului” 123 , „desăvârşita unire 
eshatologică cu Hristos ce se aşteaptă” fiind „implicată în unirea 
prezentă cu El”124.  

Părintele Stăniloae subliniază că fiinţa Bisericii e teandrică125. 
Modul de viaţă eclezial aruncă o altă lumină asupra raportului 
între viaţa lăuntrică şi lumea exterioară: „Revărsarea aceasta a 
dumnezeiescului în actele văzute ale Bisericii şi în cele corespun-
zătoare ale credincioşilor sfinţeşte şi latura văzută a existenţei. 
Credinciosul nu trebuie să se refugieze în interior pentru a găsi 
sfinţenia şi prezenţa lui Dumnezeu. Iar odată condiţia aceasta 
împlinită, toată viaţa externă se sfinţeşte”126. În acelaşi timp, „în 
Răsărit se afirmă această catolicitate lăuntrică, spirituală, această 
trăire a întregului divino-uman al Bisericii de către fiecare 
membru”127. 

Pe lângă conţinutul trăirii interpersonale, „euharistia are un 
caracter profetic şi din punctul de vedere al transfigurării 
eshatologice a materiei”128 . Posibilitatea prefacerii euharistice a 
materiei este dată în însăşi structura ei profundă, în ontologia sa 
iconică: „Dat fiind faptul că esenţa întregii materii e lumină, şi 
esenţa pâinii e lumină menită să se transforme în lumina trupului 
transfigurat”129. Trupul omenesc însuşi primeşte de aici, de pe 
pământ, arvuna stării de lumină, „prin unirea cu Hristos şi prin 
acţiunea Duhului Lui”130. Este o părtăşie anticipată la starea lumii 
transfigurate, pârgă a eonului nou, ce coexistă în ascuns cu starea 
actuală a cosmosului131. 

                                                           
123 Ibid., p. 273. 
124 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 345. 
125  „Biserica se constituie din întâlnirea naturalului cu supranaturalului, a 
omenescului cu dumnezeiescul. Fiinţa ei e teandrică. (...) Omenescul trebuie 
să intre în locaşul ceresc al Fiului, împreună cu firea pentru a deveni, 
împreună cu aceea, Biserică” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sinteză 
ecleziologică, p. 274).  
126 Ibid., p. 279. 
127 Ibid., p. 284.  
128 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 346.  
129 Ibid., p. 378. 
130 Ibid., p. 347. 
131  „Starea de luminozitate a Trupului Domnului, spre care înaintează în 
ascuns şi trupurile noastre, e solidară cu ‘eonul nou’, sau cu starea nouă a 
lumii, care a început odată cu învierea lui Hristos şi cu existenţa Bisericii prin 
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Raţiunea umană îşi recapătă vederea numai atunci când îşi 
regăseşte orientarea iconică spre Logosul divin întrupat132, pe care 
a primit-o la Botez, când a fost sădită în om puterea „învierii lui 
Hristos, care e o forţă nu numai etică, ci şi ontologică, o punere a 
firii pe drumul învierii prin înnoirea vieţii”133. Apoi prin Mirungere 
primim „darurile Duhului Sfânt” înainte de a primi, în Euharistie 
„pe Vistiernicul acestor daruri sau comoara inepuizabilă de unde 
izvorăsc toate darurile”134. 

 

V 

„Euharistia este celebrarea lui Hristos, care a fost la început, 
este şi vine”135. De la începutul creştinismului comuniunea euha-
ristică a fost strâns legată de necesitatea de a extinde taina liturgică 
în viaţa de zi cu zi: „Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate 

                                                                                                                             
pogorârea Duhului Sfânt. Trupul lui Hristos este pârga şi centrul iradiant al 
acestui eon nou, al acestei lumi transfigurate în ascuns, în fundamentul ei 
readunat în Dumnezeu, mai bine-zis în Logosul întrupat. Dar trupul înviat al 
lui Hristos nu reprezintă numai El singur, în izolare, acest eon nou, ci şi lumea 
ce-a început să se transfigureze în ascunsul ei şi toţi cei care-i aparţin prin 
credinţă. Căci toţi fac parte în ascuns din trupul lui Hristos cel înviat. Dar în ei 
şi în lume în general ‘eonul nou’ al lumii şi ‘cel vechi’ coexistă, întrucât la 
arătare trupul lor, împreună cu lumea, a rămas netransfigurat. În solidaritate 
cu această situaţie paradoxală a lor şi a lumii, Trupul real al Domnului li se 
împărtăşeşte în Euharistie prin chipurile netransfigurate ale pâinii şi vinului. 
Dar numai cei credincioşi văd lumea prefăcută în ascuns în ‘eonul cel nou’. 
Numai cei ce s-au pocăit, adică şi-au schimbat direcţia de cugetare a mişcării 
şi iubirii lor spre Dumnezeu (metanoia)” ştiu că ‘eonul cel nou’ a început în 
ascuns” (Ibid., p. 348). 
132  „Numai cei ce şi-au îndreptat raţiunea spre Hristos, Raţiunea divină 
întrupată, văd începutul transfigurării lor şi a lucrurilor, odată cu începutul 
de adunare a raţiunilor lor în Hristos” (Idem). 
133 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Transparenţa Bisericii în viaţa sacramentală, 
Ortodoxia, 4/1970, p. 507. Mai mult decât restaurarea orientării raţiunii, taina 
Botezului este o restaurare iconică a fiinţei: „În această stare de jertfă a lui 
Hristos, ca într-un ocean al purităţii şi al puterii de rezistenţă împotriva 
ispitelor suntem sădiţi noi prin Botez. (...) Prin această participare la Hristos 
cel răstignit şi înviat, cei botezaţi iau chipul lui Hristos, sau devin împreună 
purtători ai chipului lui Hristos. Chipul lor cel nou e chipul lui Hristos 
imprimat în ei şi prin aceasta în Biserică” (Ibid., p. 508). 
134 Ibid., p. 511. 
135 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 345. 
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să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui 
Dumnezeu-Tatăl” (Colos. 3, 17). Părintele Dumitru Stăniloae 
accentuează faptul că „funcţia propriu-zisă a liturghiei a fost să 
aducă împreună cele trei planuri ale credinţei creştine, şi anume 
Biserica, lumea şi Împărăţia”. Trăirea liturgică este o „umplere cu 
prezenţă”, spune Părintele Stăniloae136. 

Pentru Sfântul Ioan Scărarul, „liniştea (hesychia) este închi-
narea neîncetată lui Dumnezeu şi starea în faţa Lui”. Sfântul 
Macarie cel Mare observă că „în orice gând sau faptă prin care 
omul aduce închinare lui Dumnezeu, el se află cu Dumnezeu”. 

Esenţa vieţii creştine, afirmă Sfântul Teolipt al Filadelfiei, este 
conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu, a „stării înaintea Lui”, în timp 
ce Sfântul Chiril al Alexandriei arată că „nimeni nu se poate înălţa 
la Tatăl decât în starea de jertfă” sau închinare137. Aflăm de la Calist 
Catafygiotul că după dobândirea harului Sfântului Duh rugăciunea 
se desăvârşeşte în închinarea tăcută, ca o primire în sine a tainei, ce 
este mai presus de orice operaţie a gândirii discursive. 

Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte chiar de o rugăciune, pe 
care Sfinţii Părinţi au numit-o liturghie neîncetată: „A jertfi orice 
reprezentare a unui lucru văzut sau gândit înseamnă a mulţumi 
lui Dumnezeu pentru acest lucru sau acea persoană, sau a-L prea-

                                                           
136 „Studiile mai noi dedicate textelor biblice şi vechilor texte ale anaforei 
euharistice sunt în general de acord că celebrarea Euharistiei în Biserica 
primară era o anamneză, sau o comemorare a morţii şi învierii lui Hristos, dar 
şi un mijloc de unire a credincioşilor cu Hristos cel prezent şi o aşteptare a 
venirii lui viitoare. Astăzi Euharistia se înţelege tot mai mult nu numai ca 
momentul izolat al consacrării elementelor, ci şi ca răspunsul lui Hristos la 
lauda ce-i adresează comunitatea credincioşilor pentru tot ce a făcut El în 
trecut şi la cererea de a-i fi din nou aproape” (Ibid., pp. 344-345). 
137  „Dacă sunt în Hristos Cel în stare de jertfă, sau dacă Hristos e în ei, 
credincioşii se află şi ei în starea de jertfă şi de curăţie, fără de care nu pot 
intra la Tatăl” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 353). În 
plus, „Jertfa lui Hristos permanentizată” generează prin ea însăşi sfinţirea 
credincioşilor, „întrucât îi atrage în mişcarea ei spre Tatăl. Jertfirea constă în 
fond în depăşirea stării de sine, în ieşirea din închisoarea egoismului prin 
punerea la dispoziţia lui Dumnezeu, ca expresie a iubirii şi adorării Lui; e 
deschiderea generoasă a propriului eu şi acceptarea în el a Eului divin de 
nesfârşită generozitate. Astfel între aspectul de jertfă şi cel de sacrament al 
Euharistiei nu se poate face o separaţie strictă: a oferi înseamnă totodată a 
primi” (Ibid., p. 354). Mai mult, Părintele Dumitru Stăniloae evidenţiază 
„caracterul de dialog al unirii, caracter propriu iubirii în general” (p. 355). 
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slăvi şi a cere în rugăciune ajutorul Lui, pentru a săvârşi sarcina pe 
care o avem de îndeplinit. Sfinţii Părinţi au numit această lucrare 
rugăciune sau chiar liturghie. Această liturghie poate deveni 
neîncetată”. 

Părintele Stăniloae are în vedere deprinderea de a face din 
orice gând, din orice întâlnire un prilej de a prelungi neîncetat 
rugăciunea: „Întâlnirea cu fiinţele şi lucrurile este atunci o cale de a 
atinge starea de rugăciune şi liturghia personală neîncetată, în 
unire cu rugăciunea continuă a lui Hristos, Arhiereul nostru, care a 
sfinţit toate şi pe toate le vrea sfinţite prin noi. El primeşte jertfa 
noastră şi o prezintă Tatălui, împreună cu propria Sa jertfă”. 

„La un nivel mai înaintat, se poate chiar renunţa la rugăciunea 
lui Iisus”, spune părintele Stăniloae, păstrându-se numai conţinu-
tul: „Ne îndreptăm către Dumnezeu şi exprimăm prin fiinţa noastră 
lauda lui Dumnezeu, uimirea, recunoştinţa, smerenia înaintea Lui. 
Această stare adâncă a firii este trăită din toată fiinţa, ca un simţă-
mânt de nedescris. Este o rugăciune curată, rugăciunea întregii 
fiinţe, care manifestă ieşirea emoţională dincolo de lucruri, dincolo 
de gânduri, dincolo de noi înşine, spre întâlnirea cu Dumnezeu. Şi 
această ieşire este trăită cel mai intens în starea de rugăciune, în 
inimă. În inimă e proiectată întreaga fiinţă cu o dragoste nesfârşită”. 

„Prin afirmarea acestei stări de întrepătrundere fără ameste-
care sau conlocuire reciprocă a omului şi a lui Dumnezeu 
creştinismul dezvăluie”, după părintele Stăniloae, „taina cea mai 
adâncă şi indefinibilă a persoanei umane şi a conştiinţei sale”. 
Înaintarea omului în taina vieţii dumnezeieşti cere comunicarea şi 
reciproca împărtăşire a conştiinţelor, ce se împlineşte într-o trans-
parenţă iconică, dată prin luminarea Duhului Sfânt: „Sfinţenia”, 
afirmă marele teolog român, „este transparenţa lui Dumnezeu şi a 
conştiinţei Sale în mintea umană şi transparenţa spiritului 
omenesc, care e umplut de lumina Sfântului Duh, ce este reflectată 
de corpul său şi străluceşte în jur”. 

Puntea sau, în sens larg, altarul pe care Dumnezeu coboară 
este gestul închinării întregii noastre fiinţe înaintea Preasfintei 
Treimi. O astfel de închinare, spune Arhim. Zaharia Zaharou, „Îl 
va aşeza cu siguranţă pe Dumnezeu în centrul vieţii noastre”. 

În isihasm, părintele Ghelasie de la Frăsinei distinge trei 
momente: „darul mâinilor, darul minţii şi darul inimii”, ce sunt 
„traducerea celor trei acte ale liturghiei: Proscomidia, Aducerea 
darurilor pe Sfânta Masă şi Sfinţirea darurilor”. Darul mâinilor 
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este gestul de închinare, prescura fiinţei tale pe care întipăreşti 
numele lui Iisus, darul minţii îl constituie rugăciunile şi gândurile 
tale bune şi darul inimii, „dragostea ta sinceră, de care Dumnezeu 
Însuşi vrea să se împărtăşească şi prin care iubirea euharistică a lui 
Hristos se împărtăşeşte”. 

Părintele Ghelasie raportează momentele rugăciunii isihaste la 
actele principale ale Liturghiei astfel: coborârea lui Iisus odată cu 
pecetluirea numelui Său în prescura-fiinţa creaţiei e Proscomidia, 
dăruirea de sine Tatălui în altarul închinării se săvârşeşte după 
asemănarea aducerii darurilor pe Sfânta Masă, iar împlinirea litur-
gică este invocarea Duhului Sfânt, prin oprirea în gest iconic138, ca 
El să lucreze transfigurarea noastră ca mădular al Trupului lui 
Hristos şi părtăşia filială la viaţa dumnezeiască, ce corespund 
prefacerii dumnezeieşti sau sfinţirii darurilor în Euharistie. 

În asemănare cu slujirea liturgică, există, după părintele 
Ghelasie, un isihasm al minţii, unul al inimii şi unul al Duhului. 
Liturghia cosmică, cerească şi pământească este în acelaşi timp o 
Liturghie în altarul Bisericii şi o liturghie în biserica lăuntrică 
personală. Rugăciunea, chemarea lui Iisus în adâncul fiinţei se 
aseamănă unui altar liturgic.  

Accesul plenar la modul transcendental al trăirii de suflet 
pierdut prin păcat este strâns legat, la părintele isihast, de dez-
voltarea conştiinţei liturgice, întrucât „fără Liturghie se usucă 
sămânţa vieţii şi nu mai simţi puterea veşniciei. Cultivă în tine 

                                                           
138 Vezi articolul Gestul iconic şi pulsul eshatologiei pregustate, de Carmen Caragiu, 
din volumul de faţă. Sfântul Nectarie Taumaturgul amintea, la rândul său, 
despre ceea ce părintele Ghelasie numea starea nemişcată în rugăciune/ 
închinare sau oprirea în gestul iconic: „Dacă vom ţine seama că ne aflăm în 
faţa lui Dumnezeu, ne vom ruga, rămânând în nemişcare. Este strigătul către 
Dumnezeu al celor drepţi, care îşi arată tăria glasului în ‘ascunzişul inimii’. 
Dumnezeu cunoaşte în chip desăvârşit cugetele tuturor; şi ceea ce se află în 
noi şi vocea îi dă glas, aceea şi mintea noastră grăieşte lui Dumnezeu, ajungând 
la cunoştinţa sa înainte ca mintea să dea naştere gândului; este aşadar, cu 
putinţă a înălţa rugăciunea către Dumnezeu şi fără glas, numai prin reunirea 
într-un glas lăuntric a tot ce e duhovnicesc în noi, fără să ne lăsăm tulburaţi de 
nimic din afară. Căci oamenii nu aud decât ceea ce se rosteşte, însă Dumnezeu 
aude, înainte de aceasta, glasul dinlăuntrul lor. Aşadar, este cu putinţă a te face 
auzit chiar şi atunci când nu strigi; şi să te rogi curat şi cu multă râvnă, chiar şi 
atunci când ieşi în oraş, şi atunci când eşti în compania prietenilor, şi, orice ai 
face, să-L chemi cu glas mare pe Dumnezeu – mă refer la glasul cel interior –, şi 
să nu arăţi aceasta nimănui dintre cei care se află de faţă”. 
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conştiinţa liturgică. Este adevărata conştiinţă ce stă la baza tuturor 
stărilor de conştiinţă”. În acest sens, „Biserica este sâmburele-
sămânţa iconizării”, şi „cine nu trece mai întâi prin Biserică, nu va 
putea niciodată să facă mistica Euharistică a isihasmului”139. 

Aşadar, prima conştiinţă liturgică este „legătura religioasă cu 
Biserica lui Hristos, oriunde este săvârşită taina dumnezeiască a 
vieţii”140, cu alte cuvinte, întâlnirea cu Dumnezeu presupune „să 
treci prin Biserică, să fii fiu al Bisericii, fiu al Fecioarei, ca să te faci 
frate al lui Hristos”. Asimilarea lăuntrică a harului ca spiritualitate 
duhovnicească sfântă, despre care au vorbit sfinţii, este „o pregă-
tire şi o arvună pentru Liturghia de la hotarul dintre lume şi 
Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă în sine Euharistia, ci doar 
Hristos, Cel din altarul aşezat între lume şi Dumnezeu”. 

Ca „rod al experierii liturgice a lui Hristos”, accentuează 
părintele Ghelasie, isihasmul are sarcina de „a reînsufleţi o viaţă 
creştină intensă şi integrală”. Atât rugăciunea isihastă, cât şi trăirea 
liturgică au ca ţintă o stare de interioritate reciprocă între om şi 
Dumnezeu. Rugăciunea iconică, ţinta rugăciunii isihaste, este 
rugăciunea cu întreaga fiinţă, care lucrează în modul întrepă-
trunderii dialogice, despre care părintele Stăniloae vorbea ca 
despre ultimul temei al existenţei.  

Părintele Dumitru Stăniloae descrie ceea ce numeşte o epicleză 
iconică, arătând că iubirea lui Dumnezeu nu lasă nici un gest de 
dăruire de sine şi închinare fără răspuns: „Chemarea prototipului pe 
nume cu credinţă şi convingerea că în prototip este prezent Hristos 
şi din El iradiază Duhul cel Sfânt e ca un fel de epicleză adresată de 
închinătorul la icoană Duhului Sfânt aflător în prototip. După 
Sfântul Ioan Damaschin, icoanele sunt ‘pline de puterea lucrătoare a 
lui Dumnezeu şi de har, căci numele celui care este zugrăvit e 
chemat asupra lor într-un fel de epicleză (invocare)’”141. 

                                                           
139 Ieromonah Ghelasie, Moşul din Carpaţi. Mistica iconică, ed. Platytera, 2017,  
p. 219.  
140 „Rugăciunea mistică particulară trebuie să fie întemeiată pe fundamentul 
Bisericii” (părintele Ghelasie de la Frăsinei). 
141 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, 
ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 2004, p. 113. Într-adevăr, adaugă părintele 
Stăniloae, „orice cuvânt de rugăciune adresat de credincios lui Hristos are un 
răspuns de la Hristos, o dată ce Hristos e viu şi om. Căci nu e cuvânt adresat 
de o persoană altei persoane, căruia acea persoană să nu trebuiască să-i 
răspundă, în baza unităţii dialogic-ontologice ce există între persoane” (Ibid., 
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Cuviosul de la Frăsinei evidenţiază, conform modelului litur-
gic, cele trei momente principale ale metodei isihaste în specificul 
ei iconic: „numirea Fiului (nici o altă numire, căci numai Fiul este 
Cuvântul Dumnezeiesc), gestul cultic al închinării în diverse feluri 
şi starea cât de mult posibil (în mişcare sau nemişcare) înaintea lui 
Dumnezeu”, ultima fiind „crucea vie ca dar pe altarul întâlnirii cu 
Divinul”, ce atinge împlinirea finală prin împărtăşirea eclezială. Se 
recomandă să se ajungă la o oprire într-un gest ce ţi se potriveşte 
cât mai bine, ca să trăieşti isihia tainei „stând ca în icoană”. Oprirea 
nemişcată în gest iconic urmează, de asemenea, modelului liturgic, 
în care ne oprim înaintea altarului ca să primim darul dumnezeiesc 
al Euharistiei.  

Ţin minte îndemnul părintelui Ghelasie, ce asemăna rugă-
ciunea isihastă cu modelul răspunsului afirmativ al Fecioarei la 
buna vestire de către îngerul Gavriil a Întrupării dumnezeieşti: 
„Stai în gestul de închinare, într-o aşteptare plină de dor, cu 
credinţa că Hristos intră pe uşa icoanei şi te cercetează. Cu frică şi 
cu cutremur, stai nemişcat înaintea icoanei, punând la picioarele 
lui Iisus toate gândurile şi simţirile, satisfacţiile şi temerile, amin-
tirile şi planurile, realizările şi amăgirile, raţiunile şi închipuirile, să 
le prefacă El după cum ştie. Adună (după asemănarea Sfintei 
Fecioare Maria la Bunavestire) toată fiinţa ta din risipirea ener-
getică, în răspunsul afirmativ la iubirea lui Dumnezeu, ce vrea să 
să se-ntrupeze, de la Duhul Sfânt, în tine”. 

Ca o conştiinţă devenită permanentă, închinarea (pregătirea 
altarului), numirea (darul pecetluit cu numele lui Iisus) şi starea 
nemişcată ca în icoană înaintea lui Dumnezeu (oprirea înaintea 
„hotarului de taină” spre a primi împărtăşirea dumnezeiască) 
ating împlinirea ultimă în întâlnirea şi unirea propriu-zisă cu 
Dumnezeu, care este ţinta rugăciunii isihaste.  

În rugăciunea liturgică: „Veniţi să ne închinăm şi să cădem la 
Hristos, Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat 
din morţi, pe noi, ce-Ţi cântăm Ţie Aliluia!” se întrevăd toate 
treptele metodei isihaste: numirea (Hristos, Fiul lui Dumnezeu), 
închinarea (să ne închinăm), starea nemişcată în gest iconic (să 
cădem la Hristos) şi desăvârşirea (mântuieşte-ne pe noi) prin 

                                                                                                                             
p. 101). „Această aplecare a prototipului spre cinstitorul icoanei are loc în 
orice clipă în care un credincios, intrând în biserică, se închină la o icoană” 
(Ibid., p. 114). 
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întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, Hristos Cel înviat, Care 
este cu noi (Aliluia), adevărata rugăciune a inimii. 

Perspectiva iconică este dezvoltată de părintele Ghelasie în trei 
deschideri sau moduri deodată: în cel „mistic-experimental”, cel 
„metafizic-al conştientizării” şi cel „teologic-al revelaţiei-desco-
peririi”, văzând creştinismul în această icoană integrală, în care 
mistica isihastă, „configurată într-un clar specific creştin,” este „un 
chip de Liturghie Hristică prelungită în asumare proprie”142.  
 

VI 

O trăsătură importantă a apostolicităţii Bisericii, pe care o co-
munică isihasmul, este prelungirea în lume a roadelor Liturghiei, 
sau a vieţii Trupului lui Hristos pe care o primim în Sfintele Taine 
şi o revărsăm mai departe, spre rodire, în întreg cosmosul. Mai 
mult, „unitatea realizată ca sinaxă euharistică are un caracter 
profetic, indicând unitatea desăvârşită eshatologică”143. 

Trupul înviat al lui Hristos, plămadă a veşniciei ce acţionează în 
mod solidar cu starea eshatologică, „pârga şi centrul iradiant al 
eonului nou” ne ajută să ieşim din starea de cădere în care sufletul 
apare uitat, ascuns sub carne şi transfigurează în ascuns lumea, deşi 
eonul nou şi cel vechi coexistă, şi „numai cei ce s-au pocăit, adică şi-
au schimbat direcţia de cugetare a mişcării şi iubirii lor spre 
Dumnezeu (metanoia) ştiu că ‘eonul cel nou’ a început în ascuns”144. 

                                                           
142 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Scrieri isihaste, ed. Platytera, 2006, p. 215. 
143  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 359. „Prin ea 
[Biserică] se realizează de fapt readunarea creaţiunii în Cuvântul întrupat şi 
prin El în unirea cu Tatăl în Duhul Sfânt” (Ibid., p. 346). 
144 Ibid., p. 348. „Numai cei ce şi-au îndreptat raţiunea spre Hristos, Raţiunea 
divină întrupată, văd începutul transfigurării lor şi a lucrurilor, odată cu înce-
putul de adunare a raţiunilor lor în Hristos. (...) De aceea sfântul Maxim 
Mărturisitorul vede unirea cu Hristos prin Euharistie pregătită de unirea cu 
Hristos prin cugetare, sau prin raţiune. De fapt, numai în legătură cu raţiunea 
umană se întorc raţiunile tuturor lucrurilor, raţiunile cosmosului în Logosul 
de unde au pornit” (Ibid., pp. 348-349). Reciproc: „Perspectiva eshatologică a 
cultului proiectează o lumină de optimism asupra vieţii prezente. Temeiul cel 
mai adânc al nădejdii, al bucuriei care străbate tot cultul ortodox şi care carac-
terizează Ortodoxia este învierea. (...) tot cultul vibrează de bucuria învierii şi e 
străbătut prin aceasta de tensiunea eshatologică a nădejdii în înviere” (Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, 
Mitropolia Olteniei, 7-8/1970, p. 737). 
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Pregustăm acest eon nou prin starea în gest de închinare a 
fiinţei sau însuşirea stării de jertfă a lui Hristos, care este „o moarte 
tainică (mistică) a omului în Dumnezeu, o îngropare în El. Dar 
fiind o scufundare în izvorul infinit al vieţii, ea are ca urmare 
imediată, sau e în acelaşi timp înviere sau primire de viaţă nouă, 
inalterabilă. Ceva analog avem în scufundarea celui ce iubeşte în 
cel iubit, ca să dobândească o viaţă nouă din acela”145. 

Întrepătrunderea iubitoare este o stare în care „a dărui 
înseamnă a primi”, şi de aceea „între aspectul de jertfă şi cel de 
sacrament al Euharistiei nu se poate face o separaţie strictă”, jertfa 
lui Hristos având ca rod sfinţirea celor ce cred, întrucât „îi atrage 
în mişcarea ei spre Tatăl. Jertfirea constă în fond în depăşirea stării 
de sine, în ieşirea din închisoarea egoismului prin punerea la 
dispoziţia lui Dumnezeu, ca expresie a iubirii şi adorării Lui; e 
deschiderea generoasă a propriului eu şi acceptarea în el a Eului 
divin de nesfârşită generozitate”146. 

Părintele Dumitru Stăniloae evidenţiază „caracterul de dialog 
al unirii, caracter propriu iubirii în general. (...) Astfel, deşi în 
momentul prefacerii elementelor se realizează o unire a credin-
cioşilor cu Hristos în jertfă, ei trăiesc această unire în chip dialogic, 
adică simt totodată distincţia lor de Hristos şi deci trebuinţa să se 
unească mai deplin cu Hristos prin împărtăşire. (...) Astfel se trece 
succesiv de la jertfă la sacrament şi invers, iar prin aceasta se 
realizează o creştere în iubire şi asemănare”147. 

Mai mult, fiind dialog şi împărtăşire cu Hristos, jertfa se 
umple de prezenţa Sa iradiantă, ce face din aceasta o „predare cu 
Hristos lui Dumnezeu” şi, prin urmare, „un act de bucurie, cum 
accentuează atât de adesea sfântul Chiril al Alexandriei; căci 
deveniţi jertfă în Hristos, am fost curăţiţi. E bucuria elanului de a 

                                                           
145 Ibid., p. 352. „Dacă sunt în Hristos Cel în stare de jertfă, sau dacă Hristos e 
în ei, credincioşii se află şi ei în starea de jertfă şi de curăţie, fără de care nu 
pot intra la Tatăl” (Ibid., p. 353.). Imaginea veşmântului de nuntă eshatologic 
are un conţinut hristologic: „Realitatea cea nouă a timpului a început să 
crească sub vălul celui vechi. Propriu-zis, acea realitate ascunsă este o prelun-
gire a realităţii lui Hristos cel înviat, cuprinzând în ea şi pe cei îmbrăcaţi în El” 
(Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, ed. 
Omniscop, Craiova, 1993, pp. 377-378). 
146 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei,  
p. 354. 
147 Ibid., p. 355. 
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sparge zidurile individualismului şi de a ieşi la larg, în Dumnezeu, 
în ambianţa comunitară şi de a trăi o viaţă înnoită, superioară”148. 

În Trupul înviat al lui Hristos, credincioşii transcend spaţiul şi 
timpul, părtaşi făcându-se unui fenomen de sincronicitate iconică: 
„Depăşind despărţirile între ei, credincioşii depăşesc spaţiul ca 
interval între ei. Toţi se unesc în Acelaşi Hristos, Care e la temelia 
nespaţială a spaţiului. Ba chiar dacă în diferitele locaşuri bisericeşti 
credincioşii nu se împărtăşesc exact în acelaşi timp, ei depăşesc şi 
timpul, întrucât Hristos de Care se împărtăşesc e pururea în starea 
de jertfă în care li se împărtăşeşte”149.  

„Orice Sfântă Liturghie, orice taină a Bisericii, orice ierurgie şi 
orice sfântă slujbă e o continuare a Cincizecimii, sau pogorârii 
Sfântului Duh şi a lucrării Lui peste cei adunaţi ‘în încăperea de 
sus’, în rugăciune”150, revelând consistenţa iconică a sufletului. 
Aşadar, numai prin părtăşia la taina dumnezeiască sufletul iese 
din ascuns, cunoscându-şi identitatea ca fiinţă vie, după chipul lui 
Dumnezeu, întrucât „împărtăşirea din realitatea misterului divin 
al mântuirii, prin Duhul Sfânt, este o adevărată viaţă pentru suflet, 
cu tot ce înseamnă o astfel de viaţă”151.  

Această cunoaştere de consistenţă eclezială este, aşadar, una în 
mod fundamental participativă152, întrucât „toată cunoştinţa despre 
Dumnezeu şi despre lucrarea Lui mântuitoare este orientată 

                                                           
148 Ibid., p. 357. 
149 Ibid., p. 343. 
150 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Cultul Bisericii Ortodoxe, mediu al lucrărilor 
Sfântului Duh asupra credincioşilor, Ortodoxia, 1/1981, pp. 8-9. „Noi ne 
umplem fiinţa noastră numai înaintând spre Dumnezeu. Sfântul a ajuns la 
Dumnezeu şi la deplinătatea fiinţei sale umane” (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Dumnezeu este Lumina, Ortodoxia, 1/1974, p. 91). 
151 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, 
Mitropolia Olteniei, 7-8/1970, p. 735. „În măsura în care Hristos devine, dintr-o 
persoană gândită teoretic, deci distantă de noi, subiectul activ şi transformator 
al mişcării noastre, El devine aceasta prin Duhul Sfânt. În măsura în care 
Hristos se întipăreşte mai mult în noi, făcându-ne după chipul Său, noi 
devenim pnevmatici ca El” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Dinamica creaţiei 
în Biserică, Ortodoxia, 3-4/ 1977, pp. 287-288). 
152 „Cunoaşterea teoretică neparticipantă, nefiind şi un dar, adică o manifes-
tare de iubire, nu-i o cunoaştere deplină, pentru că nu-i o cunoaştere eficientă 
care transformă şi zideşte, care creează o comunicare vie şi afectuoasă, care 
face graniţa între persoana respectivă şi Dumnezeu fluidă” (Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Dumnezeu este Lumina, p. 77. 
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practic, existenţial, este transformată în rugăciune, în grăire directă 
către Dumnezeu, în conţinutul dialogului nostru cu Dumnezeu, în 
substanţă a raportului nostru viu şi personal cu El. Ortodoxia a 
păstrat caracterul autentic al religiei ca dialog al credinciosului cu 
Dumnezeu (...) Numai în relaţia dialogică Dumnezeu e trăit  
intens şi adevărat. De aceea Ortodoxia e o experienţă vie a lui 
Dumnezeu”153. 

Fenomenul sincronicităţii capătă relevanţă şi din prisma 

acestei înaintări simultane spre transfigurare a omului şi a lumii în 

Hristos, fiinţa umană însăşi fiind, în iconomia divină, o punte între 

lume şi Dumnezeu. Astfel, remarcă părintele Stăniloae, „lumina şi 

forţa învierii lui Hristos îmbracă şi pătrund toate. Toţi vom învia 

împreună, o dată cu înnoirea întregului cosmos”154. 

În acest sens, „toate apar ca daruri ale iubirii de Dumnezeu, 

făcute nouă, pentru ca noi să vedem această iubire şi să-i 

răspundem întorcând darul ce ni s-a făcut cu pecetea iubirii 

noastre, iarăşi lui Dumnezeu, în mod direct sau prin semenii 

noştri. Lumea e un semn al reciprocei transcenderi a lui Dumnezeu 

la noi şi a noastră la Dumnezeu prin iubire şi prin aceasta e sacră 

în originea şi în destinaţia ei, având să devină sacră şi prin modul 

nostru curat de a o întrebuinţa”155. 

Transfigurarea umanului îşi are posibilitatea de reuşită nu atât 

în efortul uman de elevare, cât în deschiderea persoanei create spre 

coborârea iubitoare a lui Dumnezeu 156 , care, în Hristos, ridică 

„fiinţele umane la capacitatea unui răspuns egal cu al lui Dumnezeu 

făcut om, la nivelul eternităţii”157. 

Dacă „gândirea din ultimele secole a căutat să vadă în exis-
tenţă numai raţionalul, care o reduce la un aspect superficial”158, 

                                                           
153 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei,  

p. 736. 
154 Ibid., p. 738. 
155 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Dumnezeu este Lumina, p. 89. 
156 „Existenţa creată îşi are baza în coborârea iubitoare a lui Dumnezeu; este, 

în fundamentul ei, semnul iubirii lui Dumnezeu şi al apelului Său la iubire” 

(Ibid., p. 96). 
157 Idem. 
158 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos, Lumina lumii şi Îndumnezeitorul 

omului, ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 22. „O raţiune care nu se pune în 

slujba binelui devine absurdă” (Ibid., p. 26). 



Sincronicitate şi Iconicitate 

103 

teologia şi mistica creştină ortodoxă aşază în prim plan taina159, ce 
conferă raţiunii înseşi un caracter dinamic, de consistenţă iconică şi 
liturgică160 , fundamentat pe activarea potenţelor de chip sau a 
condiţiei de filiaţie de creaţie: „Prin Fiul întrupat intrăm în 
comuniune filială cu Tatăl, iar prin Duhul ne rugăm Tatălui, sau 
vorbim cu El ca nişte fii. Căci Duhul se uneşte cu noi în 
rugăciune”161. 

În acelaşi timp, cum remarcă părintele Ghelasie de la Frăsinei, 

condiţia iconică a omului este cea de a fi „hotarul de taină” între 

creaţie şi Dumnezeu. La rândul său, părintele Dumitru Stăniloae 

afirmă că „numai persoana are şi calitatea de graniţă ce rezistă 

oricărei voinţe a noastră de a o cuprinde, dar şi de izvor care ne dă 

putere când ne aflăm în comuniune cu ea”162. 

Unitatea naturii umane sfâşiate de modul căderii este regăsită 

prin dragostea ce trezeşte „sentimentul celui ce iubeşte, că în cel 

iubit îşi regăseşte ‘casa’, după ce a rătăcit pe afară”163. În modul 

perihoretic al fiinţării, „cunoaşterea înţeleasă ca viaţă, ca viaţă în 

iubire, are un caracter existenţial”164.  

Experienţa nemijlocită a lui Dumnezeu, experiată ca lumină165, 

este o „experienţă de alt chip, mai elementară şi mai adânc 

înrădăcinată în viaţă, mai umană şi mai fundamentală în acelaşi 

timp, mai potrivită cu uzul de vorbire decât aceea a cunoaşterii 

empirice”166. 

„Parte din chipul umbrit al lui Dumnezeu rămas în om”, încli-
naţia spre credinţă este, după părintele Stăniloae, „inima apriorică” 

                                                           
159 „Misterul vădeşte caracterul spiritual, profund, indefinibil, inepuizabil al 
existenţei. Tocmai căutarea nesfârşită a lui dă existenţei un sens” (Ibid., p. 21). 
160 „Mistica ortodoxă nu este numai o mistică a luminii, ci şi o mistică hrănită 
de Sfintele Taine” (Ibid., p. 281). 
161 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iubirea creştină, ed. Porto-Franco, Galaţi, 
1993, p. 58. „Ortodoxia (…) vorbeşte continuu de lucrarea Duhului Sfânt cel 
de-viaţă-Făcător şi Sfinţitor, Cel prin care Hristos ne face fii ai lui Dumnezeu, 
cu un trup înviat, străluminat, împreună cu toată creaţia” (Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, ed. I.B.M. al 
B.O.R., Bucureşti, 1998, pp. 94-95). 
162 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iubirea creştină, p. 52. 
163 Ibid., p. 136. 
164 Ibid., p. 138. 
165 Ibid., p. 144. 
166 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, p. 13.  
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a omului 167 . Aceasta primeşte în creştinism o inconfundabilă 
pecete eclezial-liturgică168, ce se imprimă în fiinţa omului, care 
„trebuie să dezvolte şi în fiinţa sa calitatea de biserică ce are în 
centrul ei pe Dumnezeu şi calitatea sa de preot ce slujeşte lui 
Dumnezeu aflător în altarul inimii sale”169. 

Părintele Stăniloae vorbeşte, astfel, de o liturghie interioară, prin 
care „se realizează şi în biserica fiinţei noastre o unificare a tuturor 
mişcărilor şi tendinţelor omului credincios între ele, şi a lui cu 
Dumnezeu. Şi ea ajută, la rândul ei, la unificarea fiinţei umane cu 
celelalte în Dumnezeu, în activitatea sa în cadrul creaţiunii cosmice, 
intensificând pe cea din locaşul bisericesc în sens strict, pe care, pe 
de altă parte, se susţine. Căci un om neunificat în sine − unificare ce 
nu se poate împlini decât în Dumnezeu − nu se poate unifica nici cu 
ceilalţi”170. Această liturghisire lăuntrică, numită şi liturghie personală, 
pe care credinciosul „nu o efectuează rupt de creaţiunea cosmică şi 
de comunitatea umană”171, apare ca adevărata închinare în duh şi 
adevăr172. 

                                                           
167 Ibid., p. 15. 
168 „Spiritualitatea aceasta vie, care cuprinde întreaga fiinţă umană şi e alimen-
tată de comunicarea cu alţii, creând comuniunea, se întreţine în creştinism 
prin Sfânta Liturghie. Ea primeşte în Sfânta Liturghie o pecete proprie” (Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, ed. 
I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 2004, p. 7). 
169 Ibid., p. 34. 
170 Ibid., p. 39. „Sfântul Marcu Ascetul spune că Hristos arde gândurile ce I le 
oferim Lui pe altarul inimii. Omul care simte apropierea lui Hristos Îl trăieşte ca 
foc nu numai pe altarul locaşului bisericesc, ci şi pe altarul bisericii fiinţei sale” 
(Ibid., p. 169). Marcu Ascetul declară că “noi oferim lui Hristos, aflat în interio-
rul inimii noastre ca într-un altar, toate gândurile noastre din primul moment al 
apariţiei lor, înainte de a fi muşcate de fiara poftei sau mâniei. Prin aceste 
gânduri noi trăim o viaţă lăuntrică închinată lui Hristos, dar în legătură cu 
lumea din afară, deci nu lipsită de efect sfinţitor şi asupra acesteia. Căci în faptul 
că Sfântul Marcu Ascetul vede jertfele aduse lui Hristos de noi pe altarul inimii 
nu numai ca o aducere a fiinţei noastre, ci şi a tuturor gândurilor şi simţirilor 
noastre, el arată că noi nu trebuie să renunţăm la viaţa noastră în lume, ci să o 
închinăm pe aceasta cu toate cele ce le efectuează ea în lume ca darul lui Hristos. 
Cu alte cuvinte, preoţia noastră interioară, lucrătoare în biserica fiinţei noastre, 
Sfântul Marcu Ascetul o leagă de lucrarea noastră în lume” (Ibid., pp. 37-38). 
171 Ibid., p. 43. 
172 „Când ţâşneşte în inimă, din adâncul profund al izvorului dumnezeiesc şi 
din vederea înţelegătoare, puterea Duhului, e vremea potrivită de a tăcea. 
Căci atunci se săvârşeşte în chip negrăit sfânta slujbă (latreia) şi închinarea 
minţii către Dumnezeu în duh şi adevăr” (Ibid., p. 40). 
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Icoana şi liturghia sunt reperele parcursului uman de la chip la 
asemănare şi împărtăşirea dumnezeiască, întrucât „experienţa 
aceleiaşi plinătăţi, unitare şi multiple, care e sugerată şi de icoane 
(...) e trăită şi în Liturghie, în care acelaşi Hristos-Dumnezeu ni se 
dăruieşte mereu în alte şi alte feluri, dar întreg, cu toată plinătatea 
vieţii şi actelor mântuitoare”173. 

„Pornind de la actele liturgice din biserică, toată viaţa noastră 
devine liturgică şi închinată lui Dumnezeu”, observă Arhim. 
Gheorghe, stareţul mânăstirii Grigoriu din Sf. Munte174. Trăirea 
liturgică este o „umplere de prezenţă”175, care lucrează în noi prin 
modul întrepătrunderii dialogice, ce este activarea potenţei de chip 
a omului: „Caracterul de fiinţe cuvântătoare al oamenilor arată că 
ei sunt făcuţi pentru a se pătrunde şi a se deschide reciproc. (...) 
Numai această întrepătrundere dialogică, interpersonală, cu ultimul 
fundament al existenţei, care le asigură existenţa deplină explică şi 
necesitatea întrepătrunderii lor interpersonale cu semenii”176. 

Experienţa sacrului, condiţie a cunoaşterii lui Dumnezeu177, 
este, în ultimă instanţă, o trăire eshatologică: „Experienţa sacrului 
este identică cu experienţa eshatologică a iradierii celuilalt plan în 
planul lumii. Liturghia are caracter eshatologic. Credincioşii trăiesc 
în cadrul ei, cu anticipare, înfăţişarea înaintea judecăţii din urmă, 
pregustarea vieţii veşnice, ţâşnirea prezenţei divine în planul vieţii 
pământeşti”178. 

                                                           
173 Ibid., p. 66. „Urcuşul liturgic” este „trăit de credincioşi ca unire crescândă 
comună cu Dumnezeu cel în Treime, deci ca experienţă a dragostei lui 
Dumnezeu, a relaţiei intime cu Dumnezeu cel viu” (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Iubirea creştină, p. 110). 
174  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în liturghia 
ortodoxă, p. 72.  
175 Ibid., p. 141. „Prezenţa lui Hristos se întipăreşte aşa de mult în noi, că nu se 
mai poate separa între viaţa noastră şi cea a lui Hristos. ‘Acum nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăieşte în mine’ (Gal. 2, 20). (...) Rugăciunea ca dialog cu Hristos 
indică o conştiinţă mai acută a prezenţei Lui” (Ibid., p. 151). 
176 Ibid., p. 150.  
177 „Numai în experienţa sacrului, fiinţa umană, umplându-se de prezenţa 
eficace a lui Dumnezeu, umplându-se de categoria sacrului, cunoaşte cu ade-
vărat pe Dumnezeu. ‘Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţenia, fără de care nimeni nu 
va vedea pe Domnul’ (Evrei XII, 14). În felul acesta, cel ce se află în sfinţenie se 
află în adevăr, în cunoaşterea adevărată, prin experienţă, a lui Dumnezeu”  
(Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Dumnezeu este Lumina, Ortodoxia, p. 95). 
178 Ibid., Ortodoxia, p. 94. 
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Modul întrepătrunderii propriu vieţii celei după chip a sufle-
tului este caracterizat de o paradoxală unire a chenozei şi înălţării 
spirituale: „În nici o altă însuşire a lui Dumnezeu nu se vede mai 
clar unirea paradoxală între înălţimea şi pogorârea lui, ca în iubire. 
Implicarea acestor două aspecte e aşa de totală, că nu se poate 
spune că sunt două, ci că în coborâre se arată înălţimea şi vice-
versa. Se poate spune că iubirea este chenoză prin excelenţă şi mă-
reţie prin excelenţă, tocmai întrucât e chenoză. Ca atare ea explică 
unirea paradoxală între înălţimea şi coborârea lui Dumnezeu în 
toate celelalte însuşiri”179. 

Experierea acestui mod de viaţă constituie, după părintele 
Stăniloae, o slujire sfântă sau preoţească în sens larg, întrucât 
„Dumnezeu ni le-a făcut pe toate daruri pentru ca şi noi să I le 
aducem Lui ca daruri şi să le folosim ca daruri între noi, după ce le 
înfrumuseţăm şi organizăm prin munca noastră de diferite feluri. 
Aceasta e slujirea sfântă sau preoţească spre care am fost destinaţi 
în cadrul creaţiunii cosmice. Împărtăşirea de aceste daruri, cu 
mulţumire adusă lui Dumnezeu, e un chip al Euharistiei. Prin toate 
ne împărtăşim de ‘trupul’ Cuvântului”180. 

Florin Caragiu 

 

 

                                                           
179 Ibid., p. 95. În acest sens, „asceza e omorârea morţii din noi, ca să se 
elibereze firea de robia ei” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sensul ascezei 
monahale, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, p. 12). În traducere liturgică: 
„altarul (...) reprezintă mormântul în care se află tainic Hristos (Arhim. 
Vasileios), ca jertfă neîncetată oferită Tatălui pentru noi, din care neîncetat ne 
izvorăşte viaţa învierii” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi 
comuniune în liturghia ortodoxă, p. 77). 
180 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sensul ascezei monahale, p. 32. 
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Convorbiri (I) 

– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 
 
 
I. Misailescu: Sărut mâna, Părinte! 

În luna aprilie a acestui an aţi ţinut, la Biblioteca Judeţeană 

Antim Ivireanul din Vâlcea, o prelegere cu titlul „Viaţa cotidiană 

ca spectacol”, după titlul cărţii cu acelaşi nume a lui Erving 

Goffman. Şi am pregătit câteva întrebări, deoarece modul de abor-

dare al temei – acela al reprezentării/prezentării de sine ca inter-

pretare dramaturgică a unor roluri pe care le asumăm în relaţiile 

cu ceilalţi – nu e dintre cele mai obişnuite; cel puţin în spaţiul du-

hovnicesc. Şi o să intru direct în subiect. Aţi menţionat, în cadrul 

prelegerii, spusa lui William James (părintele psihologiei ameri-

cane) că noi avem şi euri sociale, multiple chiar, adică moduri dife-

rite de a ne „arăta” în faţa patronilor, a angajaţilor, a prietenilor 

apropiaţi, a colegilor de serviciu, a membrilor de grup, de familie... 

Pr. Neofit: Da, asta e într-un fel evident. Sau se constată lucrul 

acesta uşor, de către fiecare în parte. Deci, se poate constata. Nu e o 

chestiune de cunoaştere, ştiu eu, complicată. Nu trebuie depuse 

eforturi speciale pentru a o evidenţia. Acuma, e desigur şi o 

problematică care se ridică în jurul acestei prezentări de sine ori re-

prezentări de sine sau în legătură cu aceste multiple roluri pe care 

ni le asumăm. Şi, în fond, poate cheia este cea a asumării şi, 

corelativ, cea a unei mobilităţi sau a descoperirii unei capacităţi de 

mobilitate ce permite să se asume anumite roluri, dar sub condiţia 

de a fi cumva autentici în această asumare şi prezentare de sine. 

Sigur, trebuie să identificăm cine este cu adevărat sinele care se 

pune sau se prezintă sau, hai să-i spunem, se prezentifică pe sine 

într-un rol, din multiplele reprezentări sociale ale „spectacolului 

cotidian”. 

M. I.: În interpretarea, să zic, a acestor roluri, unii dintre cei 
care le „joacă” pretind, fie implicit, fie explicit, au aşteptarea sau, 
într-un fel, pretind ca ceilalţi să-i trateze şi să-i evalueze ca ceea ce 
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ei pretind că sunt. Şi aţi făcut paralela cu fariseii şi învăţătorii de 
lege care, citez: „Se arătau ca oameni drepţi şi pretindeau să fie 
trataţi ca ceea ce se arătau.” Şi spuneţi că se poate ajunge până 
acolo încât apar ca personaje misionare, ca apostoli mincinoşi sau 
chiar ca hristoşi mincinoşi. Dar că această „slujire”, citez: „se poate 
petrece cu voie sau fără voie, cu ştiinţă sau neştiinţă, ceea ce 
complică oarecum situaţia, definirea ei, chiar dacă „faţada socială” 
apare pusă în scenă în acelaşi chip al slujirii, dreptăţii ori milei, de 
pildă.”  

N.: Da, într-un fel este şi o chestiune de provocare a celui care 
se ex-pune pe sine vizavi de ceilalţi cu o anumită faţadă, chiar dacă 
această faţadă îmbracă şi haine ale virtuţii, căci despre asta 
vorbim... Sigur că aceste întruchipări pot fi uneori cu ştiinţă sau cu 
neştiinţă în sensul că putem să avem şi reflexe mimetice, nu întru-
totul conştiente. Putem să mimăm cumva cele bune sau chiar 
virtutea la un moment dat, într-un context, dar în acelaşi timp 
aşezându-ne în situaţia de a ne folosi de roadele acelei poziţionări 
cumva, sau în dispoziţia de a avea uzufructul atitudinii respective. 
Într-adevăr, se poate aşeza omul într-un astfel de rol sau sub o 
astfel de mască, să-i zicem aşa, interfaţă socială. Şi este de con-
semnat cumva acest fel de întruchipare relaţională. Trebuie să 
avem în atenţie relaţionarea şi interacţiunile noastre şi din 
perspectiva aceasta, cea a unui tip/mod de aşezare. Sigur că 
provocările într-adevăr sunt vizavi de prezenţă, de atenţia la sine, 
la conştiinţa de sine, conştienţi fiind de ceea ce transmitem cu 
adevărat, nu doar interesaţi de ceea ce revendicăm prin rolul 
asumat, chiar dacă rolul are, transpune un chip moralizator sau 
spiritual sau ştiu eu... sacrosant. Căci rolul poate să aibă şi o 
imagine elevată, o reprezentare fastuoasă, înmiresmată. Părintele 
Stăniloae spunea că „răul n-ar convinge dacă n-ar veni ca o floare a 
binelui”. Atunci imaginea aceasta de sine sau a reprezentării de 
sine are şi coordonate, dimensiuni şi expresivitate chiar luminoase 
la un moment dat. Fie de virtute, de milostenie, de bunătate, de 
dreptate... În fine...  

Goffman porneşte de la premisa că omul care (se) expune în 
acest fel şi pretinde de fapt să fie recunoscut ca atare. Iar o recu-
noaştere ca atare înseamnă, implică o recunoaştere a acestui chip 
asumat, să zic aşa. Dar, corelativ asumării, pretinde să aibă cinstea 
sau recunoaşterea, chiar dacă îndărătul acestei transpuneri (nu) 
există şi realitatea care susţine cu adevărat rolul asumat. 
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M. I.: Aş face o mică detaliere, să zicem, a cazurilor posibile: 
Ar fi, în cazul întâi, unii care în mod conştient şi viclean joacă 
roluri de oameni virtuoşi şi competenţi, deşi ştiu bine că nu sunt 
virtuoşi şi competenţi şi nici nu-i interesează să fie. În plus pretind 
respectul şi aprecierea cuvenite rolului jucat. Apoi, cazul al doilea 
al celor cu adevărat virtuoşi şi competenţi, care nu joacă roluri de 
fapt, ci îşi pot permite luxul de a fi ei înşişi, de a fi naturali. Apoi 
un caz al treilea, mai ambiguu: al celor care joacă roluri de oameni 
virtuoşi şi competenţi (şi chiar încearcă, în mod sincer, să fie aşa), 
dar cărora nu le ies aceste roluri. Însă, nici nu-şi dau seama că nu le 
ies. Referitor la acest caz, mi-a spus cineva odată că: „Semidoctul e 
mai periculos decât prostul, căci te contrazice”. Şi cazul al patrulea, 
al celor care încearcă sincer să facă binele, nu le iese, însă îşi dau 
seama că nu le iese şi în consecinţă nici nu au aşteptarea să fie 
trataţi altfel decât sunt. 

Întrebarea, destul de vastă, ar fi: ce avem de făcut fiecare 
dintre noi aflaţi într-unul din cazurile menţionate – ca să ne 
îndreptăm, dacă e cazul, la unele dintre ele – şi ce avem de făcut ca 
unii care interacţionăm cu cei care sunt în cazurile menţionate? 
Mai ales cazul al treilea e problematic, deoarece e confuz... Omul 
joacă un rol. Şi-l doreşte probabil. Dar nu conştientizează că nu e la 
înălţimea rolului sau... Deci nu e o duplicitate, eu ştiu, conştien-
tizată, voită, asumată, ci pur şi simplu... 

N.: Un fel de duplicitate aşa intrinsecă, inerentă, înţeleg… 
Cumva se pomeneşte cu această duplicitate peste el, şi, mă rog, e 
părtaş la ea, mai degrabă fără să vrea. E ca şi cum e îmbrăcat cu o 
haină, că i se potriveşte sau nu, nu pare a conta, dar şi-o pune la 
înaintare, o scoate în târg la arătare… Aşa este, aşa defilează…  

M.I.: Da, da... Întrebare ar fi, deci... ce să facem? Cum să se 
trateze fiecare pe el însuşi? Prima parte a întrebării se referă la cei 
care în mod conştient şi viclean, intenţionat – cum erau fariseii  
pe vremuri – jucau rolul acesta, dar şi pretindeau aprecierea 
„cuvenită”, deşi...  

N: Păi nu ştiu... cum să se trateze. Tratarea ar trebui să survină 
în urma conştientizării unei anume tulburări… Aşa încât, primul 
lucru cred că ar fi o luare aminte la sine, la cine este, la cine sunt, ca 
să zic aşa. Trebuie să vedem în ce situaţii ne aflăm fiecare dintre 
noi, în ce roluri intrăm, cum intrăm, când intrăm, în raport de 
provocările cotidiene. După aceea discutăm... Fiecare trebuie să se 
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vadă pe sine, că, până la urmă, treaba mea e treaba mea, nu e a 
altuia... Eu trebuie să mă văd pe mine în primul rând, şi pe 
dinăuntru şi pe dinafară, şi cum mă transpun în relaţionare. 
Trebuie să văd în ce măsură sunt pus în situaţia de a transmite 
ceva cu un anumit interes… ştiu eu... voit sau nevoit, ori ghidat de 
o inteligenţă dintr-aceasta vicleană, metis, cum îi ziceau vechii 
greci. Nu trebuie să fiu un pescar pârât, pescuitor în ape tulburi. 
Nu trebuie să-mi iau o mască a cărui mulaj să fie după meandrele 
concretului, încercând să induc în eroare prin ea, pe unii sau pe 
alţii. Trebuie să căutăm permanent să fim în adevăr… Trebuie să 
râmânem în adevăr, în viul său… 

M. I.: Aşa este. 
N.: Sigur că aici este o problemă a celui care intră într-o 

reprezentare sau alta în spectacolul cotidian. Acuma rădăcinile 
ascunse ale acestui demers spectacular sunt de aflat. Într-adevăr 
este de văzut dacă cineva este mânat în această mişcare scenică a 
interacţiunilor de, să zicem aşa, o „conştiinţă” a răului pe care-l 
distribuie. Adică, dacă este mişcat de un interes prin care într-
adevăr, păcăleşte, siluieşte realitatea, o denaturează. Sau se folo-
seşte de „bine”, cum spunea Părintele Stăniloae. Deci, ca să cuce-
rească „publicul”, poate să-şi ia o mască a binelui, a binevoitorului 
sau a virtuosului sau eu ştiu... a generosului, şi aşa mai departe, 
toate cele. Sigur, trebuie să fim atenţi fiecare dintre noi la ceea ce 
facem, dar atenţi şi la o conştiinţă de sine şi la o cunoaştere de sine 
reală, în ultimă instanţă, ca să vedem ce transmitem. Trebuie să fim 
cumva într-o bună măsură, autentici şi-n ceea ce expunem noi 
vizavi de viaţa noastră, deci de ceea ce suntem noi, fiecare, aici şi 
acum. Trebuie să fim într-o aşezare care să ne păstreze într-un 
status de permanentă autenticitate. Să nu ne-ntindem, inclusiv 
spiritual, mai mult decât ne e pătura, ca să zic aşa. Să nu vorbim de 
lucruri mai mari decât le putem atinge şi duce, să nu ne arătăm 
mai mult decât suntem. Nici cele spirituale să nu le etalăm oriunde 
şi oricum. Că şi acum e riscul să ne arătăm făcători de minuni sau, 
eu ştiu, chiar în cele spirituale, ne arătăm cunoscători şi mistici 
rugători, sau degrabă-vindecători, sau mai ştiu eu ce harismatici 
îndrumători. Şi acestea sunt până la urmă la unii nişte forme 
cumva de a (ne) atrage atenţia. Sau, altfel spus, sunt mai mult 
reprezentări „de sine”, puneri în scenă, neputincioase în a oferi 
ceea ce ar trebui să ofere în ultimă instanţă, sau în raport de ce se 
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proclamă „a fi” în reprezentare spectaculară, în ochii unora sau ai 
altora. 

M. I.: Cazul al doilea, al celor cu adevărat virtuoşi şi com-
petenţi. Cei care îşi pot permite să fie naturali şi ei înşişi. Aici n-ar 
fi nimic de tratat, nu? 

N.: Da... Nu ştiu ce să zic… Nu e aşa simplu să fii cu adevărat 
virtuos, competent, natural. Probabil că din punct de vedere 
spiritual tot timpul e loc de mai mult, de mai bine, în ceea ce ne 
priveşte pe fiecare. Tot timpul e loc de un plus de rotunjime, dacă 
pot să spun aşa, de un plus de profunzime. E rost permanent, 
fericit, de o „sărăcie cu duhul”. Şi poate, în acelaşi timp, e nevoie 
de o bună calibrare a adecvării în raport de reliefurile concrete 
întâlnite cotidian. O adecvare a răspunsului personal ce întâmpină 
realitatea, şi nu o adecvare care ne transformă în simple mulaje ale 
realităţii, care se înghesuie să ia chip în noi. E nevoie de acord fin, 
cât mai fin cu realitatea, aşa cum este, şi aşa cum apare ea. Şi aici 
cred că putem să greşim într-un fel. În faptul de a nu afla tot 
timpul prizarea potrivită. Sau în citirea, nu oricum, ci clară, a 
situaţiei, ori în găsirea soluţiei optime şi articularea răspunsului 
celui mai eficace, care deschide lămuritor, plinitor. Trebuie întot-
deauna să căutăm să fim cumva adecvaţi şi contextului, în sensul 
unui răspuns care întinde punţi ce se deschid mai profund pe Cale. 
Să nu venim cu tema de acasă, deja setată şi să o expunem. Să 
facem harta după teritoriu, un teritoriu care are permanente 
modulări, care nu e înţepenit, împietrit. Deci, să fim cumva, şi să 
vizăm o mărturisire şi un folos, în sensul bun, al aproapelui. Nu? 

M. I.: Cazul al treilea. Deja l-aţi abordat puţin... Sunt cei care 
încearcă sincer roluri de oameni virtuoşi şi competenţi dar, deşi nu 
le ies, nu realizează că nu le ies, însă insistă totuşi... Poate cazul 
acesta ar fi mai... eu ştiu... 

N.: Da, se încadrează cumva în ceea ce în acel antic „Fals tratat 
de pescuit” era numit efemeros, acel tip uman care este ca girueta. 
Aceştia sunt bătuţi încoace-încolo de vânturile cotidiene. Şi atunci 
preaiu forme ale realităţii, ori se transpun în poziţionările acestea, 
să le zicem duale, pe care nu le stăpânesc. De fapt, nici nu 
conştientizează că nu le stăpânesc. Şi atunci normal că în situaţia 
asta te gândeşti că le lipseşte punctul fix, să zic aşa, care trebuie să 
fie locul în care îţi arunci ancora, totuşi. Ancora vieţii şi nădejdii, şi 
cea a credinţei. Ancoră care trebuie să fie lansată... pentru a regăsi 
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o stabilitate. Acea lansare, care dă stabilitate pe apele acestei vieţi, 
trebuie să pornească din adâncul sufletului tău. Denotă o super-
ficialitate până la urmă acest efemeros, care deşi pare că are un plus 
de mişcare, este fără consistenţa unei stabilităţi lăuntrice. Şi asta 
sigur că comportă un risc, pentru că, până la urmă, dacă discutăm 
pe fond, e vorba de o dez-integrare personală, cumva. O ruptură, 
un ecart, o separare între ceea ce eşti şi ceea ce pari să fii sau aşa 
ceva. De fapt, aici poate este şi miza temei despre care vorbim, care 
într-un fel cheamă la o orientare a atenţiei noastre, şi la un chip al 
prezenţei. Problema e, în ce măsură în viaţa noastră sufletească, 
duhovnicească sau umană, să zicem, reuşim să avem şi o per-
spectivă a unei unităţi de sine şi a unei integrităţi de sine. În ce 
măsură reuşim să ne păstrăm chipul unei continuităţi şi perma-
nenţe autentice în viaţa noastră. Şi atunci aici ar fi poate chiar şi 
miza de substrat. Altfel zis, trebuie să fim atenţi şi la această 
perspectivă a vieţii spirituale care ne cheamă la o refacere a unităţii 
conştiinţei noastre care este alterată prin căderile noastre. Atunci şi 
viaţa noastră... se învârte. E într-o derivă. Dar trebuie să ai atenţie 
faţă de acest chip tainic al unităţii conştiinţei. Căci una e să o re-
faci prin lipituri de virtuţi şi aşa mai departe sau încercând să nu 
faci răul, prin evitare, şi alta e afirmarea ei în desfăşurarea directă. 
În acest sens, trebuie să căutăm şi să găsim şi chipul acestei 
conştiinţe. Trebuie să avem atenţia la această unitate pe care 
trebuie să o recuperăm cumva. Sau, mai bine zis, să o evidenţiem. 
Şi aici poate e şi miza spirituală a acestui mod de a fi unitar şi 
integrat: aşezarea într-un chip duhovnicesc personalist. 

M. I.: Şi cazul al patrulea, al celor ce încearcă (sincer) să facă 
binele; nu le iese, dar îşi dau seama că nu le iese, şi, în consecinţă, 
reuşesc să nu joace roluri false. 

N.: Da, aici sigur că lucrurile în viaţa noastră sunt un pic 
amestecate. Nici unul din noi nu suntem... întregi. Sunt puţini cei 
care, mă rog… nu au scăderi, căderi. Consider că sunt în aceeaşi 
zonă, sau măsură, la care nu reuşeşti să faci întru-totul imaculat 
orice gest şi orice act, în ultimă instanţă, mai are şi umbrele lui… 
iar altele chiar nu sunt luminoase, pe bune. Asta, dacă mergi la 
rigoare să zic aşa. Dar noi suntem chemaţi să ne deschidem în 
sensul binelui şi al bunei-voiri către celălalt. Este evident că în 
zona asta trebuie să ne poziţionăm. Dar lucrurile, în fondul lor, au 
şi o doză de maculare, să zic aşa. Sau sunt mai amestecate cumva. 
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Nu e o noutate ce spun. Pe măsura conştientizării realităţii noastre 
reuşim să fim... şi mai unitari, şi mai întregi. Trebuie însă să ne 
păstrăm pe un sens al creşterii noastre, să rămânem în mişcarea de 
asemănare a noastră cu chipul lui Dumnezeu. Aşa ne refacem şi 
unitatea noastră, dar şi transpunerea noastră în exprimarea de 
sine, despre care vorbea Părintele Ghelasie, este mult mai densă, 
mai consistentă, plină şi reală. Şi cumva clivajele între ce vrem şi ce 
suntem, între ce putem şi ce facem, se aduc cumva la o depăşire, la 
o transcendere a unor prea căscate prăpăstii. Şi aici revin la nevoia 
unei atenţii asupra lucrurilor respective. Nu neapărat o scupulo-
zitate excesivă. Dar e şi o atenţie asupra acestor aspecte, pe care 
putem să o avem în viaţa noastră spirituală. Trebuie să avem grija 
refacerii chipului nostru adevărat, real, deplin. Trebuie să avem 
grija recuperării capacităţii noastre de a ne exprima unitar şi 
integrat, în relaţiile cu ceilalţi, şi de a fi prezenţi în deschiderile 
noastre către ceilalţi şi către Dumnezeu. Adică şi acesta e un sens... 
de urmărit. Într-un fel, mistica caută… Sau, în general, misticile 
caută o unitate pierdută. E cumva un vis al misticii, să zicem, 
această unitate pierdută. Poate şi isihasmul ca mistică caută o 
unitate, numai că este o unitate dialogală, de chip euharistic, cum 
zice Părintele Ghelasie. De fapt, trebuie să revenim la un chip 
dialogal sau la un chip dialogic. Dar acesta trebuie să fie înscris şi 
desfăşurat pe coordonatele unei deplinătăţi a transpunerii noastre 
în act. Şi în sensul acesta, deplinătatea capătă... sau are, trebuie să 
aibă în atenţie, şi aceste coordonate de mobilitate în asumare. Deci, 
trebuie să fim şi unitari în această mobilitate. Nu trebuie s-o 
pierdem din vedere. Dar, să nu fim rupţi sau des-centraţi. Adică, 
„una să vorbim şi alta să fumăm”, ca să evoc o cunoscută zicere. 

M. I.: Aţi precizat că Goffman – în cartea sa – foloseşte 

următorul vocabular, referindu-se la cei implicaţi în interacţiunile 

sociale: actor, performanţă, partitură (sau rutină), rol social, faţadă 

socială, statut. Faţada socială are trei componente: scenografie, 

înfăţişare şi atitudine. Aţi spus: „De multe ori faţada socială pe 

care fiecare şi-o ia, şi care poate să fie la un moment dat 

coordonată, sau chiar dacă nu este coordonată este indusă, mai 

bine zis, şi, la un moment dat, devine un stereotip, devine un mod 

de a fi.” Adică, modul în care ne comportăm se poate „osifica” în 

„măşti” pe care putem ajunge să le considerăm scuzabile sau să le 

justificăm sau chiar să le ţinem de virtuţi. 
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N.: Da, într-un fel… L-am evocat pe Goffman şi poate pentru 
că suntem într-o lume a spectacolului cotidian, trăim într-o astfel 
de lume, putem constata. Este o lume a ex-punerii sociale sau a 
expresiilor sociale, o lume a construcţiilor sau a alcătuirilor unui 
„sine” de re-prezentare „scenică”. De aceea, această perspectivă a 
lui Goffman mi s-a părut interesantă. Deşi cartea e scrisă prin anii 
‘60, într-un fel e binevenită, ca analiză, să zic aşa, a interacţiunilor 
sociale vizavi de acest mod al punerii în scenă. Pentru că sunt nişte 
vremuri de exces din punctul de vedere al re-prezentării. Pe de altă 
parte, desigur, trebuie să vedem ca nu cumva să aruncăm şi 
copilul deodată cu apa din copaie. Trebuie să vedem totuşi care 
sunt modalităţile de a găsi o bună aşezare sau o potrivită aşezare 
în această lume care, într-adevăr, oferă multiple moduri de expu-
nere socială, cu mult mai mare astăzi. Existenţa atâtor mijloace 
tehnice fac atât de vizibile ex-punerile de „sine”. Nu doar la nivel 
sonor. Se poate fotografia, se poate filma şi imediat ai şi pus pe o 
reţea de socializare şi aşa mai departe, orice amănunt, orice 
detaliu. Sigur că asta arată ceva din viaţa ta sau expune ceva sau te 
ex-pune pe tine „acela care eşti”. Dar, până la urmă, problema e de 
expunere sau problema de fond e cea a recuperării identităţii tale? 
Adică e greşit că te expui sau e greşit totuşi faptul că pe fond tu nu 
ai, sau nu eşti în acel chip real, adevărat, restaurat, refăcut, împli-
nit, care poate să fie, sigur, deschis apoi şi într-o transpunere sau 
expunere de sine. Miza e cea a sinelui real, nu a sinelui acesta 
artificial, de „faţadă”, concrescut sau întreţinut artificial prin di-
verse mijloace, prin care, fie că ştie, fie că nu ştie, „toată lumea 
cântă şi dansează”. Ceva în genul „ai, n-ai mingea, tragi la poartă”, 
sau „ai, n-ai treabă, eşti în târg”. E vorba de sensul acesta în care 
cumva eşti devansat de o modalitate de expunere... care ţi-o ia pe 
dinainte. Astfel, ţi se ascunde adevăratul sens al restaurării de sine, 
al regăsirii de sine să zic aşa. Şi atunci sigur că te dai în spectacol, 
gratuit, ca să nu zic ieftin de-a dreptul. Dar abordarea lui Goffman 
într-un fel este utilă, chiar dacă are limitele ei, pentru că merge 
cumva ţintit mai degrabă pe acest „sine de reprezentare”, care 
poate să fie un „sine” uneori chiar patologic. Adică, un „sine” 
construit într-un mod al unei spectacularităţi lipsite de substanţă, 
ce nu mai are nimic cu chipul în sine al omului. Mă refer la sensul 
adevărat, real şi autentic, inefabil chiar al acestui chip. 

M. I.: Adică, dacă modul în care ne comportăm ajunge să... 
Dacă nu e adecvat...  
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N.: Există şi stereotipii, da. Asta se poate, asta chiar se 
întâmplă. Aici din nou mi s-a părut interesantă perspectiva lui 
Goffman. La un moment dat în orice comunitate poţi să faci ana-
lize vizavi de tipurile, modurile interacţiunilor sociale. La Goffman 
am văzut şi analize ale unor situaţii în spitale de psihiatrie sau în 
alte tipuri de aşezăminte sociale, comunitare. Şi aici poţi să ai în 
atenţie şi spitale, poţi să ai şi şcoli, însă poţi să ai în vedere şi alte 
tipuri de instituţii, chiar politice, militare sau religioase etc. Instituţii 
în care la un moment dat există tendinţe de stereotipizare compor-
tamentală, care devin cumva grile de lectură ale unei normalităţi 
ori ale unei ordini, induse, mai mult sau mai puţin acceptate sau 
asumate. Şi cumva, dacă nu te încadrezi în tipar, rişti să fii exclus 
sau să ai parte de coliziuni. Şi asta se poate întâmpla şi în sensul în 
care putem să transformăm, să osificăm în noi nişte atitudini care 
sunt bune în fond. Dar e şi riscul să le „osificăm” şi, la un moment 
dat, putem chiar să nu mai ieşim din ele, întrucât ne „posedă”. 
Suntem captivi ai acestor scheme. Şi nu ar fi nici o problemă, dacă 
nu s-ar transforma într-o grilă de citire a realităţii, permanente sau 
continue. Deci, dacă le-am păstra doar pentru noi. Şi atunci s-ar 
putea să riscăm... Care poate să fie riscul? Stereotipizarea prin 
generalizare şi abstractizare poate să ne facă să nu mai vedem 
realitatea concretă. Atunci individul sau persoana cu care avem 
de-a face, şi care are şi un aport unic în întâlnirea cu noi, nu mai 
este receptat în darul unicităţii sale. Noi trebuie să-l pre-luăm pe 
celălalt şi-n acest viu al său, oferit în întâlnirea directă. După aceea 
să găsim cadrele în care să-l…, mă rog, să-l evaluăm, să-l cernem. 
Aici este poate un risc mare al acestei stereotipizări, că operează... 
sau ajunge să opereze cu nişte scheme, iar schemele acestea ajung 
să fie filtre ale realităţii într-un fel. Sau eu ştiu, se cimentează în 
cadre permanente de vedere a realităţii. În acest sens, se poate silui 
realitatea şi poţi să pierzi... Poţi să nu mai ai atenţia pe calităţile şi 
darurile unice ale celuilalt. Ajungi să-l treci prin filtrul tău şi dacă 
nu se încadrează în filtrul tău poţi să-l lepezi, să-l arunci la gunoi. 
Sau poţi să-l striveşti în cadrul tău, beton. Dar de fapt trebuie să fii 
atent dacă evaluarea acesta este trecută prin realitatea concretă sau 
prin cea strict raportată, cadrată la stereotipul tău despre un tip 
comportamental... care să zicem că e uman, că e social, că e al 
naturalităţii sau al duhovniciei. Şi aici până la urmă e implicată o 
dorinţă de a vedea realitatea aşa cum e ea, în diversitatea ei. Sigur, 
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se subînţelege că vorbim de o diversitate care îşi caută rădăcinile şi 
îşi extrage seva în Adevăr. Nu vorbim de diversitatea care se dă-n 
spectacol cotidian, uitându-şi adevăratul sine, cum spuneam. 

M. I.: O posibilă cauză a acestei „osificări” ar putea fi şi ceea ce 
spune Părintele Ghelasie undeva, că: „S-a întâmplat (şi se întâmplă) 
acel compromis cu tine însuţi prin îngrădirea cu păreri proprii, cu 
prejudecăţi specifice caracterului şi temperamentului tău, o 
„filosofie” personală care te leagă pe tine însuţi să rămâi pe loc, şi 
mai mult, să consideri şi să ceri şi de la ceilalţi la fel.” 

N.: Da, nu ştiu unde zice Părintele acest lucru, dar mi se pare 
că ne aflăm pe undeva în zonă. Din altă formulare, să zic… 

M. I.: Exact. O altă surprindere... 
N.: Undeva tot pe aici suntem. Şi asta la un moment dat se 

poate gândi şi altfel, în sensul că şi Tradiţia are un viu al ei şi o 
potenţă de actualizare. Şi Tradiţia trebuie să fie luată în sensul ei 
viu, nu în sensul în care, cum să zic eu, poate cineva crede că a 
ajuns să fie sau să o ia ca pe o „coajă tare” prin care poate să spargă 
capetele unora sau altora. Să nu o luăm ca pe o nucă tare şi aşa mai 
departe... Tradiţia trebuie să aibă şi capacitatea de actualizare. 
Tradiţia, în actualitatea ei şi-n actualizarea ei, este cu adevărat 
Tradiţie. Despre ce Tradiţie vorbim dacă nu-şi arată resursele, 
potenţele, să deschidă prezentului orizont înnoitor? Şi în sensul 
acesta, cum zicea poate Părintele Ghelasie, trebuie atenţie mare şi 
la prejudecăţi şi la o filosofie proprie în care ne încartiruim şi prin 
care ajungem să-i prefacem pe toţi după ce-avem noi sfredelit în 
cap, fixat, înşurubat. Şi sigur că nu e de dorit să încremenim în 
direcţia asta. Dacă poate fi considerată direcţie. Până la urmă şi 
Dumnezeu, cumva, lucrează cu materialul clientului. Adică ne ia 
de unde suntem şi ne dezvoltă cumva şi pe datele noastre. Şi e 
important să punem accent şi pe unicitatea fiecăruia întâlnit, până 
a-l încadra în stereotipul nostru, a-l înfăşura în prejudecăţile 
noastre ori a-l închide în „filosofia” noastră, aşa cum zice Părintele.  

M. I.: Da, filosofie personală... 
N.: Da, filosofie zisă personală. De fapt, mai precis, e pseudo-

personală această „filosofie”. Până să ajungem acolo ar trebui să 
ţinem cont şi de celălalt. Ar trebui să avem ochiul cât mai bine-
voitor pentru a-l vedea şi pe celălalt în datele lui reale şi pentru a-l 
întâmpina de acolo de unde este, fără să-i punem „covorul roşu” 
ţesut din filozofia noastră „personală”. Ce riscăm de fapt? Riscăm 
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să ratăm întâlnirile reale şi valorificarea unei împreună participări 
sau împărtăşiri la modul real până la urmă. Şi pierdem şi noi. De 
fapt, în fond, e o formă de închidere, de blocaj în această 
„stereotipizare”. Poţi să te închizi în propria filosofie „personală” 
să zic aşa. Ceea ce nu e un risc minor. Însă, dacă tot ne confec-
ţionăm o faţadă socială, să încercăm măcar să oferim cât mai puţin 
prilejul ca alţii să se izbească frontal de ea, de faţadă... 

M. I.: O altă surprindere, să zic, a aceluiaşi fenomen, care mi  
s-a părut foarte interesantă: Părintele Pantelimon de la Oaşa, fiind 
întrebat despre „fenomenul” facebook, a zis: „Toate acestea le înca-
drez la noţiunea de hoţi de timp. Cine controlează timpul, sau 
petrecerea lui, controlează într-un final dezvoltarea personalităţii 
unei persoane. Când ţi se fură timpul sau ţi se sugerează, per-
suasiv, un mod de a ţi-l petrece, în tot acel interval tu eşti modelat 
într-o anumită direcţie. Omului îi este dat timpul pentru a ajunge 
undeva, pentru a parcurge o distanţă sau un drum care-l duce spre 
menirea sa. Dacă te opreşti din drumul acesta, dacă nu-l înţelegi, e 
ca şi cum ai intra în ceaţă, ca şi cum te-ai rătăci. Aş putea spune că 
foarte mulţi oameni îşi ratează menirea prin faptul că nu înţeleg, o 
dată, că au o destinaţie şi, după aceea, că li se fură timpul pe care-l 
au la dispoziţie pentru a înainta către acea destinaţie. În momentul 
în care ţi se schimbă petrecerea timpului, începi să te modelezi 
într-o altă direcţie. Cumva, pe orice cale mergi, calea te modelează 
pe tine, şi ajungi să fii altcineva. Nu ajungi să te regăseşti pe tine. 
Ajungi să trăieşti o identitate de împrumut. Nu mai reuşeşti să-ţi 
găseşti propria identitate, după care să stabileşti o relaţie cu alte 
identităţi bine definite. E o identitate de împrumut, compusă din 
clişee, şi o susţii pe aceea în existenţă. Ajungi, practic, outsiderul 
propriei vieţi, perifericul propriei vieţi, să fii un cerşetor în 
propria-ţi viaţă, care subzistă cu firimiturile care cad de la masa 
stăpânului, adică identitatea de împrumut. Ea e cea care trebuie 
hrănită, slujită.” 

N.: Da, nu ştiu ce să „comentez” aici vizavi de „hoţii de timp” 
sau eu ştiu ce fel de altfel de hoţi... O fi şi-o tâlhărie vizavi de 
„timpul personal”, să zic aşa. Suntem atraşi cumva într-o cursă a 
unui „timp viclean”, aşa cum era o expresie a unui cunoscut 
gânditor francez cu privire la vicleşugurile inteligenţei. Deci există 
şi un timp din acesta, care poate să fie furat. Sau poate suntem 
furaţi şi noi odată cu el. Răpiţi mai degrabă. Sau mergem după 



NEOFIT & I. MISAILESCU 

118 

fentă. Ori mergem pe altă cale decât în direcţia în care ar trebui să 
mergem probabil. Ajungem să fim atraşi pe alte ferestre, să privim 
în altă parte, să privim cu „manta” sau cam aşa ceva. În orice caz, 
ajungem să nu mai privim către ţinta pe care o avem înainte. Nu 
mai privim către chipul hristic. Trebuie să fim centraţi. Dar... Da, 
trebuie văzut ce şi cum. Până la urmă e o formă de argumentare, 
eu ştiu, a unei regăsiri de sine şi într-un fel a căutării unei iden-
tităţi, a adevăratei noastre identităţi. Însă, până s-o cauţi trebuie să 
ştii că există sau să ai cunoştinţă că ar exista. Trebuie să o proble-
matizezi, trebuie să-i sondezi orizontul. Într-un fel, şi aici poate să 
fie o mică înşelare, anume că fiecare crede că e el/sine însuşi. Dar 
ştiu eu cât, când, cum suntem cu adevărat noi înşine. Adevăratul 
sine sau „noi înşine” nu pare a fi accesibil fără o adâncire, fără o 
cale de experiere mistică. Adică putem să avem pretenţia că 
suntem noi înşine. Dar ştiu eu cât suntem întotdeauna noi înşine... 
Indienii ziceau că trebuie să te descoperi. Trebuie să descoperi 
adevăratul sine. Sigur că la noi e altă perspectivă în creştinism. Dar 
au sesizat pe cale naturală şi ei că există multă iluzie şi multă falsă 
identificare cu realităţi efemere, sau eu ştiu ce fel de realităţi apar. 
Şi atunci, da, în diverse forme, eu ştiu, ajungi la tot felul de clişee 
sau la forme din acestea în care eşti atras şi vânturat. Dar asta se 
poate întâmpla cu fiecare din noi, în ultimă instanţă. Şi dacă 
vorbim prea mult uneori poate şi credem că noi ne-am regăsit, 
vorbim doar, dar poate nici noi nu ne-am regăsit. Adică nu trebuie 
să ne raportăm numai la „ăla” care se uită sau postează pe 
facebook sau la „ăla” care face altfel, cam la fel. Ne desfăşurăm 
retorica noastră, dar de fapt poate şi eu sau altul care vorbim, de 
multe ori critic, nu suntem nici noi suficient de calibraţi pe Cale... 

M. I.: Nu neapărat facebook-ul e... 

N.: Nu prea agreez să fiu prea sfătos. Şi nici prea critic cu o 

lume aflată în declin nu prea îmi place să fiu. Dăm sfaturi fiecare. 

Ştiu. Ne aflăm într-un amvon ambulant de multe ori. Suntem 

dispuşi să tragem din toate poziţiile, continuu. Nu aş vrea să intru 

însă într-un rol de predicator sau de moralist. Nu mi se potriveşte, 

cred. În ce măsură şi noi n-avem încă lipsă de a ne întări mai mult, 

când suntem sfătoşi sau, eu ştiu, când îndrumăm? Să fim şi în 

expectativă puţin. Mă refer şi la mine personal, până la urmă. În 

general, caut într-o anumită măsură, cât se poate, să nu intru în 

zona asta de sfătoşenie cu timp şi fără timp. Adică în orice situaţie 
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mă aflu nu caut să acţionez reflex, să îndrum, să sfătuiesc şi aşa 

mai departe. Până la urmă lucrurile trebuie să-şi găsească şi 

făgaşul lor. Nici să fim criticii sau „scepticii de serviciu” ai unui 

„timp furat”. Avertizori de genul : „Domne, vedeţi cum vă folosiţi 

timpul...” E adevărat că şi Părintele Stăniloae previne că timpul ne 

e dat cumva ca să-l umplem de Veşnicie; şi Veşnicia la noi are chip 

personal. Trebuie deci să-l umplem de această comuniune cu 

Dumnezeu, într-un fel, şi de întâlnirea cu ceilalţi în acest chip 

hristic care e intermediarul între Dumnezeu şi creaţie. Şi aici 

fiecare ne umplem timpul cu ce ni-l umplem în ultimă instanţă. Şi 

poate şi noi îl furăm de la alţii, uneori. Îi ţinem prea mult de vorbă. 

Lungim vorba. Altfel, suntem în mişcare să zic aşa, pe Cale, şi 

trebuie să fim atenţi. De fapt şi aici e poate provocarea unei 

deschideri, dar şi a unei mobilităţi, totodată. Şi pe undeva şi în ce 

măsură şi noi – pe măsura autenticităţii prezenţei noastre în 

întâmpinarea celorlalţi – suntem o mică uşă pentru ceilalţi. În 

asemănare hristică, normal. O uşă prin care putem să deschidem, 

cumva, celuilalt un orizont al umplerii timpului său cu cele veşnice 

sau în chipul unui deplin personal.  
M. I.: Da... Nu ştiu dacă să mai insist... Aceeaşi problemă 

tratată de psihologie, prin terapia cognitivă care se concentrează 
asupra „gândurilor automate” şi a „schemelor de gândire”. Gân-
durile automate sunt definite ca fiind acelea care apar imediat ce 
apare un anumit stimul. De exemplu, sună telefonul şi primul 
gând este: „S-a întâmplat ceva grav!” Acesta este un exemplu mai 
frapant, dar noi putem avea foarte multe alte condiţionări de tip 
pavlovian. „Gândurile automate sunt specifice şi concrete, consi-
derate plauzibile, şi sunt specifice unei anumite persoane. Sche-
mele de gândire sunt nişte complexe, sau unităţi, de gânduri şi 
credinţe pe baza cărora un individ îşi planifică şi îşi conduce viaţa. 
Gândurile automate sunt derivate din schemele de gândire.” Aş 
putea face remarca că fiecare patimă e un complex de gânduri 
automate. Şi Părintele Ghelasie spunea: „Gândurile propriei 
noastre minţi ne robesc fără milă”. Întrebarea ar fi: Se pare că nu 
putem scăpa, cu prea mare uşurinţă, de cele negative ale noastre... 
E nevoie de un angajament, de un program sau chiar de un 
proiect? 

N.: Aici cred că e interesantă această poziţionare sau această 
întâmpinare cu aceste gânduri din psihologia cognitivă. Adică, 
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faptul că ni se semnalează că există nişte gânduri automate şi nişte 
scheme de gândire e de luat în seamă. Într-adevăr, până la urmă 
noi acţionăm chiar automat de multe ori. Aici ar putea fi o pro-
blematică învecinată cu tematica aceasta a rolurilor şi a acţiunilor, 
şi a faţadelor stereotipizate. 

M. I.: E o altă nuanţă, să zicem. 
N.: E o altă nuanţă într-adevăr în zona aceasta cognitivă de 

gând automat şi de schemă... 
M. I.: De gând, nu neapărat al personalităţii, al persoanei dar... 

de gând, de mental... 
N.: Da, până la urmă de mental, de mental e vorba. Aici 

distincţia între minte şi suflet ar fi poate o miză care ar dezlega 
multe „necunoscute”. În acest sens, nu ştiu să fie careva mai 
lămuritor decât Părintele Ghelasie. Într-adevăr, este o discuţie în 
care se poate trece şi la raportul dintre minte şi suflet. Mai mult 
aceste gânduri automate şi aceste scheme de gândire pot fi – şi aici 
iar poate să fie o discuţie provocatoare – iconizate cumva. Pot să-şi 
găsească chipul firesc al răspunsului şi al profunzimii răspunsului. 
Adică, gândurile trebuie să nu preceadă actului persoanei. Căci 
atunci pot să ascundă răspunsul tău direct de chip de persoană 
sau, altfel zis, acel răspuns al sufletului propriu-zis. Suflet care 
trebuie re-trezit, aşa cum zice şi Părintele Ghelasie şi cum este şi 
liturgic: „să ne fie Împărtăşirea aceasta spre trezirea sufletului, 
spre iertarea păcatelor şi împărtăşirea Sfântului Duh”. Trebuie să 
se petreacă şi o trezire a sufletului. Dar mi se pare bine-venită şi 
poziţionarea pe care ai evocat-o, căci într-adevăr de multe ori nu 
suntem atenţi şi la aceste aspecte schematice ale comportamentului 
nostru. Ni se spune că trebuie să fim buni şi aşa mai departe, dar 
noi suntem... cum suntem. Şi acesta e adevărul până la urmă, că 
suntem destul de mult condiţionaţi, repetitivi, formalizaţi, deşi 
avem impresia că gândim, că suntem liberi, că facem ce vrem. 

M. I.: Da. Ne dăm seama sau nu ne dăm... 
N.: Exact. Ne dăm seama sau nu ne dăm. Pe de altă parte, şi eu 

personal, gândesc că condiţionarea în sine nu e neapărat un lucru 
rău. 

M. I.: Da, nu neapărat. 
N.: Pentru că-ţi creezi şi reflexe bune, sau utile, funcţionale. 

Personal, pot să zic că am încercat să-mi creez reflexe. Dacă intru 
în cameră caut să-mi pun fesul în acelaşi loc, căci după aceea îl 
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găsesc mai uşor. Adică revin la punctul respectiv, sau la locul cu 
„rol de cuier”. Ştiu unde-l pun, şi caut să îmi creez un reflex din 
puctul acesta de vedere. Căci altfel îl arunc, sau îl pun te miri pe 
unde, gândindu-mă la altceva când fac acest gest, să zic aşa, 
necontrolat, şi după aceea nu mai ştiu unde l-am pus, şi-l caut. Şi 
atunci încerc să fiu atent: „Domne, ăsta-l pun aici, când vin! Şi 
când plec îl iau tot de-aici”, pentru că mi-am creat cumva tiparul în 
care localizez şi focalizez obiectul, mai uşor, să zic aşa. Şi-mi 
rămâne într-un memorial. Şi atunci... Şi aici e o discuţie... care 
poate fi chiar simpatică… 

M. I.: Scuze. Până la urmă şi virtutea se poate sedimenta în 
deprinderi bune, care nu sunt neapărat...  

N.: Păi asta vreau să zic. Aici trebuie să avem grijă că nu 
neapărat o „eliberare” totală de orice condiţionare îţi dă ţie „însăşi 
chipul” spiritualităţii. Aici trebuie mare grijă din punctul acesta de 
vedere. Adică, să nu trecem „dincolo” de condiţionări, cum trecea 
Gurdjieff, pe „calea omului şiret”. Fiindcă Gurdjieff confecţionase 
toată povestea în sensul că „miezul vieţii spirituale este să scapi de 
condiţionări”, care sunt cumva nişte amprente sub imperiul 
necesităţii, şi, ca atare, sunt în răspărul libertăţii, de fapt. Şi atunci 
trebuie să scapi de condiţionările respective, ce ar însemna o formă 
de eliberare, ca însăşi condiţia atingerii spiritualului. Şi cum scapi 
până la urmă? Cum poţi să intervii în „zona” asta? De-aceea tre-
buie cumva nuanţată, detaliată această problemă. Poţi să pui pro-
blematica într-o viziune dintr-aceasta în care, cum zice Părintele 
Ghelasie, sufletul are un limbaj dincolo de gând. Adică, un cuvânt 
de suflet trebuie să se transpună şi-n gând. Deci cumva trebuie să 
găsim şi acel cuvânt de suflet care pecetluieşte într-un fel un 
anumit gând. Sau în sensul acesta îl eliberează, cuprinzându-l. Tot 
într-un sens cumva integrativ. Şi aici este poate problema condi-
ţionărilor, că te comporţi cumva prin aceste automatisme. Nu eşti 
sută-n sută conştient sau liber de ceea ce faci. Dar libertatea  
„o faci” numai raportându-te la eliberarea de aceste condiţionări 
cognitive? Poţi să o „tratezi” numai prin mijloace, eu ştiu, 
„medicamentoase” sau prin modalităţi de terapeutică care au efect 
numai la nivelul acesta cognitiv? Sau totuşi intră în discuţie o cheie 
antropologică de deschidere mai largă, în sensul în care trebuie 
dezvoltat, aprofundat orizontul acesta al chipului de persoană.  
Şi atunci poziţia asociată gândurilor automate sau, eu ştiu, 
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chestiunea unor scheme la nivelul acesta este de văzut cum se 
raportează şi la un chip al integrării şi al unităţii. Şi, într-un fel, 
chiar la un chip al libertăţii. Dar nu o libertate împotriva 
necesităţilor. Ci o libertate ca un chip al lui Dumnezeu asumat în 
asemănare, în condiţie de făptură. Un chip care până la urmă nu 
atacă întru totul, nu stârpeşte gândul automat sau schemele. Până 
la urmă şi-n sport se merge pe automatismele unor relaţii de joc.  
Se vorbeşte de „automatisme de joc”. Se crează anumite reflexe. 
Există o rutinare a unor trasee. Sigur că acelea pot fi cu dus-întors, 
cu faţă-revers: a dat pasă undeva unde ştia că e celălalt, unde ar fi 
trebuit să fie, de fapt, însă nu este jucătorul acolo şi se duce mingea 
la adversar, se pierde. După reflexele create prin antrenament ar fi 
trebuit să fie acolo. Dar sigur că în condiţiile dinamice ale realităţii 
avem parte şi de neaşteptat, căci realitatea întotdeauna „bate” 
condiţionările acestea, voluntare sau involuntare. Şi avem şi 
surprize în viul realităţii, căci altfel am intra într-o zonă de vieţuire 
prea cibernetică, prea robotizată. Aşa că este interesantă această 
chestiune a schemelor. Dar în acelaşi timp trebuie să avem pru-
denţa de a evalua totuşi într-un sau dintr-un chip supra-cognitiv 
aceste gânduri automate şi aceste scheme. Să nu le vedem nici doar 
în forma lor cognitivă sau în siajul unui demers strict cognitiv. Şi 
aici este poate sensul pe care-l poate aduce o perspectivă isihastă, 
despre care vorbea Părintele. Ni se lărgeşte orizontul cumva. Şi 
modul de abordare şi de depăşire sau de „ungere”, de flexibilizare 
a acestor condiţionări, este lecturat în altă cheie. 

M. I.: Referitor la acest: „Gândurile propriei noastre minţi ne 
robesc fără milă”, spus de Părintele Ghelasie, aş menţiona urmă-
toarea zicere, care umblă pe internet şi care îi e atribuită lui Lao 
Tse: „Ai grijă la gândurile tale, căci vor deveni cuvinte. Ai grijă la 
cuvintele tale, căci devin acţiuni. Ai grijă la acţiunile tale, căci 
devin obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, căci devin caracterul 
tău. Ai grijă la caracterul tău, căci devine destinul tău.” Problema e 
că e foarte greu să ne schimbăm gândurile şi convingerile (pe cele 
rele). Spunea cineva: „Nimeni nu ştie cât e de rău până nu încearcă 
din răsputeri să fie bun”. Uneori parcă suntem marionetele 
obiceiurilor noastre negative. Dar Părintele Ghelasie spune că, de 
fapt, cuvintele sunt primele, nu gândurile. „Schimbă cuvintele şi 
schimbi gândurile. Este o metodă foarte eficace pe care o des-
coperă isihasmul. De concentrare şi meditaţii sunt capabili puţini, 
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dar de schimbarea cuvintelor sunt capabili toţi, de vor. Aşa vezi ce 
cuvinte sunt legate de gândurile pătimaşe pe care le ai. Începe să 
înlocuieşti cuvintele pătimaşe cu cuvinte bune.” „Isihastul nu se 
luptă cu gândurile, ci le captează în cuvintele lor şi în această 
prindere le disciplinează prin reîntoarcerea propriilor gânduri de 
bunăvoie la arhetipurile normale bune.” 

N.: Da, aici această captare a gândurilor în cuvinte e o… 
lucrare… Părintele Ghelasie cumva... vorbeşte de un limbaj direct 
al sufletului ca fiind chip după Chipul Cuvântul „prin care toate s-
au făcut”. Şi atunci el vorbeşte de un limbaj în dublă deschidere: 
limbajul acesta de suflet, în cuvinte de suflet, şi limbajul acesta de 
minte prin gânduri. Şi cumva intervine o altă logică. Îi spunem 
logică, impropriu cumva. Perspectiva este că „după Cădere” omul 
„are” şi o „ruptură” între minte şi corp, dar mai este o „ruptură” şi 
între minte, gândire şi sufletul acesta, care e o realitate mai tainică, 
apofatică; creată e adevărat, dar de natură fiinţială. Aşa cum noi 
gândim prin gânduri tot aşa şi sufletul acesta cuvântează prin 
cuvinte de suflet. Şi atunci, în această perspectivă, spune că trebuie 
să recuperăm acest limbaj direct de suflet, care să ofere suportul 
integrativ, captator al gândurilor. Gândurile pot „păcătui”, să  
zic aşa, şi printr-o anumită autonomie a lor, chiar dacă sunt 
„pozitive”, la un moment dat, în sensul în care nu participă la 
împreuna-lucrare sufletească. Adică nu sunt în siajul unităţii şi 
integrităţii de sine. Şi atunci Părintele trimite la acest cuvânt cel 
dinainte de gând. Sigur că şi această scală, sau cum să-i spun, 
despre care vorbeşte Lao Tse, este interesantă. 

M. I.: Dar totuşi pune gândul la origine, ceea ce nu e 
adevărat... 

N.: Aici este problema... 
M. I.: Şi plus că încercarea de a schimba gândurile rele – 

pentru cine încearcă – vede că e atât de grea, încât pare imposibilă, 
şi atunci ceea ce spune Părintele cu cuvântul înaintea gândului, 
chiar dacă se referă la cuvântul de suflet, este o… rezolvare. Dar, 
totuşi, pentru noi cei care, majoritatea nu avem acces la suflet, 
poate chiar şi cuvintele acestea psihologice, să le zicem, pe care le 
avem, au şi ele totuşi poate un efect. Dacă ni le schimbăm... 

N.: Cu siguranţă au un efect. Cu siguranţă au un efect. Căci nu 
este o vorbă spusă ca să fie spusă. Aceasta pe care... 

M. I.: Adică nu se referă strict doar la cuvântul de suflet. 
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N.: Da, şi la cuvinte. Dar de fapt, pe fondul lucrurilor, sunt cu 
adevărat cuvintele cuvinte, atunci când acestea îşi regăsesc oceanul 
de cuvinte, să zic aşa. Sau gândurile ca peştii se regăsesc în oceanul 
acesta de cuvinte. Şi atunci ele au şi această încărcătură. Dar sigur 
că, pe fond, aici se poate vedea că, de fapt, se separă nişte ape. 
Adică e o perspectivă şi antropologică şi teologică isihastă şi o 
perspectivă filozofică a lui Lao Tse, cu corolarul său, cel al unui tip 
antropologic. De aceea la un moment dat trebuie discutată şi 
perspectiva teologică şi cea antropologică, dimpreună, mai ales 
atunci când punem problema şi de viziune şi de practică şi 
experienţă, şi, de fapt, de refacere a chipului nostru real. Şi aici 
acest model antropologic, pe tipar palamit, pe care-l subliniază, îl 
dezvoltă şi îl adânceşte Părintele Ghelasie este foarte important şi 
ca practică şi ca experienţă, ca viziune. Şi într-un fel aici, para-
doxal, se descoperă fondul creştin autentic şi cristalin. Adică ne dă 
nouă, chiar şi din plan antropologic o consistenţă şi-o claritate, dar 
şi-o distincţie faţă de alte mistici. Deşi omul noi spunem că e 
acelaşi om, pretutindeni. Dar totuşi când îl luăm pe straturi aşa 
vedem că lucrurile sunt mai complicate, pentru că nu se face 
distincţia între omul căzut, omul restaurat, între omul ca atare şi 
omul după chipul lui Dumnezeu. Şi aşa mai departe. Şi atunci sunt 
nuanţe şi taine de descoperit. Sunt destui care nu cred că omul are 
un suflet, un suflet nemuritor. 

M. I.: Referitor tot la aceste gânduri rele care ne vin, vrem, nu 
vrem, un părinte spunea că trebuie să fie aşa de ocupat cu lucrurile 
bune, încât gândurile rele să stea la coadă şi niciodată să nu le vină 
rândul. Părintele Ghelasie a fost întrebat odată cum de nu se 
mândreşte că a scris asemenea cărţi (şi atâtea cărţi). Şi a răspuns că 
nu are timp să se gândească la aşa ceva. Şi aş putea completa că şi 
recomandarea aceasta de schimbare a cuvintelor... pare intere-
santă, dar o putem pierde din vedere... Şi atunci Părintele Ghelasie 
spune, ca o soluţie, să zic, şi mai clară: „Isihastul trebuie să facă 
nişte Acte de Recunoştinţă, ca Viu de Proprie Iubire. În limbajul 
nostru specific acesta se numeşte „Canon”, Lucrare duhovnicească. 
Canonul este asociat de noi cu semnificaţia de „Trudă-Jertfire-
Asceză-Suferirea unei Greutăţi”. În sens Isihast, „Canonul” 
înseamnă Luarea de Bună-Voie a unei „Lucrări” fie de Asceză, fie 
de Jertfire, fie de o Anume Regulă-Disciplină de Viaţă, ca Lucrare 
de Urcuş Duhovnicesc. Canon înseamnă „Scară Duhovnicească”. 
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Fiecare are Scară-Canon de Viaţă pe Măsura lui. Sfinţii au luat un 
Canon – o Scară – după specificul lor. Canon înseamnă „Practică 
proprie”. Dacă Practici – faci Canonul Zilnic – vei câştiga Rezul-
tate, altfel nu ai la ce să te aştepţi. Fără Lucrare–Canon nu se 
Realizează nimic. Cine nu are o Practică-un Canon propriu, nu are 
o Trăire Personală Mistică. Începătorii cer de la Duhovnic-Povă-
ţuitor „o Anumită Lucrare-Canon”, şi în măsura în care fac aceasta, 
vor câştiga ce caută. Şi Avansaţii încă fac Lucrări-Canon, ca 
Menţinere şi ca Urcare în Continuare.” 

Poate e prea, să zic specifică, precizarea? Adică am putea 
vedea recomandarea aceea de schimbare a gândurilor şi într-un 
context, eu ştiu, mai larg şi mai degajat, şi poate mai lipsit de o 
religiozitate prea angajată? 

N.: Nu ştiu, nu mi-e clar aici exact încotro să fie răspunsul. Mă 
gândesc doar la faptul că, sau din ce ai spus, cred că e trimitere la 
un text din Părintele Ghelasie, nu? 

M.I.: Exact, da, da. Scuze că n-am menţionat. 
N.: Este pe fond totuşi şi, ce intuiesc eu, să zic aşa, o definire a 

canonului ca asumare de dăruire personală. Deci nu atâta canonul 
ca restricţie, cât ca asumare, ca act asumativ. Şi un act în raport de 
măsura personală. Dar un act asumat fără de care nu se poate face 
nimic. Adică nu poţi să ai un parcurs al credinţei fără să ai şi 
asumat în act, ceva. Şi sigur că aici în asumare diferă ritmul şi 
angajarea fiecăruia, eu ştiu, ce-şi asumă fiecare sau modalitatea în 
care-şi asumă ceva. Dar nu se poate fără un act de asumare a 
acestei dăruiri într-un anumit chip. În sensul acesta se poate spune 
că e un canon. Dar nu defineşte neapărat canonul într-un sens 
foarte plat sau foarte sec. 

M. I.: Sau punitiv sau... 
N.: ... Sau punitiv, cum zici. Ci într-un sens mai degrabă de 

asumare liberă. Dar o asumare care trebuie să se mişte într-o 
dăruire. Nu se poate fără dăruire, fără jertfire. Adică nu poţi să fii 
fără această implicare. Dar asta e frumos pentru că dacă canonul e 
luat cumva doar ca simplă regulă, se ştie că orice regulă, având un 
caracter general şi abstract, tinde şi să uniformizeze, cumva. Şi 
atunci, în sensul acesta, prezentat în forma aceasta, canonului i se 
dă poate şi o coloratură mai personalistă. În miezul lui e dat ca o 
chestiune de asumare personală. Şi într-un fel trebuie să resus-
cităm, trebuie să trezim în celălalt această dorinţă de asumare.  
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O dorinţă de a dărui şi el ceva din el, deci de a se capacita într-o 
dăruire, de a ieşi într-o întâmpinare, de a se mobiliza într-o 
angajare, într-o exprimare cumva. Că acesta-i chipul omului, de 
fapt. Părintele Stăniloae spunea că omul este cuvânt cuvântător. 
Părintele Ghelasie afirma: „Un anume cuvânt al Tău a creat un 
anume suflet al meu.” Sufletul e o formă iconică de limbaj de 
cuvânt după Cuvântul. Şi are şi identitate, unicitate. Căci nu spune 
cuvântul, ci „un anume cuvânt” al Tău. Un cuvânt al Cuvântului-
Fiul. Înseamnă că, pe de o parte, ai această iconizare de trans-
punere, să zic aşa, în care eşti un chip de chip de limbaj. Şi, pe de 
altă parte, ai o identitate anume în acest chip de limbaj. Şi atunci 
trebuie să fim resuscitaţi, recapacitaţi sau motivaţi în a ne redes-
coperi chipul acesta. Chip care înseamnă o afirmare-exprimare de 
sine, dar, nu oarecare şi oricum, ci după acel chip-model 
arhechipal. Adică, în asemănare, adică în chip iconic. Şi în sensul 
acesta trebuie, eşti chemat să-ţi asumi această cuvântare de sine, 
într-un fel. Sau, dacă vrei, trebuie să-ţi asumi chiar o expresie de 
sine, dacă e să revenim la chestia cu rolurile. 

M. I.: Da, asta voiam să spun despre acest canon... că ar trebui 
să ne exprime. Nu neapărat o regulă fixă şi care n-are... miez, care 
nu ne capacitează sau… nu ne mişcă… 

N.: Da, aici trebuie să fim „pe fază” cred... Nuanţa între 
această asumare şi partea de înţelegere restrictivă, să zic aşa, sau 
aşezată sub imperiul necesităţii care te stâmtorează într-un fel. 
Sigur că noi avem nevoie şi de o uşă strâmtă, la un moment dat, ca 
să putem să ieşim... la liman. Şi chiar către o performanţă… Nu 
întotdeauna este uşor. În realitate, lucrurile au şi complexitatea lor. 
Traseele, să le spunem spirituale, au şi partea lor de dificultate, în 
care trebuie să ai şi o strâmtorare. Nu poţi să elimini aspectul 
ascetic sau cât de cât de hotărnicire din această angajare. Este 
nevoie de asumare, de hotărâre. Dar totuşi mi se pare binevenită 
abordarea sau transpunerea, sau chemarea aceasta la asumare 
responsabilă, mai ales pentru omul de astăzi, întrucât vedem că se 
pedalează mult pe libertăţi de toate soiurile. Şi atunci sigur că nu 
poţi să vii să-i prezinţi creştinismul numai ca restricţie, ca poruncă, 
sau cum că, până la urma urmei, creştinismul e numai regulă, iar 
raportarea la regulă e însăşi miza. Şi atunci aude omul de canon, 
canon şi ţinere de canon. Canon sau „tipic şi la inimă nimic”, cum 
spunea un părinte îmbunătăţit. Sigur nu e nici o iubire „fără 



Convorbiri (I) 

127 

frontiere”, aşa după cum „ne taie capul”. Însă, această descoperire 
a actului personal mi se pare importantă tocmai în această asumare, 
chiar a unui canon. Deci nu se poate fără să-ţi asumi ceva. Până la 
urmă e şi o condiţie de responsabilitate sau, de fapt, o trezire de 
conştiinţă. Din perspectiva aceasta vorbim. Adică nu se poate fără o 
conştiinţă trează, fără o asumare, fără o angajare, fără determinare. 
În fond, responsabilitatea e şi un semn de maturitate. Mie, ca să zic 
aşa, îmi plac oamenii care îşi asumă, care au iniţiativă, care doresc să 
se implice. Cei care îşi arată credinţa şi în făptuire, cei care o 
întrupează, care intră într-o lucrare. O isihie în acţiune. 

M. I.: Aţi spus la prelegere că soluţia la falsitatea rolurilor 
jucate este să fim ceea ce pretindem că suntem. Şi aici ar fi mai 
multe întrebări: Cum putem şti dacă suntem ceea ce pretindem că 
suntem? Pe de o parte. Şi, pe de altă parte, „pentru a fi ceea ce 
pretindem că suntem” e necesar un efort, în condiţiile în care e de 
dorit ca omul să progreseze, să se dezvolte. Părintele Stăniloae 
spunea: „Nimeni nu poate deveni mai bun fără să treacă prin uşile 
pocăinţei, lepădându-se de patimă şi deşertăciune. Iar acestea 
trebuiesc învinse şi biruinţa vine prin luptă lăuntrică.” Părintele 
Arsenie Boca spunea: „Nici o patimă nu vrea să părăsească firea 
fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei întărite de voinţă. Din 
pricina acestei lupte între convingeri şi patimi călugăria e dătă-
toare de Har şi e numărată la Taina Pocăinţei.” Deci e nevoie de 
efort. Dar tot Părintele Arsenie Boca prevenea, citez: „Speriaţii 
aceştia se dedau la nevoinţe după capul lor, ruinându-şi ambele 
sănătăţi (n.r. fizică şi psihică). Şi, în altă parte: „De aceea, au zis 
Părinţii, gândindu-se la cei grăbiţi să stingă patimile, că mai mulţi 
s-au păgubit din post, decât din prea multă mâncare, şi preamă-
reau dreapta socoteală ca fiind virtutea cea mai mare”. Părintele 
Stăniloae afirma: „De aceea Biserica, şi cel ce şi-a performat viaţa 
după spiritul ei, nu-şi pierde cumpătul, nu exagerează, nu se 
grăbeşte nervos şi nu trece dintr-o extremă într-alta.”  

Ce avem de făcut, deoarece domeniul, să zic, sau zona, nu e 
dintre cele mai facile de vreme ce unii erau extremişti, dar 
preamăreau tocmai dreapta socoteală ca virtutea de căpătâi? Şi, de 
asemenea, nici sfaturile duhovnicilor, cel puţin în ceea ce mă 
priveşte, nu prea le urmăm cum trebuie. Cum spunea un cunoscut 
despre sfaturile pe care i le dădea Părintele Ghelasie: „Ori nu le 
înţelegeam, ori mi se păreau prea grele”.  
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În Scara am găsit o scolie care spune: „Ascultarea e a celui care 
e capabil de ea, nu supunerea celui ce nu este capabil.” Totuşi 
Părintele Ghelasie spunea ceva foarte încurajator, în Memoriile unui 
Isihast, citez: „Cum ţi-am mai spus, eu l-am cunoscut pe ucenicul 
lui Neofit, pe Avva Arsenie, care tot mereu ne vorbea despre 
Isihasm. El susţinea cu tărie că nu este nevoie de cine ştie ce 
înclinaţii speciale, ci totul depinde de seriozitatea practicii tale. Tot 
secretul este respectarea unor învăţături de bază şi în rest totul 
decurge de la sine.” 

Două întrebări: Care sunt aceste învăţături de bază? Şi cum să 
păstrăm echilibrul între delăsare şi extremism?  

N.: Nu ştiu ce să zic. Care sunt, care ar fi învăţăturile de bază? 
Aici s-au expus, cred, câteva elemente ale celui angajat pe calea 
aceasta, o angajare de creştere spirituală, să-i spunem. În general e 
bine să se evite răspunsurile generale, sau prea generale. Pe de altă 
parte, şi în ceea ce mă priveşte, caut să evit să dau prea multe 
sfaturi, învăţături… Sunt suficiente… 

M. I.: Da, poate că nu e vorba neapărat de un şablon aici, de o 
recomandare riguroasă... 

N.: Da, trebuie răspuns fiecărui om adecvat, adică în raport de 
chipul său, de exprimarea chipului său. Dar ceea ce mi se pare mie 
interesant, din cele evocate, e şi faptul că însăşi acea „dreaptă 
socoteală” poate la un moment dat să fie cumva ambiguă, pentru 
unii, care cred că o deţin, deşi nu o deţin, de fapt. Pe de altă parte, 
chiar şi modalitatea de a ajunge la dreapta socoteală implică un 
traseu, un parcurs, un model formativ. În sensul că şi viaţa 
duhovnicească are o anumită filiaţie. S-a pomenit aici că Părintele 
Ghelasie vorbea de Avva Arsenie care susţinea că trebuie să faci 
lucruri simple, că trebuie doar să le faci şi că lucrarea nu ţine atât 
de calităţile de excepţionalitate, cât de angajamentul tău, care în 
fond contează. E motorul acţiunii. Şi asta sigur că se vede şi în 
viaţa curentă. Sunt oameni şi sportivi înzestraţi cu calităţi care nu 
ajung să performeze pentru că nu sunt dublate calităţile, înzes-
trările lor şi de angajamentul personal. Sigur că şi pe Cale la fel se 
pune problema. Ceea ce nu înseamnă că nu ar conta calităţile 
personale. Dimpotrivă. Trebuie „să scoţi untul” din calităţile tale. 
Dar nu poţi să scoţi untul fără să „baţi” putineiul, cu pricepere. 

Dar interesant este poate şi aspectul dat de modelul formativ, 
în funcţie de un specific sinaitic sau rusesc, athonit sau carpatin, în 



Convorbiri (I) 

129 

legătură cu discernământul care se naşte în trena unei perspective 
specifice, întrucât accentele unui parcurs formativ sunt diferite 
cumva. Deşi sigur că, în fond, ţinta este aceeaşi. Dar contează cum 
pui accentele sau cum se pune accentul pe suflet sau pe minte şi 
aşa mai departe… Se pot găsi anumite elemente, se pot identifica 
aspecte pe care se pune un accent. Acestea sunt derivate, reies 
dintr-un discernământ al unei viziuni asupra practicii şi expe-
rienţei personale, care este adecvată, desigur, fiecărei personalităţi 
în parte. Şi aici şi Părintele Ghelasie avea elemente de specific pe 
care le accentua: legat de hrană, legat de acest isihasm de 
„modelaj” liturgic, legat de caracterul iconic al acestui isihasm în 
care revenim nu la un soi autoreferenţialitate, ci ne raportăm 
permanent la model, la chip sau la arhechip, pentru a rămâne în 
asemănare, în dinamica asemănării. Şi în raport de arhechip ne 
refacem, ne actualizăm chipul. Deci, această evaluare de sine tre-
buie să se petreacă cumva în raport de model. Căci, altfel, desigur 
spui că te raportezi. Da, te raportezi. Însă, pe ce bază faci evaluarea 
de sine? Care sunt standardele? Numai în tine, de către tine? În 
raport de o conduită normativizată? E complicată chestiunea. E 
bună şi evaluarea asta. Dar trebuie să revenim şi la caracterul 
sinergic al vieţii isihaste, sau de „împreună lucrare”, cum se mai 
spune. Şi, mai mult, poate, la un inter-personal. Că, de fapt, 
vorbim de întâlnire, de împărtăşire, de comuniune, de iconare sau 
iconizare, pentru că tu te raportezi, trebuie să te raportezi per-
manent la model, la Chipul Hristic. Şi aşa mai departe. Ca rapor-
tare, de fapt, eşti, stai în iconare. Te iconizezi. Şi atunci această 
centrare e cea care devine formativă. Dar centrarea aceasta te 
păstrează în dialog, e dialogală, nu e o fixaţie. Acesta e un aspect 
foarte important. De aceea mi-a plăcut la Părintele Ghelasie faptul 
că vorbeşte despre isihasm ca de un Dialog în Absolut. Nu e o 
neantizare, nu e o imersiune într-un absolut în care te stingi, ci este 
un dialog permanent. Un Veşnic dialog. Iar dialogul are nevoie de 
entităţi-identităţi care se întâlnesc, care „se pun” în dialog, care se 
aşază în comunicare-cuminecare. Revin astfel la chestiunea unei 
identităţi de sine, pe care trebuie s-o desfăşori în acest dialog, 
trebuie s-o activezi în această întâlnire. Trebuie să te restaurezi, 
trebuie să-ţi redescoperi chipul, adevărata identitate. De aceea, 
cum zice Părintele Ghelasie, la noi, în creştinism, este o dublă 
mistică. Este atât o restaurare a chipului personal după cădere, cât 
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şi un dialog „faţă către faţă” care merge la permanentă împăr-
tăşire, la comuniune euharistică desăvârşită, în acelaşi Trup mistic, 
prin Chipul Hristic.  

Şi aici Părintele a accentuat perspectiva aceasta carpatină a 
gestului iconic, a ritualului iconic, a prezenţei iconice, a rugăciunii 
ca dialog, ca închinare, ca întâlnire şi con-locuire dinamică. Este un 
accent pus pe un chip al transcenderii acestui activ al minţii. Sau, 
altfel zis, al subsidiarităţii minţii vizavi de chipul de suflet-
persoană care trebuie recuperat, întrucât acela e fondul, temeiul 
identitar. În sensul în care identificăm fondul actului nostru de 
dăruire, despre care vorbeam. Adică impulsul prim care ne pune 
pe noi în mişcare de dăruire şi în deschidere comuniantă. Şi atunci 
pe elementele, aspectele, acestea specifice avem sau ne formăm şi 
un discernământ, din punctul acesta de vedere. Deci, încărcat 
specific. Şi aici poate, din ce ai pomenit, nu am reţinut toate amă-
nuntele, dar era o trimitere şi la Sfântul Ioan Scărarul şi la Părintele 
Stăniloae şi la Părintele Arsenie Boca. Sigur că fiecare în parte… 
întâi de toate, are pecetea sa personală. Apoi, fiecare idee expusă ar 
putea fi, să zicem aşa, primită şi cumpănită din ea însăşi. Însă, 
poate fi privită şi într-un chip care este raportat cumva la modelul 
formativ personalizat, şi, de fapt, la modelul mai larg de specific 
paradigmatic din care priveşti lucrurile respective. Căci aşa şi noi 
uneori – şi se face chestia asta – putem împleti, adăuga sau 
aglutina gânduri sau idei duhovniceşti de la unul, de la altul şi aşa 
mai departe. Dar, într-adevăr, întrebarea se poate pune şi altfel. 
Discernământul nostru duhovnicesc se formează numai dintr-o 
însăilare de astfel de elemente preluate, de ici, de colo? Sau trebuie 
să regăsim şi chipul acesta al unei conştiinţe aşezate într-o iconare, 
ca perspectivă? O aşezare din care se văd într-un fel lucrurile. Căci 
altfel sigur că putem lua, şi de aici, şi de aici, şi avem cuvinte la 
noi, şi de zis şi de spus, din diverse… De aici, de aici, de colo.  

Poate acesta e un lucru într-adevăr important pe care l-a 
reliefat Părintele Ghelasie, anume faptul că a punctat şi o abordare 
pe perspective, să zic aşa, în raport de aceste specificuri, de 
modelele lor. Acest fapt cred că, paradoxal, a adus o deschidere, o 
adâncire ce a făcut vizibile anumite detalii. La un moment dat în ce 
măsură un „gând” din acesta – să zicem duhovnicesc, îi zicem 
„gând” în sensul general –, îl „citeşti” doar prin el însuşi, raportat 
la cunoştinţele tale, sau şi printr-o raportare la perspectiva unui 
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specific şi a unui context în care este rostit. Şi atunci putem să 
coasem între ele mai multe gânduri de genul acesta şi să facem un 
discernământ din lucruri oarecum similare ori care se întreţes sau 
se împreună-susţin cumva. Dar poţi să mergi şi pe nişte coordo-
nate ale unei perspective specifice, căreia îi surprinzi, să zic, 
ambianţa sau suportul formativ şi structura formativă, şi atunci îţi 
creezi sau îţi ascuţi un discernământ şi în lăuntrul unui caracter 
sau al unui specific. Sigur, fără să desconsideri celelalte modele. Şi 
asta poate să fie o chestiune, pentru că de aici ajungi la un model 
formativ. Şi, în sensul trăirii sau al isihasmului, deci mistic, cum îi 
zici, e şi o naştere filiativă. Adică te formezi într-un anumit fel. 
Porţi un anumit chip şi o anumită identitate şi de specific. Deci, cu 
un discernământ care s-a dezvoltat în siajul unui specific.  

Adică aici mi se par interesante lucrurile, şi în perspectiva 
aceasta este de adus poate tema, şi apoi desfăşurată. La fel şi cu 
chestiunea rolurilor, a reprezentării sau a vieţii cotidiene ca spec-
tacol. E interesantă şi te provoacă la a vedea care este personajul şi 
care este actorul, cine-le ce se pune în „pielea personajului”. Sau 
care este raportul între actor şi personaj în transpunerea aceasta. 
Sau care este actorul şi în sensul de act, cel care mişcă şi care dă 
viaţă rolului respectiv. Sau şi-l ia doar ca o mască? Sau avem un 
personaj care devorează actorul şi rămâne doar un personaj în 
orice situaţie? Şi aici sunt iar nişte probleme legate de această 
regăsire de sine, de conştientizare şi a unui mod de a fi. De aceea 
ziceam că e binevenită această abordare. Mă refer ca problema-
tizare. Sigur că nu sunt multe lucruri care sunt întru totul necesare, 
în această interacţiune pe scena spectacolului cotidian. Dar, pe de 
altă parte, dacă contextul ţi le oferă cumva, poţi să ai o anumită 
raportare la ele. Sau poţi să le pui cumva într-o perspectivă a unei 
Lumini Hristice. Le priveşti din punctul acesta de vedere. Şi 
această inedită venire a Părintelui Ghelasie cu „specificul carpatin” 
mi se pare extrem de bine-venită. Are noimă. Orice ar spune unii şi 
alţii. Vezi că are consistenţă. Are elemente formative definite. Şi 
ceea ce e important, dacă reuşeşti să le percepi, sau poate mai mult 
decât o percepţie normală, în sens psihologic, dacă chiar reuşeşti să 
le experiezi, îţi dai seama – acesta mi se pare un lucru salutar – că 
se potriveşte cu o fire a ta. Adică, ţi-e pe o lungime de undă, cea a 
unui firesc al tău. E după chipul tău. Şi asta mi se pare extra-
ordinar. Altoirea are şanse de rodire mai mare. Pe de o parte. Pe de 
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altă parte, e mai silenţioasă. E o potrivită îmbinare. Adică eşti ca-n 
ambientul propriu. Este o dezvoltare într-un ambient propriu. Şi 
asta cred că e foarte important. Adică nu eşti… pe oriunde şi 
oricum. Sigur, poţi să creşti şi la grădina zoologică. Sau există viaţă 
şi la grădina zoologică. Ţi se dă mâncare, ţi se dă cutare, poţi să 
stai, să te joci, să zic aşa… 

M. I.: Sau în armată... 
N.: Sau în armată… da… Dar până la urmă contează şi acest 

chip filiativ şi acest specific formativ. Poate e şi un soi de libertate 
pe care-o resimţi, şi o mai plină regăsire de sine când eşti în 
ambientul… propriu. Atunci când te întorci acasă şi îţi regăseşti 
parcă reperele pe care poate într-un fel le-ai frecventat cândva sau 
cel puţin ţi se potrivesc. Ai o predispoziţie pentru ele. În sport se 
spune că trebuie să găseşti jucătorului locul potrivit în echipă. 
Atunci dă randament maxim, pentru el şi pentru echipă. Cineva 
trebuie să aibă ochi să te pună în poziţia respectivă, şi într-un 
sistem de joc. Aşa şi modelul acesta formativ. Îţi regăseşti şi 
reperele… după sufletul tău. Le asimilezi organic. Şi atunci şi 
practica şi experienţa legată de o anumită viziune, într-un anumit 
specific – dacă simţi şi elementele de potrivire – este altceva. Este 
extraordinar ! Adică este un alt entuziasm, cred eu, de a trăi chiar 
viaţa duhovnicească. Parcă-i simţi altfel reperele, atmosfera... 
respiraţia. E ca şi cum te-ntorci acasă şi parcă recunoşti locurile, 
recunoşti… amprenta spaţiului. Şi toate parcă… Sunt aşa… într-o 
deplină regăsire...  

Sigur că asta nu-nseamnă că toate… sau că fiecare specific nu 
are împlinirea lui reală. Asta nici poveste, să se discute în termenii 
aceştia. Dar, uite că spre „sfârşit de eon”, de istorie, ca să zic altfel, 
când ai crede că tendinţa este univocă spre uniformizare, spre 
„supraomul de masă”, cum zicea un gânditor, să apară, paradoxal, 
chiar aici, o perspectivă care semnalizează: „Atenţie şi la nişte 
nuanţe. Atenţie şi la nişte specificităţi.” Contează!! Deci nu aşa: 
„Domne, gata! Creştinismul uniformizează, generalizează. Şi hai să 
vorbim doar de iubire. Şi gata. Am rezolvat deplin problema.” 

În dezvoltarea şi modul de aşezare în dor-doinire, cum zicea 
Părintele Ghelasie la un moment dat despre isihasm ca dor şi ca 
doinire, sunt nişte aspecte foarte interesante. Şi în acelaşi timp, 
într-un fel, paradoxale. Iată cum, în tendinţa asta globală în care 
ori se merge spre o diversitate pervertită, în care fiecare îşi exhibă 
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neputinţele sau aşa ceva, ori se merge într-o formă de unifor-
mizare, în care omul e doar un număr, deci dus la abstractizare, 
depersonalizat, dez-individualizat, vedem în spaţiul credinţei şi 
chiar al isihasmului, o tuşă a nuanţelor. Că poţi să zici: „Domne, 
ce, isihasmul, este o chestie de linişte şi de unitate de trăire în care, 
ce, mai încape diversitatea?” Uite, culmea, asta e partea frumoasă 
şi eu zic, într-un fel, şi de forţă apologetică. Şi cumva extrem de 
actuală. Mie mi se pare extrem de important, în contextul actual, ca 
şi mistica să-şi recupereze cumva un fond identitar şi, totodată, să-l 
evidenţieze. Deci, să se precizeze în anumit chip. Să iasă din 
ocultism. Să iasă dintr-un mod al disoluţiei sau al uniformizării 
sau al stingerii. Să iasă dintr-un sincretism gen ghiveci, ori dintr-o 
unitate păstoasă, confuză sau amalgamată. Şi fiecare trebuie să fie 
şi în sens mistic un cineva. O personalitate. Şi, sigur, să fie într-un 
anumit chip de filiaţie. Să aibă şi el o paternitate anume, care îl 
creşte şi-l formează într-un anumit fel. 

M. I.: În cartea Gestul, în articolul „Despre un fals tratat de 
pescuit”, propuneţi următoarea perspectivă de abordare a rolurilor 
sociale. Şi îl citaţi pe Dubar. De fapt, povestiţi. „Pentru Dubar, a fi 
subiect înseamnă să poţi fi actor al vieţii tale familiale, profesionale 
şi politice. Înseamnă să te înzestrezi şi să dezvolţi capacităţi 
subiective, cu reflexivitate şi cu repere, cu convingeri şi argumente, 
capacităţi care nu se obţin însă solitar, ci graţie unor „ceilalţi 
semnificativi” care joacă un rol fundamental în construcţia unei 
intimităţi personale.” Mai încolo: „Este şi o lumină lăuntrică, aşa 
cum este şi o curăţire dinăuntru, nu doar una din afară, aşa cum ar 
trebui să fie legătură de unire între „înăuntru” şi „înafară”, şi o 
întâietate a celor „dinăuntru” faţă de cele „dinafară”, şi astfel şi o 
curăţire din afară care survine din curăţirea dinăuntru. De altfel s-a 
şi zis apriat: „Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a 
paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară.” Şi, încă: 
„De aceea, antidotul expunerii nu trebuie căutat în ascunderea cu 
orice preţ, chiar în extremul ascunderii, retragerii ce castrează orice 
„prezentare”-înfăţişare, ci în gestionarea sinceră, onestă, a măsurii 
reale a unei întâlniri integrative, participative, unitare, a celor 
dinăuntru cu cele dinafară, ce se prezintă dimpreună – aici şi acum 
– modulat, dinamic...” 

N.: Într-un fel, pare ca o concluzie. Într-un fel. Sigur că şi la 
Dubar şi acolo în ce spune sunt lucruri de discutat, de comentat. 
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Eu am preluat numai anumite aspecte de acolo. Căci pe fond, dacă 
discuţi şi intri într-o zonă un pic analitică, contează cine e acest 
sine? Cine e acest subiect? Îl definim într-un sens doar de însuşiri 
sau de atribute/calităţi ori în sensul unei ontologii substanţiale? 
Aşa cum Părintele Ghelasie vorbeşte despre această fiinţialitate a 
subiectului care are conştiinţă, memorie, limbaj. Un subiect care 
are conţinut fiinţial. Adică subiectul este, să zic aşa, o substanţă 
fiinţială. Dubar ia sinele ca un fel de aglutinare dintr-aceasta, ca un 
sine de agregate, cam cum este în budism. Deci contează – dincolo 
de ceea ce spunem despre sine – şi cum identificăm realitatea 
acestui sine şi care este conţinutul lui real. Forma şi conţinutul lui 
real, chipul său trebuie identificate.  

Dar, aşa oarecum într-un demers relativ abstract, e important 
şi raportul între înăuntru şi în afară. Şi raportul şi integrarea. Căci 
uneori s-a mers pe o baleiere sau o basculare doar pe un lăuntru şi 
s-a zis să lăsăm sau să renunţăm la „în afară”. Sau stăm „în afară” 
şi uităm de „în lăuntru”, ceva de genul. Dar şi aici, în acelaşi timp, 
este de identificat ce-nţelegi prin lăuntru, ce-nţelegi prin afară. În 
fond se pune problema unei integralităţi. Adică miza cam aceasta 
este. Dar, în acelaşi timp, cum realizezi acest lucru şi cum înţelegi 
acel „în lăuntru” şi acel „în afară”. Căci aici este iară o discuţie. 
Căci din punctul de vedere formal al unui limbaj poată să vină 
cineva şi cu termenii de subiect, de sine şi de actor al vieţii 
sale/tale, cum face şi Dubar. Dar dacă arunci o privire asupra 
lucrării lui Dubar, te uiţi la aceste „crize ale identităţii” şi te duci la 
sine, adică la ce înţelege prin sine, cum îl defineşte, dai de „alt 
sine” decât sinele despre care vorbim noi. Dar tema, problematica 
într-un fel, e importantă. Nu de neglijat. Adică, „nu aruncăm din 
copaie” faptul că trebuie să devii/devin şi tu/eu un subiect al 
vieţii tale/mele. 

Creştinismul nu „te şterge” ca subiect. Nu te anulează. Şi în 
Cartea Vieţii te trece ca cineva. Un cineva care şi-a asumat… o 
dăruire a vieţii. Vorbeam un pic înainte de faptul că trebuie să-ţi 
asumi ceva. Îţi asumi un act, îţi asumi o deschidere dăruitoare, nu? 
Şi aceasta înseamnă să fii de fapt subiect. Subiectul are sensul de 
actant, de actor, de om responsabil care-şi asumă conştient ceva. 
Şi-n sensul acesta creştinismul valorifică caracterul de subiect. 
Părintele Stăniloae spune că Sfânta Treime este o inter-subiec-
tivitate. Este o comuniune inter-subiectivă. Subiectul este însăşi 
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realitatea fundamentală. Nu este partea epidermică, superficială, 
cum de multe ori poate se-nţelege când se spune că „eşti 
subiectiv”. Nu este subiectivul în sensul unui conţinut părelnic, 
arbitrar. Adică ai păreri şi vorbeşti ca să te afli-n treabă, şi atunci 
spui că eşti subiectiv. Sensul… fondul subiectivului ar trebui legat 
de subiect şi subiectul este legat de act, legat de sine, de o iden-
titate, de o pecete personală cumva. Şi în sensul acesta trebuie să 
recuperăm chestiunea. Adică lucrurile trebuie văzute şi în raportul 
lor integrativ şi unitar. Dar totdeauna trebuie să le desfăşori, şi-ţi 
spui: „Domne, stai aşa, care este lăuntrul, care e afara? Care e 
partea blidului din afară, care e cea din lăuntru” Dar, despre ce 
blid vorbim până la urmă? Vorbim de blide sau vorbim de om?  
Şi dacă vorbim de om, hai să vedem care-i omul. Hai să vedem  
ce-nţelege fiecare printre „componentele lui” că ar fi „partea de 
afară”, şi care ar fi „partea din lăuntru”? Dar ceea ce ar fi de spus, 
este că trebuie să-nţelegem că trebuie să le legăm, că trebuie să 
dăm întâietate şi prioritate unei părţi faţă de cealaltă. Trebuie să 
vedem şi faptul că sunt întrepătrunse. Asta, aşa, privind ca o 
schemă sau ca o scanare „sistemică”. Deci, cumva vizezi unitatea şi 
integralitatea. Şi aceasta o pui în sensul de prezenţă, ca subiect. Sau 
când vorbeşti de subiect, vorbeşti şi de-o prezenţă într-un fel.  
Şi, dacă vrei, şi gândind dintr-o perspectivă iconică, de asemănare 
a subiectului uman cu modelul (inter-) subiectivităţii teologice. 
Adică, ne asumăm ceva pentru că suntem cineva. Atunci suntem 
subiecţi şi suntem şi actori ai vieţii noastre. Altfel suntem figuranţi, 
să zic aşa. Într-adevăr, poţi să fii figurant, crezând că eşti actor. 
Sigur, că şi aceasta, poate, e o poveste. Cea a figuraţiei. Nu 
întotdeauna lipsită de talent. 

În orice caz, este interesant acest joc între „în lăuntru” şi  
„în afară”, de fapt, dorinţa de a fi… Sau nu dorinţă, că poate nu e 
cel mai bine spus, ci, nevoia de a fi unitar şi integrat. Şi asta  
ce-nseamnă? Înseamnă că pe undeva recunoaştem că prin căderile 
noastre rupem cumva, ceva, şi din unitatea noastră, din unitatea 
lăuntricului cu cele din afară. Altfel zis, suntem insuficient 
integraţi ca prezenţă în actul nostru de întâlnire cu Dumnezeu şi 
cu ceilalţi. 

M. I.: Mi s-ar părea interesantă de abordat următoarea pro-
blemă, referitoare la roluri. Problema interacţiunii cu ceilalţi 
implică şi abordarea conflictelor. Iar principalele categorii de 



NEOFIT & I. MISAILESCU 

136 

conflicte sunt cele interioare şi exterioare, adică intrapersonale şi 
interpersonale. Mai există desigur, categorisite, şi alte tipuri de 
conflicte: intra-grupale, inter-organizaţionale, revolte, revoluţii etc.  

Părintele Ghelasie spune că primele apar conflictele interioare 
şi abia apoi pe acestea le „exportăm” şi în relaţiile interpersonale. 
Şi acum iată câteva referiri, propuse de psihologie, la conflictele 
interioare. De exemplu, o clasificare a tipurilor de conflicte 
interioare, printre care sunt şi: 

– conflictele de rol (despre care vorbim);  
– conflictele triangulare dintre sistemele de valori, intenţii şi 

fapte; 
– conflictele de scopuri; 
– conflictul autoaprecierii neadecvate etc. 
Există clasificări şi după intensitatea conflictului, începând cu 

disconfort până la criză. Există conflicte conştiente şi conflicte 
inconştiente. Există în jur de zece modalităţi de rezolvare a 
conflictelor... Fiecare are tehnica lui de a le gestiona. Şi... conflictele 
interioare nerezolvate au şi consecinţe destul de neplăcute: 
sentimentul de impas psihologic, scade stima de sine, ezitare în 
luarea unor decizii, tensiune emoţională, anxietate, concentrare 
scazută etc. etc.  

Şi iată această problemă văzută de Părintele Ghelasie: 
„Căderea a Învrăjbit Realităţile de Suflet printr-o Participare 
Iluzivă şi Degradată, trecând Iubirea Agape dintre Eu, Duh şi 
Spirit (n.r. din suflet) în Ură între acestea, iar în Corp, de 
asemenea, a Contrariat Mintea cu Simţirea şi cu Trupul Fizic. Şi 
iată în noi un adevărat Război care apoi se prelungeşte şi în afară, 
în Lupta cu cei din jur. Mistica este tocmai Trecerea de la Război la 
Pacea-Isihia Adevărată din care am căzut”. 

„Practica este Intrarea în acest Complex de Transformarea 
Războiului în Pace-Isihie. Dar cât este de greu să Împaci atâtea 
Neînţelegeri, care sunt în fiecare Celulă Corporală. Milioane de 
Celule, milioane de Informaţii Mentale întipărite, milioane de 
confuzii şi erori, milioane de Conflicte.” 

Şi tot Părintele Ghelasie spune: „Psihopatia conflictului este 
Model şi Tipar Diavolesc din care trebuie neapărat să ieşi. Nu este 
altă cale decât Iubirea. Şi Diavolii în faţa Iubirii îşi pierd puterea. 
Noi prin primirea Iubirii peste Propria noastră înţelegere reintrăm 
în Taina Realităţii.” Sau, în altă parte: „Creştinismul vine cu 
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Iubirea peste Fire, Iubirea duşmanului. Nu ţi se cere propriu-zis 
să-l iubeşti dacă nu poţi, ci să accepţi Iubirea duşmanului, această 
acceptare având în ea însăşi puterea ce preface Ura în Icoana 
Iubirii.” 

Tot în cadrul prelegerii aţi menţionat istorisirea din Epistola 
către Galateni, în care Sfântul Apostol Pavel l-a înfruntat pe Sfântul 
Apostol Petru înaintea tuturor, zicînd: „Dacă tu, care eşti iudeu, 
trăieşti ca păgânii şi nu ca iudeii, de ce sileşti pe păgâni să trăiască 
ca iudeii?” Şi aţi reformulat acest conflict interior, de rol, în modul 
următor: „De ce te declari că eşti într-un fel, dar trăieşti şi te-arăţi 
în alt fel?” Şi o întrebare ar fi: Dacă un Apostol este supus greşelii, 
din punctul de vedere al conflictelor de rol, cum putem noi să le 
facem faţă? Şi sunt atâtea tipuri de conflicte, de fapt, interioare, 
exterioare... 

N.: Păi probabil că în realitate nu facem faţă întotdeauna şi în 
toată vremea. Şi suntem şi afectaţi de conflict. Suntem afectaţi, fie 
că suntem pasivi, fie că suntem activi. Fie ca cei care transferăm 
conflictul interior din noi în ceilalţi, îl externalizăm. Fie prin 
incapacitatea de a asuma şi de a atenua să zicem săgeţile celuilalt, 
şi de a putea, la un moment dat, să estompăm aceste iţiri conflic-
tuale, înţepătoare, în diverse contexte, fie la nivel de gând, de 
simţire, de act, de acţiune sau aşa mai departe. Care sunt pro-
vocări, putem spune. Însă, avem şi acest chip de la Dumnezeu, şi 
capacitatea de a asuma cumva situaţiile tensionate sau conflictuale. 
Deci, de a găsi acel chip mistic al depăşirii conflictului, în primul 
rând în noi înşine. De a nu mai exporta conflictele interioare către 
ceilalţi, dar nici de a le aspira pe ale celorlalţi în noi, ca să devină 
traumatizante. Şi atunci ce să faci ? Trebuie să dai o haină hristică, 
trebuie să îmbrăcăm cumva în chip hristic şi această dezintegrare 
conflictuală a noastră. Căci în definitiv, la urma urmei, ce e 
conflictul? Definesc conflictul ca o absenţă a păcii sau ca un război? 
Care înseamnă, cumva, nu doar conflict ca atare, ci şi definit prin 
perspectiva păcii sau a isihiei sau a liniştii. Şi atunci conflictul 
denotă o absenţă a păcii. Dar fondul realităţii e unul al păcii sau 
unul al conflictului? Sau al dualităţii pace/conflict? Dacă chipul 
omului e în asemănare cu chipul lui Dumnezeu, şi este un chip al 
iubirii, atunci chipul omului nu e în sine un chip conflictual. Şi 
atunci zona de conflict este o zonă care ţine şi de o situare a 
noastră în „valea plângerii”, personale şi comunitare. Cea a 
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căderilor noastre, şi a degenerărilor, căci până la urmă şi conflictul 
nu e fără escalade. Cum ai pomenit, şi-n psihologie, se constată că 
există grade sau diferenţe, modalităţi şi aşa mai departe. Cine stă 
să facă o analiză a conflictelor?! Şi e şi asta o întrebare. Până la ce 
punct poţi să faci analiza şi care e folosul? Sau „pui mâna” pe o 
anumită lucrare sau acţiune şi-ţi asumi un chip al păcii, să zicem 
aşa, o artă a păcii, cum zicea în aikido maestrul Ueshiba, vizavi de 
modalitatea de a lucra cu energiile conflictuale ale adversarului. 
Sigur nu trebuie să i le întorci în nas şi să-l dai de pământ, dar 
trebuie să găseşti tu în primul rând un fond al tău, cel păcii 
personale, sau mistic, cel al isihiei sau al isihasmului. Căci de fapt 
aici e şi isihasmul de regăsit, dacă mergem în sensul acesta de 
regăsire a unui chip mistic, nu? Isihasmul e legat de isihie, de 
linişte. Linişte. Da. Însă, o linişte, evident, nu numai în sensul că 
nu e zgomot sau că nu e o perturbare, sau că este doar aşa o pace a 
sufletului. Nu trebuie să fie numai a sufletului. Aici e poate o altă 
poveste, aceea de a vedea refacerea noastră ca chipuri unitare, 
integrate, neconflictuale. Dar unitatea nu poţi s-o re-faci în afara 
unei vieţuiri sau convieţuiri în sânul arhechipurilor iubirii. Adică 
nu poţi să fii neconflictual numai că vrei să fii neconflictual, din 
perspectiva, să zicem, isihastă, nu? Trebuie să recuperezi modelul, 
să asimilezi modelul. Sigur, uneori ştii, dar nu poţi. Ştii că nu e 
bine, dar n-ai suficiente resurse asumate ca să depăşeşti conflictul. 
Şi atunci e şi o chestie într-un fel de putere, de stare sau de trăire. 
Desigur, funcţie de aflarea în diverse situaţii şi provocări. La unele 
rezişti, la unele nu rezişti. E ca o luptă de stradă. Se permit tot felul 
de lovituri. Unii te pot face, alţii… nu, că poate eşti „mai bun”, să 
zic aşa, în sensul de a birui, în sensul păcii, al unei gestionări a unei 
situaţii. Pe de altă parte, cred că e nevoie şi să dăm voie unor 
manifestări. Adică şi faptul de a estompa o reacţie, o răbufnire a 
cuiva, peste o anumită limită s-ar putea să nu fie bună. Trebuie 
deci să creăm, de fapt, să lăsăm cumva celorlalţi spaţiul şi de 
răbufnire, de manifestare uneori conflictuală. Adică nu lucrăm cu 
celălalt numai cu căluş în gură şi cu punerea mâinilor la spate ca să 
eliminăm conflictul. Uneori trebuie să se manifeste şi omul. Altfel 
plesneşte, crapă. Uneori poate chiar are, cel puţin, frânturi de 
dreptate, în ceea ce zice, şi prezintă o tensiune acumulată pe un 
fond real. Nu-i bag pumnul în gură şi-i cer să facă pace atunci. 
Căci omul a ajuns la o limită şi se expune, se manifestă. Are un 
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debuşeu. Şi atunci trebuie să-i creezi şi spaţiu de eliberare de 
tensiuni, până la urmă. Acuma în ce măsură putem să acoperim 
noi nişte tensiuni? Aici ajungem tot la o măsură duhovnicească. 
Despre Părintele Ghelasie chiar părintele Valerian susţinea că avea 
un „dar”, în sensul concret constatat, de a atenua conflictele sau 
învrăjbirea, duşmănirile. Dar capacitatea asta o ai pe măsura isihiei 
pe care o porţi în tine, să zic aşa, nu? 

M. I.: Nu neapărat o pregătire teoretică...  
N.: … Sau de antrenament, strict. Aici e vorba de o plinătate 

de trăire, care nu e de colea. Părintele Ghelasie zicea despre o 
singură rugăciune de „duh de suflet” direct că rostită din plinătate, 
din preaplin, topeşte o galaxie de energii negative. Ei, când poţi să 
ai capacitatea să topeşti aceste energii negative care vin din 
conflict, chiar de dimensiuni galactice, atunci poţi să şi uşurezi şi 
să linişteşti pe celălalt. Până la urmă chemarea e mare. Dar trebuie 
să ne păstrăm şi pe o linie autentică a măsurii personale. Adică să 
nu devenim nici prea pacifişti când nu e cazul. Unii vor să facă 
pace „dimpotrivă”. Nişte pacifişti conflictuali. Adică să nu deve-
nim nedrepţi sau să falsificăm realitatea numai ca să băgăm sub 
preş un conflict sau aşa ceva. Şi aici cred că este un risc, dacă ţinem 
pe ceilalţi cu capul legat la genunchi ca să nu aibă nici o reacţie, 
doar ca să fie „pace”. Cred că trebuie să recuperăm chipurile 
autentice sau personale, şi să avem atitudine la un moment dat, 
atitudine justă sau potrivită. Părintele Stăniloae zicea că pot să fiu 
drept fără să cad din iubire. Şi atunci pot să am o atitudine justă, 
dreaptă, care să nu fie rece, dar totuşi să fie cu încărcătura unei 
dreptăţi care are şi un pic de sabie sau care şi taie ceva. Adică nu 
suntem de paie şi închipuiţi. Eliminarea conflictului nu înseamnă o 
lume flască, aşa ca o piele de elefant care curge de pe tine. Târâi 
aşa pacea asta bleagă după tine. Nu înseamnă un om lipsit de 
tonus sau un om lipsit de atitudine. Sau un om care să nu aibă şi 
capacitatea de a trasa un hotar. În fond, chiar identitatea noastră e 
o identitate prin care ne hotărnicim. Şi eu personal ţin la identi-
tatea mea sau la unicitatea mea într-un fel. Dar atâta timp cât eşti 
în limitele reale ale acestei identităţi e un lucru firesc, la urma-
urmei, o hotărnicire de sine. Chiar iubirea e o întâlnire hotărnicită 
de celălalt, de identitatea lui. Nu te pierzi în celălalt. Îi atingi 
hotarul identităţii. E o sărbătoare. Să atingi hotarul celuilalt e o 
sărbătoare. Întrebarea pe final, cum era mai exact? Era legată de 
conflict, în ce sens? 
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M. I.: Da, referitoare la faptul că Părintele spunea că trebuie să 
ieşim din psihopatia conflictului. Adică, pe de o parte să nu ne 
lăsăm angrenaţi în conflicte, fie interioare, fie exterioare, dar aţi 
precizat şi nuanţa că, totuşi, nu e de dorit nici o reprimare a 
oricărei… reacţii. 

N.: … Da, într-un fel. Pentru că uneori poţi să-l ajuţi pe celălalt 
chiar lăsându-l să se exprime, chiar un pic conflictual fiind el. 
Cumva, aici e paradoxal. Uneori îi stingi furia, lăsându-o să se 
manifeste. Părintele Ghelasie zicea în alt context că bărbatul 
trebuie să fie ca un paratrăznet. Nu zicea să fugi. Paratrăznet ce 
înseamnă? Că descarci tensiunile care vin. Dar le con-duci în 
pământ, le duci… le stingi, le descarci... 

M. I.: Dar pare tăcere… Nu pare neapărat reacţie… în cazul 
acesta. 

N.: Nu, dar e o prezenţă. În sensul că descarci, la asta mă refer. 
În sensul că tu creezi celuilalt… te poziţionezi tu în cel care 
descarcă. Preiei, stingi o reacţie. Adică acela îşi manifestă pe „ale 
lui” şi tu eşti „zona” de descărcare. Punctul „cel mai înalt” şi „mai 
aproape”, să zic aşa, de unde prinzi, captezi fulgerele... Le prinzi în 
sensul că nu laşi să ricoşeze tot în el. Înseamnă că există şi o 
descărcare. În sensul acesta vreau să spun... 

M. I.: Deci până la urmă trebuie să avem toate nuanţele… 
N.: Păi cred că trebuie să ştim permanent în ce „rol” suntem şi 

cum ne mişcăm în el. E şi riscul uneori ca eu, ca autoritate sau în 
„rol de” a-i subjuga pe ceilalţi, să-i înfund, sau să-i domin, să-i 
inhib, încât aceştia să n-aibă niciodată ceva de zis, ori putinţa sau 
curajul de-a o face. Nu-şi manifestă nici o nemulţumire sau… nici 
o reacţie cu iz conflictual. Eu cred că trebuie să creăm şi spaţiul de 
manifestare, într-un fel. Sau nu neapărat să-l creăm, dar să lăsăm 
să fie totuşi un câmp deschis… al întâlnirii. Altfel, cum să zic? Să 
fim şi paratrăznete cumva, totuşi, zonale măcar, cât de cât. Adică 
fiecare să-şi asume. Nu ştiu, un părinte într-o comunitate cred că 
are un rol de stingere a conflictelor, uneori prin tăcere. Dar tu 
preiei conflictele, tensiunea lor. O preiei cumva. Deci să ai şi rolul 
de paratrăznet. Şi asta înseamnă că trebuie să se şi manifeste 
celălalt ca tu să preiei, cumva, uneori. Adică nu le preiei aşa într-o 
pasivitate, ca şi cum le iei de la cutare din sân, ca flori de iasomie. 
Le pre-iei din manifestări, din felul în care se transpun în realitate. 
Sunt nişte descătuşări şi uneori poate şi reglări, îndreptări, ajustări, 
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reorganizări, refaceri de situaţii. Adică nu totdeauna… şi aici poate 
ar fi o nuanţă a conflictului. Sigur că acolo sintagma pe care o folo-
seşte Părintele este cea de „psihopatia conflictului”. Deci asociază 
o psihopatologie conflictului. Adică un conflict care are şi un fond 
dintr-acesta psihopatologic. Dar sunt şi nuanţe. Nuanţe şi nuanţe. 
Sau măsuri şi măsuri ale psihopatologiei respective. Şi aici trebuie 
să ştii să şi tai, când e de tăiat ceva, să zic aşa. Sau să ştii şi să poţi 
să şi asumi. Până la urmă aceasta e chemarea. În sensul acesta 
suntem chemaţi la o asumare, iar isihasmul e calea care poate să 
aducă o pace adevărată. În primul rând personală, că aici s-a 
discutat despre conflictul interior. Părintele Ghelasie vorbeşte de 
triada de suflet care, în loc să fie într-o unitate armonică, cu 
Dumnezeu şi cu sine, să zic aşa, „cade”, se rupe, se polarizează, se 
contrariază. După aceea, se extinde această ruptură între suflet şi 
minte, între minte şi corp sau între minte şi simţuri, între simţuri şi 
corp şi aşa mai departe. Adică intră un morb al conflictului care 
te/le contrariază. Sigur că în aceste rupturi lăuntrice ce poţi să spui 
altceva decât faptul că, fiind ruptură, evident nu eşti într-o unitate. 
Deci, nu eşti într-o capacitate integrativă de a te prezenta întreg în 
relaţii cu ceilalţi. De fapt, îţi bruiază capacitatea de întâlnire reală. 
Şi de fapt pierzi. Pierzi întâlnirea cu ceilalţi, pierzi chipul acesta al 
prezenţei tale unitare şi integrate în relaţii cu ceilalţi. Şi atunci viaţa 
clar e afectată, nu? Căci de fapt aici este miza. Nu că se caută, sau 
vânăm o temă abstractă: „Domne, conflictul e rău.” „De ce?” „Că e 
conflict.” Bun, dar, totuşi, care e fondul vieţii pe care-l căutăm? A, 
că se riscă să se altereaze viaţa însăşi prin conflict. Evident. De fapt 
e un virus sau o consecinţă a căderii, nu?, dacă o luăm şi în sensul 
acesta. Şi atunci trebuie să conştientizăm şi această cădere ca să 
găsim şi direcţiile de ridicare. Însă, doar psihologic rezolvăm 
problema? S-ar putea să nu rezolvăm doar psihologic, întrucât 
rădăcinile conflictuale sunt mai adânci. Şi de aceea e nevoie de 
ceva mai mult. E nevoie de angajare, nu numai strict personală, ci 
poate şi comunitară, în sensul personal, interpersonal. 

M. I.: Aţi făcut referire la faptul că noi avem, pe lângă 
comunicarea verbală, şi o comunicare non-verbală. În volumul 
Gestul, menţionaţi un studiu care s-a făcut pe comunicarea 
contradictorie a unor şefi de state. Mai precis se analiza, citez: 
„Caracterul contradictoriu, discordant, neunitar, dezintegrat al 
proiecţiilor emoţiilor pe faţă” şi al gesticulaţiei. Concluzionaţi că 
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această amprentare contrastantă a curenţilor emoţionali, exprimă 
de fapt, imprimându-se pe faţă, o incoerenţă lăuntrică şi o dis-
funcţionalitate între interior şi exterior, o ruptură între suflet şi 
corp, dar şi o dezordine între puterile sufletului. 

N.: Da, într-un fel este despre ceea ce am vorbit, nu? Aici poate 
elementul, preluat din acel film, este că există şi o proiecţie a 
acestor stări pe faţă. Dar aici tot aşa, în subsidiar, poţi să trimiţi la 
ideea de iconicitate şi de icoană, în care, la un moment dat, 
asemănarea noastră de chip, să zicem aşa, într-o actualizare, se 
transferă şi pe faţă. Aşa cum această asemănare a unui chip al lui 
Dumnezeu din noi se transferă şi pe faţă şi chiar în corp, tot aşa 
aceste disfuncţionalităţi se remarcă, dacă se poate spune, ştiinţific, 
în contradicţia lor internă, care se proiectează pe faţă. Această con-
tradicţie se proiectează pe faţă. Şi atunci, dacă vrei, ai „o expresie” 
a unei fragmentări contradictorii, sau mai ştiu a ce. Aceasta e 
vizibilă. Şi într-un fel, e un argument că e nefirească această 
proiecţie, în contradictoriul ei. În acelaşi timp se observă faptul că 
există o legătură între una şi alta, între această stare şi proiecţia ei. 
Adică, dacă n-ar fi proiecţia, n-ar arăta că există această legătură, 
nu? Şi astfel, poţi să citeşti pe una prin intermediul celeilalte. Dar 
poţi să citeşti şi direct acea stare/stări, dincolo de această 
manifestare sau proiecţie. Şi aşa mai departe. Dar e clar că există 
această legătură. Părintele Stăniloae zicea că faţa omului bun sau 
blând răspândeşte lumină. Aici răspândeşte altceva, contradicţii, 
fragmentări etc. Sigur, depinde şi de „ochi”, în ultimă instanţă, de 
cel care priveşte. Dar constatarea rămâne până la urmă. Şi e 
„prinsă” tot în această legătură între un interior şi-un exterior. Şi se 
observă faptul că există o paradoxală, dacă vrei, iconicitate şi-n 
acest sens, că şi „cele contrare” se transferă într-o formă asemă-
nătoare, dar în alt plan. Şi se citesc ca atare. Deci nu neapărat 
numai cele bune sunt într-o asemănare. Există deci o amprentă şi o 
proiecţie şi a celor rele, să zic aşa, aşa cum este „starea” în forma ei 
intrinsecă. Şi într-un fel denotă că „relaţia” între aceste aspecte este 
inevitabilă. Şi e un dat, într-un fel, această legătură sau cores-
pondenţă.  

M. I.: Referitor la acest subiect, aş prezenta un citat al Părin-
telui Ghelasie care mi se pare relevant: „Încă mulţi adoptă cu 
singularitate, ori interioritatea, ori exterioritatea. Acestea sunt în 
„legătură” şi fără despărţire. Omul interior este cel „exterior 
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interiorizat” şi cel exterior este cel „interior exteriorizat”. Se amin-
teşte mult că interiorul este posibil doar prin „purificarea şi 
curăţirea” celui exterior şi că exteriorul este oglindirea interiorului 
(bun sau rău).” „Cel „gol” duhovniceşte în afară, este slab şi în 
mişcarea Duhului din sine, şi cel cu Duh slăbit în sine nu va 
Lumina în exterior.” „Noi avem un „eu interior” şi un „ego 
exterior”, însă acestea sunt mereu în „contrarietate”, fiecare dorind 
acapararea-absorbirea celuilalt. A „dizolva” ego-ul în eul interior 
sau invers este o „distrugere” reciprocă. Este posibilă o Unire 
necontrară a lor, în „Iconicul de Răspuns peste ambele”.” Aceeaşi 
problemă, dar surprinsă... foarte nuanţat.  

N.: Da. E şi acest iconic şi un accent de „întrupare”, în ce 
spune Părintele aici. Adică cumva: „Domne, nu ne refugiem doar 
într-un interior.” Ci, cele exterioare le preiau şi pe cele interioare. 
Dacă tot ai „putinţă” interioară şi o proclami, şi ridici steagul 
lăuntric, atunci să se vadă şi în „putinţa” exterioară. Adică atunci 
este cu adevărat „putinţă”… În întrupare, în transpunerea aceasta 
integrată. Şi aici este această imagine a legăturii între interior şi 
exterior, a petrecerii unora prin altele, a întâietăţii lăuntricului faţă 
de exterior, dar şi al împreunei lor mărturii. Şi nu un subterfugiu 
de genul: „Domne, eu sunt în interioritate şi eu stau aici… şi am 
forţă interioară”. Am forţă interioară şi când sunt pus să trec 
strada mi se dă baston, că mă clatin pe picioare. Trebuie să fie 
ambele aspecte într-o legătură. Mai mult, Părintele zice că trebuie 
regăsite atât interiorul, cât şi exteriorul, într-un iconic dincolo de 
amândouă. Tocmai acesta e Chipul Hristic. Sau acesta e chipul 
iconic propriu-zis, acel arhechip. Acesta e modelul care reface 
unitatea, integritatea şi integralitatea între interior şi exterior. Nu 
numai unul prin altul, adică interiorul prin exterior şi viceversa, ci 
prin raportare, dacă vrei, iconică, adică prin îmbrăcarea întregului, 
interior şi exterior, în haina iconică, prin învelirea lor în model. La 
Părintele recurent se regăseşte această perspectivă de raportare la 
modelul arhechipal. Cumva prin arhechip tu-ţi refaci toate. Prin 
arhechip depăşeşti conflictul, prin arhechip refaci unitatea, prin 
arhechip refaci această integralitate. Sigur că acesta e sensul 
chipului hristic, de fapt. Dar numai că nu face ruptură. „Domne, 
interiorul contează şi atunci spălăm partea din lăuntru.” Foarte 
bine, spal-o, dar trebuie să se vadă şi aceea din afară, sau şi în cea 
din afară. Adică să nu avem… un joc dublu. Să nu jucăm alba-
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neagra. De fapt aici e, pe de o parte, accentul de întrupare, şi, pe de 
altă parte, de legătură între ele şi de iconizare, pe care-l subliniază 
Părintele Ghelasie. Şi în sensul acesta mi se pare foarte clară sau 
limpede ca perspectivă mistica iconică, care şi uneşte şi integrează 
şi păstrează distincţiile. Nu le anulează. Şi mai mult, este acest 
caracter iconic prin care – prin raportarea la Supramodel sau  
la Arhechip – ai această refacere ca iconizare. Deci, nu numai 
printr-un raport între unul şi altul, lăuntric-exterior… 

M. I.: Autocontrol... încordat... 
N.: Şi atunci de aceea e important şi ritualul liturgic în care eşti 

arhe-chipat, să zic aşa, hristic. Arhechipul e supraforma ce reface 
cumva forma ta şi toate ale tale. De aceea şi practica caută această 
raportare la Arhechipul Hristic, ca să se centreze arhechipal. Şi pe 
această poziţionare sau centrare neconflictuală, recunoscând sau 
reîmbrăcând această haină hristică ţi se pacifică interiorul cu 
exteriorul, sufletul cu corpul, mintea cu simţurile şi aşa mai 
departe… cele despre care s-a pomenit. 

M. I.: Aş face o mică inserţie. Spuneţi referitor la raportul 
dintre cele lăuntrice şi cele din afară... Adică să dobândim coerenţa 
dintre cele lăuntrice şi cele din afară, dintre sinele real şi cel scenic. 
Poate şi în terminologia aceasta... Deci, sinele real e interior şi cel 
scenic e... 

N.: Da, sigur că la un moment dat şi interiorul şi exteriorul 
acestea trebuie gândite iarăşi cu trimitere la realităţi. Adică trebuie 
identificate în realitatea lor, dacă vorbim de mistică. Mistica e 
cunoaştere reală, pe teren. Părintele Stăniloae spune că corpul este 
interior sufletului. Atunci raportul dintre interior şi exterior se 
pune pe alţi parametri, întrucât, în acest reper, corpul este interior 
şi sufletul este exterior. Şi Părintele Ghelasie afirmă că sufletul 
cumva este un supra-exterior faţă de corp sau în raport de energii. 
Şi atunci mai degrabă trebuie văzut că interiorul şi exteriorul trimit 
la nişte realităţi, şi trebuie subliniat faptul că ele trebuie văzute 
într-o unitate şi într-o legătură. Asta-nseamnă că trebuie să le 
identificăm, ca să ştim ce desemnăm prin interior şi exterior. Căci 
dacă lăuntrul acela la mine e doar simţuri sau doar minte, e puţin 
neclar şi cumva insuficient vizavi de modelul antropologic 
prezentat în isihasmul carpatin. De aceea, trebuie să revenim şi  
la modelul antropologic, la vederea sa pe fond, şi la identifi- 
carea realităţilor. Dincolo de poziţia de raporturi/terminologie 
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interior/exterior, lăuntru/în afară sau aşa ceva, trebuie, când 
aterizăm pe pământ dintr-o zonă mai abstractă, să vedem la ce se 
referă acei termeni. Deci care-i lăuntrul, care-i exteriorul? Şi aşa 
mai departe. Rămâne, sigur, firul de unitate şi de integritate, de 
relaţionare între ele cu întâietate a celor spirituale faţă de cele 
corporale. Sau a celor sufleteşti şi aşa mai departe. Dar aici trebuie 
o detaliere în plus, de fiecare dată. Elementul de fond este acesta al 
unei legături şi al unei unităţi între ele. O legătură printr-o 
asumare într-o iconizare din aceasta, într-o arhechipare hristică. 
Acolo e modelul de refacere, de unitate, de integritate... a acto-
rului… Că de fapt aici era discuţia, nu? E nevoie de o restaurare, 
de o refacere, mai mult, de îndumnezeire care să redea sensul 
adevărat spectacolului cotidian. 

M.I.: Aş mai face o inserţie... tot de la Părintele Ghelasie. O  
re-nuanţare a aceluiaşi context, în care spune care e cauza pro-
fundă a apariţiei măştilor care ne parazitează: „Creaţia Fuge de 
Dumnezeu şi Închide Ochii să nu-L mai Vadă. Cu Ochii închişi, 
Creaţia se închipuie doar pe Sine, îşi fabrică Închipuiri care să 
înlocuiască Modelele Dumnezeieşti… Aşa apar primele Modele de 
Adaos, înlocuitoare-contrarii celor primordiale. Un Nou Chip 
Fantomatic se plăsmuieşte din Tenebrele Închipuirii… În fond, este 
o Iluzie, dar Realitatea de Creaţie se asociază cu această Fantomă, 
se Identifică cu ea şi începe să se mişte, să trăiască pe noile Modele 
de adaos, jucând ca la Teatru, o Piesă Străină şi Fictivă… Prin 
Cădere noi suntem nişte Pedepsiţi ai propriei Fantome şi ai 
Fantomelor Diavoleşti ce ne parazitează. Fantoma se face Voalul 
întunecat prin care nu mai vedem pe Dumnezeu şi nici propriul 
nostru Suflet. Veşmântul artificial al Chipului de Adaos se face tot 
mai stufos, până la un complex de Viaţă ce înlocuieşte Viaţa cea 
adevărată, dureros fiind că aceasta este o Caricaturizare sadică a 
celei Reale… Aspectul de Creaţie Chip de Dumnezeu se umbreşte 
de Faţa hâdă a Căderii. Masca-Faţa Căderii ne transformă din 
Chipuri-Icoane în Idoli-Măşti… Deosebirea dintre Idol şi Icoană 
este această Mască Hâdă ce se pune peste Chipul de Dumnezeu. 
Nu Chipul este Idol în Sine, ci Masca-Faţa Căderii. Dă jos Masca şi 
va rămâne Icoana. Chiar dacă este Păcătos, Chipul Căzut nu mai 
este Idol, dacă a lepădat Masca Diavolească… Chipul Păcătos, în 
Rugăciune şi în Laudă de Dumnezeu, nu mai are Mască Idolească 
şi începe să se Transfigureze în Icoană Chip de Dumnezeu, de 
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Fiinţă-Copil al lui Dumnezeu. Jos Masca!… Aceasta este Mistica 
Isihastă. Jos Idolul, să rămână Chipul de Creaţie cel adevărat, care 
chiar de este Păcătos, în Apropiere de Dumnezeu se va Transfigura 
în Icoană-Chip de Dumnezeu.” 

N.: Da, e perfect! Ce să mai poţi adăuga aici? Este, pe de o 
parte, imaginea aceasta a fantomaticului asociat Căderii, a fanto-
maticului măştilor şi a idolului. Şi, pe de alta, este partea aceasta 
de chip şi de icoană, care este fondul real şi neiluziv, să zic aşa, acel 
chip al realităţii în sine. Şi aici trebuie să revenim. La chipurile 
fundamentale sau la chipurile reale, la chipurile autentice, care 
sunt chipuri iconice. Adică e atât de bine precizat, încât e greu să 
adaugi ceva la claritatea, la tăietura aceasta. Poate doar glosat ceva, 
în sensul în care fantomaticul îl asociază clar cu Căderea. Un 
memorial al Căderii în care cumva amestecăm închipuiri sau chiar 
prefacem realitatea prin închipuiri, prin păreri, prin fantezii şi 
fantasme. Şi astfel n-o mai vedem nici ca atare, nici prin originile 
ei. Pentru că asta e, poate, marea provocare. Pe de o parte, să 
distingem realitatea căzută, să zicem cea de mască sau idolatră, şi, 
pe de altă parte, s-o vedem pe cea reală, cea de chip real. Pe care, 
de fapt, o putem vedea doar prin chipul lui Dumnezeu, care este şi 
Modelul Originar al ei. Deci, este o vedere iconică, prin care o vezi 
după sensul ei, după originile şi sensul ei. Altfel, sigur că 
prefacem, plăsmuim. Acesta e şi un risc al întâlnirilor noastre, cele 
de zi cu zi, să ne pre-facem unii pe alţii, adică să participăm la o 
pre-facere a noastră sau/şi a celorlalţi. În sensul iscării unor  
fantome de gând sau a unor păreri sau închipuiri despre sine sau 
despre ceilalţi, neconforme cu realitatea. Acestea se interpun, apar 
ca o interfaţă, ca o mască, sau construiesc chiar un rol care, de fapt, 
obturează întâlnirea reală, în chip iconic, sau contorsionează, 
stâlcesc aşezarea în dialogul acesta iconic. Privite în sensul acesta, 
şi relaţionările noastre au cumva şi componenta sau memorialul 
Căderii, uneori chiar cu izul acesta patologic. Şi sigur că chemarea 
e să ieşim din el, să recuperăm chipul iconic sau descoperim 
această icoană arhechipală a chipului lui Dumnezeu din noi. Aici 
este rezolvarea creştină a chestiunii. Aceasta nu înseamnă – şi aici 
este poate discuţia – că icoana, în sensul acesta, nu are şi ea 
capacitatea de asumare, sau că icoana n-ar avea şi această mişcare 
ce se înscrie într-o procesiune socială. Adică tu ca chip-icoană, 
chiar restaurat, ai şi capacitatea de asumare a unor roluri, să zic 
aşa. Altfel zis, rolul, în ultimă instanţă, nu trebuie neapărat asociat 
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numai cu căderea. Acesta, mă gândesc, este şi o asumare, pentru că 
tu trebuie să te faci tuturor toate, nu? Şi atunci trebuie să asumi 
nişte roluri, rămânând însă icoană, nu trecând în prefaceri de 
închipuri personale, idolatre, fantomatice. Roluri asumate în acest 
chip de icoană. Sigur că aceasta nu e o asumare aşa uşor de atins. 
De aceea, e nevoie de angajament şi de amprentare, de aducere a 
noastră în prezenţa acestui Chip Hristic. E nevoie de centrarea pe 
Chipul Hristic, care să ne refacă şi să ne prezerve chipul de icoană, 
ca să putem avea şi o asumare iconică a realităţii. Altfel, o pre-
facem prin ale noastre, şi participăm şi noi, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, la amestecurile fantomatice de idoli şi măşti în şi 
prin re-prezentările de sine. Ajungem să participăm la naşterea 
unui sine fantomatic doar sau mai mult ca re-prezentare. Ceea ce 
arată o ruptură şi o îndepărtare de Sursa Originară; o ruptură care 
creează un gol ce se umple de umbre şi de relaţii superficiale. Căci 
de fapt şi în fond şi asta înseamnă acest aspect al fantomaticului. Şi 
atunci, într-adevăr contează, că suntem chemaţi la a fi întru acest 
chip de icoană, şi că îl recuperăm, că îl restaurăm şi-l împlinim în 
noi. Şi sigur, ar fi de subliniat încă o dată, că la acest aspect se 
adaugă şi o mişcare asumativă, o iconare, să spunem. Deci vorbim 
de o icoană, nu statică, ci de una care se „mişcă” ca-ntr-o proce-
siune, imprimând chipul său asupra lumii. Acesta ar fi poate şi 
aspectul dinamic, sau de mişcare ritualică întru şi prin chipul 
acesta iconic. Nu trebuie să se rămână doar la o formă statică de 
icoană, la una care nu are şi acest transfer către ceilalţi, şi care nu e 
cuprinsă într-o mişcare asumativă, înscrisă într-o dinamică care 
ţine cont de realitate, de concreteţea ei. Cam acesta ar fi, cred, 
„scenariul”. Sigur că lucrurile pot fi detaliate şi din alte 
perspective. Încă pot fi adăugate, dezvoltate, aprofundate. Dar 
cred că cel puţin prin intermediul citatelor sau al textelor, pe care 
le-ai selectat şi prezentat, măcar am problematizat puţin tema 
„vieţii cotidiene ca spectacol”. Şi într-un fel am adus-o într-un 
prim-plan şi ca un fel de poziţionare, preocupare şi atenţie 
personală, chiar faţă de noi înşine, din perspectiva căutării unei 
vieţi spirituale. Cam aşa ar fi... 

M.I.: Da. Vă mulţumim pentru răspunsuri! Şi nuanţe! 

Neofit & I. Misailescu 
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Istoria, cale de poveste de la Pomul cunoştinţei la 
Pomul Vieţii 

În anul 2020 se împlinesc 5 ani de la mutarea la cele veşnice a 
scriitoarei Carmen Elena Caragiu, născută la Ploieşti, absolventă a 
Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, cu diplomă de 
licenţă în profilul Filologie, specializarea Română-Hindi, sesiunea 
iunie 1988.  

A absolvit Liceul de Filologie-Istorie C.D. Gherea din Ploieşti, 
obţinând Premiul I la etapa naţională a Olimpiadei de Limba şi 
Literatura Română în clasa a XI-a (1982-1983). 

Spirit enciclopedic, cu bogate lecturi filosofice şi literare, 
teologice, psihologice şi ştiinţifice, bună cunoscătoare şi interpretă 
a scrierilor filocalice şi ale părintelui Ghelasie de la Frăsinei.  

A murit la 50 de ani, de ziua Sfântului Calinic de la Cernica, în 
urma unui şoc hemoragic ascuns. În timpul vieţii, a publicat mai 
multe studii în revista Sinapsa şi în colecţia de studii Chipul iconic.  

Volumul „Jurnal de idei” (editura Platytera, 2016), apărut 
postum, este o apariţie unică în contextul actual. Bogăţia de 
legături teologice şi culturale este impresionantă.  

În cele ce urmează, vom prezenta câteva idei din primul ca-
pitol al cărţii, intitulat „Savoarea credinţei şi a gândirii”. Tema pre-
dominantă este cea a „eshatonului discret”, cum numeşte autoarea 
taina eshatologică inaugurată de Învierea lui Hristos în sânul lumii 
subminate de fenomenul căderii, entropiei şi morţii. 
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Mistica iconică, descrisă de părintele Ghelasie, este abordată 
interdisciplinar, din mai multe perspective simultan: cea estetică a 
literaturii şi muzicii, cea a reflecţiei filosofice şi psihologice, dar şi 
cea teologico-mistică în specificul ei iconic propriu creştinismului. 
În centrul atenţiei sale stau interesul faţă de suflet, care a ajuns, 
după cădere, în plan secund şi urgenţa unei asceze şi mistici a 
iubirii ce-l aduce în prim-planul existenţei ca esenţă de taină şi 
izvor de identitate a fiinţei întregi, prin pecetea divină ce-o poartă 
şi pe care-o imprimă prin viaţa duhovnicească şi trupului.  

Sufletul este viu şi după moartea trupului, de aceea sensul 
învierii stă în învierea trupului, soldată cu transfigurarea naturii 
părtaşe la slava fiilor lui Dumnezeu.  

Este o vreme a cernerii, în care „neghina a crescut până la 
capăt”, dar suntem „vegheaţi, apăraţi şi iubiţi de Dumnezeu”.  

Legile firii nu trebuie forţate, ci avem nevoie de metanoia, şi 
schimbarea minţii se va reflecta în mod natural în afară. Inerţia, 
vechile obiceiuri şi automatisme „nu mai au o putere atât de mare 
asupra sufletului, pe măsură ce acesta sporeşte în lumina de Sus”. 
Din faptul că actele spirituale tind să fie exprimate poetic prin cele 
mai concrete imagini reiese că „primele preiau întreaga motivaţie 
şi încărcătură a fiinţei”. 

Trecerea de la modul actual al vieţii situate în orizontul morţii 
şi modul eshatologic al fiinţării presupune un salt duhovnicesc, 
nefiind, după cum spunea Wittgenstein, ca un drum de aici 
dincolo. „Ea ori e pusă în termeni de enigmă sau taină adâncă a 
vieţii, sau nu mai are rost ca mod de a continua în acelaşi fel”. 

Iubirea e izvorul conştiinţei identitare, întrucât „cine nu poate 
iubi, nu se poate revela sieşi” (Kierkegaard). Locuită de iubire, 
„structura elementară a materiei cunoaşte în intimitatea ei, cea 
nevăzută de om, vibraţia unei stări de fericire”. Trăirea de suflet 
autentică, cunoscătoare a libertăţii duhului, implică o destrămare a 
jugului „inducţiei inverse” a corpului şi materiei asupra sufletului 
şi o decondiţionare absolută, punct în care „iconicitatea triumfă 
asupra zombicităţii”.  

Observând că „suportul propriei fericiri e fericirea celorlalţi”, 
autoarea precizează că prin termenul „ceilalţi” se înţelege nu 
numai semenul uman, ci şi făpturile şi particulele lumii, şi însuşi 
spaţiul ce participă la fericirea noastră, în aşteptarea resurecţiei 
eshatologice a lumii. Dezamorsând răul, „mutaţia eshatologică a 
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dorinţei” este încifrată în „enigma metaforei poetice, în inefabila 
bucurie a cuvântului poetic, înclinat să ‘facă figuri’. Astfel, toată 
încărcătura sensului trupesc este, mai nou, preluată de sensul 
sufletesc”, ce poartă în adâncul de duh „germenii de coeziune ai 
unei lumi noi”. 

În textele sale, Carmen Caragiu are intuiţii adânci ce pătrund 
dincolo de cortina căderii, cu determinismul şi legităţile ei ce 
îmbracă firea într-o armură inflexibilă, care n-o lasă să cadă pradă 
haosului. Cuvintele ei ne călăuzesc în aerul tare al libertăţii du-
hului, în care apar străfulgerări şi îndrăzneli creatoare în contexte 
al căror sens apare ascuns raţiunii discursive şi imposibil de 
descifrat.  

Un exemplu este capitolul intitulat: Logica poveştilor şi 
„raţionamentul visătorului”. Aici ni se spune pe faţă că „pământul 
acesta (planeta Terra) nu este paradisul biblic”, ci rezultatul unei 
mutaţii în ordine transcendentală ce este conţinutul „alungării din 
Grădina Edenului”. Astfel, dacă planeta Terra există şi s-a format 
conform legităţilor căderii, la un nivel ontologic caracterizat prin 
structuri rigide şi uniforme ce nu permit „modelarea personală şi 
flexibilă, ca atare, a structurii interne a spaţiului”, raiul scapă 
mijloacelor de cercetare ştiinţifică, fiind casa sufletului, „infinitul 
expresiei creatoare care leagă subiectul de obiect”. 

Pomul căderii ne apare ca o carte a lumilor posibile, pe care 
omul, răsfoind-o, „a citit povestea căderii înainte de a se întâmpla 
şi intrând pe uşa acelei fabuloase povestiri, nu a mai putut ieşi, de 
la un moment încolo”. Cedând ispitei, omul a lăsat să încolţească 
în mintea sa seminţele patimii, pierzând sensul şi chipul călău-
zitor, alungând, el, din mintea sa neînfrânată glasul Domnului şi 
începând „să rătăcească pe căile primejdioase ale plăcerii senzo-
riale şi ale cunoaşterii nevăzătoare cu duhul”. 

Survolând fenomenul căderii şi modul în care s-a putut 
întâmpla, autoarea ne repetă că „logica poveştilor este mai aproape 
de adevăr decât oricare altă logică” şi că „legătura dintre cuvânt şi 
ceea ce numim realitate este mai strânsă decât credem”. În fapt, „o 
lege tainică a poveştii spune că timpul se creează odată cu 
povestirea”. Astfel, „cu toate că începe să existe odată cu povestea, 
timpul din interiorul poveştii este cu totul altul decât cel al rostirii 
cuvântului. Când adormim şi ne trezim în miezul unui vis, suntem 
deja în mijlocul acelui vis, nu la începutul lui. Visătorul are, deja, 
înapoia lui un întreg trecut bine constituit”. 
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Conform logicii poveştii, este cu putinţă ca „universul acesta 
căzut să fi apărut pe lume în cu totul alt mod decât cel pe care îl 
impun deducţiile ştiinţifice”, ce presupun că „universul s-a format 
în timp acum cca. 15 miliarde de ani şi că evoluează după legi 
neschimbate”. Logica ştiinţifică începe cu raţionamentul visăto-
rului, care nu ştie că „omul a căzut într-o poveste” şi că „visul a 
început”, calculând timpul „în interiorul visului”. 

În fapt, ne spune Carmen Caragiu, „e posibil ca universul să 
nu fi ‘început’ deloc aşa cum socoteşte ştiinţa, tot după cum 
socotelile visătorului nu se potrivesc deloc cu cele ale omului abia 
trezit din somn. De regulă, un vis începe cu mijlocul lui, ceea ce 
visătorul nu ştie. El are deja în spate un trecut, care i se pare 
singurul real. E posibil – de ce nu? – ca timpul în care trăieşte omul 
din vis, „miliardele de ani de evoluţie” să nu fi existat decât în 
mintea omului din vis, şi nu în realitate. Conform logicii interne a 
poveştii, aceşti ani trebuie să fi existat. Dar existenţa lor poate să fie 
de ordin logic, nu şi ontologic. Poate că în ceea ce priveşte căderea, 
nu s-a început cu ‘începutul’. Poate că s-a început cu mijlocul 
poveştii, sau de la o anumită pagină încolo, înainte de care totul 
rămâne să fie pură ‘deducţie mentală’, nu şi realitate faptică sau 
istorie reală. Conform acestei logici a poveştii, este posibil ca tot 
universul acum perceptibil să fi apărut chiar mult mai recent decât 
crede ştiinţa şi ca prima scenă a căderii efective să fi fost lumea 
preistorică, atunci când apăruseră şi vieţuitoarele, şi omul. Nu-i 
exclus (deşi pare fabulos, dar ce mai fabulos în univers!), conform 
acestei ipoteze, ca unele relicve datate cu sute de milioane de ani în 
urmă să fie, de fapt, relicve ale ‘obiectului viu’ şi, ca atare, obiecte 
de recuzită dintr-un scenariu inteligent, fragmente de ‘poveste’, nu 
realităţi ordinare. Începutul şi trecutul îndepărtat sunt întotdeauna 
tainice, ca lumi cvasi-istorice, îngemănate cu mitul şi cu fantezia. 
Oricum, începutul nu ascultă de aceleaşi legi care comandă 
ulterior istoria. Datarea corectă ţine nu doar de calculul timpului, 
ci poate că depinde de factori necuantificabili. Să nu uităm că omul 
a căzut dintr-o ‘realitate de poveste’ şi că ‘povestea’ (un întreg 
ambient, obiectul viu) a căzut o dată cu omul. La început, lucrurile 
trebuie să fi arătat puţin altfel decât bănuim că au fost. Toate 
celelalte faze ale evoluţiei nu au mai avut loc în realitate, ci ele s-au 
creat – ca o imagine – în mintea noastră conform unor pure 
deducţii adânc motivate psihologic, aşa cum timpul visului se 
creează înainte şi înapoi o dată cu căderea în vis”.  
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Din această perspectivă, evoluţionismul predicat de ştiinţă 
apare ca o „simplă abstracţiune”, deducţiile ştiinţifice având un 
temei psihologic care este tocmai „solidarizarea minţii umane cu 
iluzia atotputerniciei materiei” şi o relaţie a patimii trupeşti cu 
spaţiul disputat ca posesiune ce „stă înapoia desfigurării univer-
sale după Cădere”. Condiţia actuală a lumii e materializarea unei 
„întâlniri cu posibilul, într-o poveste” şi, poate, tot aşa cum a 
început, brusc, istoria se va sfârşi instantaneu, „printr-un salt 
transcendental, întorcând o filă dintr-o carte”, căci „în mâna lui 
Dumnezeu, ‘rezistenţa’ legilor materiei e mult mai uşor de înfrânt 
decât un coşmar, care piere în momentul trezirii din somn”.  

Omul nu era pregătit, nu era suficient de întărit în bine, ca să 
guste din „pomul cunoştinţei lumilor posibile” şi să aibă cunoaş-
terea posibilului printr-o trăire sufletească vizionară şi nepătimi-
toare, fără a muşca din mărul experienţei răului. Emblematică este 
aici imaginea de poveste a „camerei cu două uşi”, dintre care una 
„trebuie să rămână închisă” („pe măsură ce ne apropiem de ea, se 
face întuneric şi aerul devine parcă mai rece şi mai umed, cu un iz 
cam tăios...”), pe când cealaltă „dă într-o grădină minunată, plină 
de muzici şi lumini”. Camera cu două uşi este, în fapt, „Pomul 
biblic al cunoştinţei binelui şi al răului”.  

Carmen Caragiu explică: „Una din uşi este deschisă experien-
ţei directe a binelui, cealaltă rămânând, însă, închisă experimen-
tării răului şi permiţând, în schimb, printr-o operaţie iniţiatică, 
doar cunoştinţa virtuală a răului. Din interiorul binelui, rămânând 
ferm ancoraţi în esenţa lui, putem avea cunoaşterea nepătimitoare 
a răului”, posibilă tocmai prin „mişcarea liberă a covârşirii întune-
ricului de către lumină şi a necesităţii de către libertate”. 

Ispita (atracţia posibilului) este în sufletul mântuit „continuu 
covârşită de puterea realităţii strânse în Hristos”. Chemarea atră-
gătoare şi amăgitoare a posibilului (asemeni intrigii unei poveşti) 
există în continuare în el ca un „miez dureros” (o „cruce extatică”), 
ce are rolul „să intensifice în plan calitativ trăirea”. Rod al ispitei 
învinse, imaginea uşii ce va rămâne închisă este coincidenţa 
semnificativă a momentului chenotic (al retenţiei psihologice) şi 
tensiunii înălţătoare în apoteoza emoţională ce exprimă „biruinţa 
libertăţii asupra necesităţii”.  

Şi dacă „în noi au rămas uşi închise, pe care nu le-am deschis 
către o anumită experienţă de viaţă”, se ridică întrebarea:  
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„Să deplângem acest fapt sau, din contra, să fim fericiţi că, aşa cum 
cere povestea, unele uşi au rămas închise, scurtându-ne, astfel, 
timpul rătăcirii noastre în iluzie?”. Este, aceasta, una dintre cele 
mai frumoase descrieri a sensului ascezei creştine, ce dă seamă, 
prin înfrânare, despre „natura covârşitoare a sensului şi fericirii”. 

De asemeni, „realitatea corpului căzut este radical diferită de 
cea a corpului paradisiac”, continuă Carmen Caragiu. Cum era 
corpul înainte de cădere? „Un lăcaş al sufletului, unit cu acesta 
precum frumuseţea cu adevărul. Ca o pecete intimă a dorinţelor 
lăuntrice. Mai mult, acest corp paradisiac era unit cu o lume. (...) 
Exista o ‘inervaţie extinsă’, ca şi când nervii şi sensibilitatea cu 
ramificaţiile lor ar fi împânzit spaţiul, ce tresărea odată cu mişcă-
rile inimii, cu pulsul, cu respiraţia”. Căderea, însă, „face ca sufletul 
să-şi piardă o dimensiune a rezonanţei sale cosmice. Îl aruncă  
într-o lume străină”.  

Rezonanţa extinsă şi personalizată a lumii cu sufletul iradiază 
din pecetea chipului omului în natura cosmică. „Ascunzând” 
chipul omului, căderea face să dispară calitatea de „lume vie” 
concorporală cu omul, şi în schimb „se actualizează cantitatea, 
uniformitatea, impersonalitatea”. Aşa stând lucrurile, „moartea, la 
urma urmei, este o cheie de lectură, una profund distorsionată, 
prin care totul se vede ca şi când n-ar avea chip”. În acelaşi timp, 
dincolo de aparenţe, „moartea corpului este o condiţie a răsturnării 
ordinii fenomenale, a unei inversări a perspectivei, în urma căreia 
sufletul apare ca miez transcendental sau focar transfigurativ al 
lumii fenomenale, iar chipul divin se dezvăluie ca miez transcen-
dent sau focar transfigurativ al sufletului unit cu Dumnezeu”.  
De aceea avem o nevoie teribilă să recâştigăm iubirea dătătoare de 
chip, care este „o împletire nesfârşită, din fire mătăsoase”. 

Carmen Caragiu aminteşte sintagma lui Heidegger „conste-
laţia omului şi a fiinţei”, explicând-o prin faptul că realitatea „are 
tendinţa să devină co-vectorială cu acţiunile omului”. Şi deşi 
căderea omului a făcut din lume „o existenţă ininteligibil imensă, 
absurdă” în care părem „aruncaţi”, întrucât „cel puţin aparent 
fiind ca şi străină sau ostilă vieţii trădează absenţa oricărui 
referenţial ontologic ferm al opţiunilor axiologice, adică valorice”, 
fiinţa (Dasein-ul) „continuă să existe în deschis”, cu o aşteptare 
crescândă a unei stări „pentru care trebuie să fim pregătiţi, va 
spune Heidegger, mai ales cel din ultimele scrieri”. În aceste 
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condiţii, împărăţia cerurilor este gustarea continuă din rodul 
euharistic al transcenderii de sine prin dragoste, prin „întruparea 
în Celălalt”. 

Pe de altă parte, lumea înviată, în care „orice detaliu reflectă 
întregul”, cunoaşte o covârşire a legii de către har, cu alte cuvinte, 
„un proces de ‘de-matematizare’ a structurii ei profunde materiale. 
Viaţa inedită ia locul legii. Indeterminare, impredictibilitate, creati-
vitate, libertate: iată trăsăturile noului chip al existenţei, pe care 
nici o logică formală şi unitară nu o mai poate cuprinde”. 

Dacă ştiinţa materiei-mecanism „pleacă de la falsa premisă că 
viaţa e un proces ce poate fi recreat analitic, pe bucăţele”, para-
digma ştiinţei vieţii ca ştiinţă fundamentală înţelege subiectul ca 
„instanţă integratoare”, vorbind despre experienţă mai mult decât 
despre structuri sau funcţii concepute în mod izolat. Astfel, din 
punct de vedere psihologic, „experienţa e mai mult decât suma 
părţilor, ea nu e construită din senzaţii, percepţii şi reprezentări, ci 
integrează senzaţii, percepţii şi reprezentări”.  

Inteligenţa artificială nu poate trăi „experienţe subiective, 
asemeni organismelor vii”. De ce? „Pentru că procesele lăuntrice 
sunt esenţa constituantă a corpului înţeles ca trup, ca o unitate 
indestructibilă între corp şi suflet. Corpul este un fenomen viu, 
motivat lăuntric, ce se constituie plecând de la mişcările sufletului 
care se compun cu participările sale. Motivaţia lăuntrică face 
acceptabilă ideea de corp, în calitate de expresie a subiectului. Fără 
subiect, nimic nu se poate forma, nu poate exista. Se reduce la 
jalnica zombicitate”. Mai mult, după cum a remarcat şi Karl 
Jaspers, „este iluzorie speranţa de a realiza prin tehnică ceea ce 
poate fi creat numai de către spiritul viu”.  

Înţelegerea relaţiei subiectului cu corpul şi natura a devenit o 
prioritate a vremii noastre. Loc al prezenţei, natura „refuză să fie 
sălaş şi părtaş al păcatului”, astfel încât spiritul căzut „simte cu 
disperare pierde viaţa şi mijlocirea naturii”. De aceea, spiritele 
căzute „rătăcesc ca într-un gol”, şi „acest vid al incomunicabilităţii 
este starea de părăsire totală în care se regăseşte conştiinţa ce nu a 
iubit. Nici o pasăre nu-i cântă, nici o frunză nu-i adie”. 

„Imaginându-şi iadul ca o magherniţă închisă”, Dostoevski a 
intuit „temeiul cel mai de jos al solitudinii infernale, când natura 
îşi retrage teritoriile şi energiile” şi se resimte nu doar o singu-
rătate apăsătoare, ci şi nimicnicia, pierderea accesului la natură, cu 
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rostul ei adânc de a fi un mediu al comuniunii, la unirea „atât de 
odihnitoare cu viaţa ei, ce este ca un leagăn al sufletului”.  

La rândul lui, corpul, asemenea unui „un nod fenomenal ce 
leagă strâns spiritul de natură, conferindu-le un orizont comun”, 
are „condiţia euharistică” a „împărtăşirii de celălalt”.  

„Noutatea [mereu] actuală a creştinismului constă în faptul că 
el se clădeşte pe noţiunea de familie cosmică, ceea ce deschide 
infinite orizonturi de aşteptare”.  

Învierea lui Hristos întoarce spaţiul, timpul, natura cu faţa 
spre om, conferindu-le o pătrundere tainică în povestea eshato-
logică, în care acestea nu mai sunt asemenea unui „obiect mort”, ci 
înviază şi ele. Ca urmare, „îşi pierd semnificaţia opresivă, orizon-
tală”, căci „în existenţa eshatologică totul este relaţie între suflete şi 
lumile lor, este, prioritar, iubire. O iubire, însă, care este mişcată de 
puterea mai presus de om a Duhului Sfânt”. 

În condiţia eshatologică,, sufletului i se dă puterea ca, în 
deplină libertate, să-şi clădească lumea „pe dimensiunile iubirii”. 
O lume ce nu mai este închisă în „cămaşa de forţă” a legilor, ci în 
dialog viu cu sufletul, în fiecare fibră intimă a ei. Iar „munţii de 
inerţie pot fi cu adevărat mutaţi din loc numai cu acţiunea 
sufletului în care s-a sălăşluit Dumnezeu”.  

Privită doar ca „obiect de satisfacere a unor dorinţe sau 
nevoi”, natura suferă ca într-o robie. Efectele exploatării irespon-
sabile a naturii de către om au creat o criză ecologică globală, ce 
impune conştientizarea naturii ca parte integrantă din familia cos-
mică, cu o menire proprie filială (logosică) rânduită de Dumnezeu. 

Mai mult, „omul nu poate fi pe deplin liber, dacă natura 
cosubstanţială şi comuniantă cu propriul său trup nu capătă, la 
rândul ei, un grad de libertate care să-i permită modelarea sa 
dialogică după chipul omului, în consonanţă cu taina chipului 
dumnezeiesc”.  

Taina eshatologică presupune, odată cu revărsarea descoperită 
a slavei dumnezeieşti în creaţie, o acoperire universală a naturii de 
către conştiinţa umană, într-un act de chenoză iubitoare: „Chenoza 
dumnezeiască în creaţie se continuă prin chenoza spiritului uman 
în natura ce-şi presimte trezirea eshatologică întru viaţa Cuvân-
tului creator. Empatia, rezonanţa afectivă ce se manifestă în natură 
sub diverse forme de întâmpinare şi răspuns la acţiunea umană 
dau mărturie despre capacitatea de umanizare, de aderenţă la 
taina euharistică, a naturii în miezul unei relaţii cu omul”. 
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Omul de astăzi are nevoie, mai mult ca oricând, de o schim-
bare a minţii (metanoia), care să răstoarne logica antagonistă a 
căderii ce perpetuează războiul părţilor în detrimentul iubirii şi 
vieţii. Ne reamintim dublul înţeles al Crucii, cel de blestem sau 
pom al morţii şi cel de binecuvântare sau Pom al Vieţii. „În primul 
caz, crucea este reprezentarea întretăierii ca un conflict sau război 
între elemente, care tind să se anihileze unul pe celălalt. O linie o 
taie pe cealaltă. Atunci când pe cruce se aşază Omul Hristos, aceste 
elemente din părţi în conflict devin mădulare unite într-o singură 
viaţă. Războiul părţilor încetează, şi totul revine la unitatea orga-
nică a Întregului”. Asumând în Sine creaţia divizată, Fiul lui 
Dumnezeu întrupat „trage la Sine tot ce există ca pe un mădular 
viu”, restaurând frumuseţea făpturii prin iubire, când, „altoit pe 
rana cosmică a Crucii, face din aceasta Pom al Vieţii”.  

Cu adevărat, dumnezeiasca împărtăşire cu Trupul şi Sângele 
lui Hristos Cel Înviat nu este doar un act sacramental izolat, ci prin 
ea se simte pretutindeni, în mod tainic, adierea eshatologică.  
De aceea s-a vorbit despre Învierea Domnului ca despre o 
„eshatologie inaugurată”.  

Sensul adânc al Învierii este „refacerea liantului vieţii uni-
versale, prin legătura vie de iubire dintre natură şi suflet, dintre 
suflet şi Dumnezeu” şi „reclădirea în Trupul lui Hristos a lumii ca 
Biserică”. Aducând lumea înaintea Tatălui, Hristos o face, prin 
părtăşia la Trupul Său înviat, vrednică de slava filială.  

În aerul libertăţii, spre care trimite imaginea lespezii ridicate 
de pe mormânt la Învierea lui Hristos, „existenţa cantitativă 
devine viaţă comunională, pătrunsă de substanţa Iubirii şi mişcată 
de creativitatea Duhului”.  

În „eshatonul discret” dintre Învierea Domnului şi venirea lui 
în slavă, avem responsabilitatea de a mărturisi prin gând, cuvânt şi 
faptă, altfel spus, prin gestul iconic al întregii fiinţe, chipul Vieţii şi 
Învierii pecetluit în creaţie şi revelat în Iisus Hristos.  

În încheiere, nu putem să nu remarcăm cuvântul „savoare” 
pus în legătură cu credinţa şi gândirea. Cred că el apare oriunde 
harul covârşeşte legea. În acest sens, autoarea ne apare hărăzită. 
Veşnică fie pomenirea ei!  

Florin Caragiu 
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Gestul iconic şi pulsul eshatologiei pregustate  
(file inedite de Jurnal) 

Despre părintele Ghelasie, despre biografia şi contribuţiile sale 

teologice s-a scris mult, în special graţie mărturiei ucenicilor şi 

memoriei celor care l-au cunoscut îndeaproape. Evident, însă, 

mesajul lăsat de sfinţia sa se adresează nu numai practicanţilor, ci 

şi celor pe care îi inspiră adânc ideea de gest iconic.  

O întrebare care îi frământă pe unii din cititorii săi animaţi de 

dorinţa unei înţelegeri autentice a textelor şi care necesită o atenţie 

specială, date fiind implicaţiile acestei întrebări pentru risipirea 

unor zone de naivitate sau de ignoranţă în cunoaştere, ar fi urmă-

toarea: de ce este nevoie de atâta rafinament şi de complicaţie 

teoretice chiar în cazul teologiei practice, axată posibil doar pe 

cultivarea virtuţilor, întemeiată în actul rugăciunii şi în partici-

parea la Sfintele Taine?...  

Părintele-iconar e autorul unor scrieri-fluviu deloc lesne de 

lecturat. De ce nu ne putem dispensa de tot acest efort de a citi şi 

înţelege existenţa, nu altfel decât trecând-o prin furcile caudine ale 

unui limbaj care sună uneori ca o limbă străină dificilă? De ce 

trebuie să ne însuşim noi şi complicate noţiuni despre realitate, de 

ce trebuie să mediem cu ele o realitate care se poate lăsa receptată, 

altfel, la modul simplu, direct, nemediat teoretic. Dar oare aşa este?  

În acest punct, suntem aproape sa punem degetul pe una din 

contribuţiile cele mai însemnate ale autorului la gnoza creştină, 

care e penetrată cu o bună articulare la evoluţia problematicii 

complexe pe care o parcurge cunoaşterea contemporană în genere. 

Concepţia antropologiei iconice e surprinzător de familiară cu 

câteva idei filozofice foarte actuale ţinând de epistemologie şi 

gnoseologie, care, pe de o parte, limitează drastic entuziasmul 

empirismului reducţionist şi în final critică pretenţia ştiinţei de a 

exista ca o cunoaştere fundamentală în timp ce tinde să se dispen-

seze de orice filozofie.  

În primul rând, e vorba de mesajul indubitabil al criticismului 

kantian, dincolo de variantele sale diacronice. Acesta spune că 

realitatea e în noi înainte de a fi în afară şi că în orice judecată 

existenţială e implicată, fie şi în chip ocult, o judecată de valoare.  
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În ştiinţă, mitologică a devenit însăşi ideea de materie, caracte-

rizată aproape în unanimitate prin exterioritate, independenţă şi 

impersonalitate, apoi de întindere ca bază a acţiunii din aproape în 

aproape, şi de impenetrabilitate, cu legile determinismului şi ale 

entropiei subînţelese şi insurmontabile.  

Prima evidenţă a lumii în care trăim aceasta este, raportată la 
care psihologia noastră curentă se confruntă cu ideea de moarte ca 
fenomen obiectiv şi insurmontabil, cu o finalitate fără transcen-
denţă. Este aceasta o stare de spirit care se traduce ca nihilism 
constituant, profund infiltrat freatic în corpul ideii de materie 
moartă. Unii o descriu şi ca pe starea de gândire incoloră, 
asemănătoare cu sindromul de fading schizofrenic, deşi nu ne dăm 
aproape deloc seama de asta, pentru că am mitologizat între timp 
şi ideea de normalitate.  

Fadingul sau ştergerea culorii afective este corelativul 
psihologic al omogenizării absolute, care e moartea ipostaziată ca 
fiind o realitate autonomă. Atenţie: e vorba de moartea ontolo-
gizată, această idee subconştientă, mai ales, şi foarte persistentă pe 
care o produce decompensarea afectivă devenită o lege a entropiei 
psihice.  

Şi iată şi un exemplu relativ simplu, în acest sens. Un psihic cu 
tonus vital, înzestrat cu arcuri reflexe pozitive, e capabil să recep-
ţioneze în mod spontan raportul dintre două corpuri aflate la 
distanţă unul de altul în spaţiu ca pe un clar raport de separare. 
Diferenţierea calitativă a individualităţii e motivul pentru care 
aerul ce separă două corpuri solide e pus între paranteze, 
rămânând să funcţioneze în iconomia imaginii doar prin calitatea 
„invizibilităţii” sale, graţie căreia, pe acest fond şi numai pe acesta, 
icoana formei cu conturul ei distinct se poate afirma în voie, fără a 
fi stânjenită de obsesia maladivă a contiguităţii, a percepţiei „din 
aproape în aproape”, aşa cum o descriu cei care se simt atinşi de 
nevroză sau de schizofrenie.  

Pentru că, trebuie spus, aceştia declară că percep însuşi aerul 
dintre corpuri la acelaşi nivel de semnificaţie şi de prezenţă pe care 
le au corpurile însele, ca pe o substanţă materială contiguă ce 
înghite formele distincte şi, mai mult, ei mărturisesc faptul că 
realitatea astfel tasată, comprimată într-o unitate omogenă fără 
fisură (impenetrabilitatea!) e ca şi când face purici, se amorfizează, 
se aneantizează.  
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Este sindromul de fading, numit şi derealizare. Se poate vorbi 
de un eşec grav al reprezentărilor, de imposibilitatea de a recep-
ţiona transparenţa şi de a gândi selectiv. Contiguitatea devine 
cancerigenă şi distruge simţul selecţiei. Asta pentru că la nivelul 
reprezentării, deci, – şi e vorba de o reprezentare care a şi eşuat, de 
altfel – s-a impus precum un numitor comun universal însăşi ideea 
ocultă de materie moartă, prin care totul se simplifică drastic, 
printr-o aplatizare afectivă dramatică. 

Perceptia în acest caz devine „liniară”, nu mai ia forma 
„saltului”. Fenomenologia percepţiei ia în considerare acest „salt” 
vital, selectiv, ca bază a reprezentărilor formale distincte pozitive, 
motivante. Aici identificăm bazele elementare ale iconicităţii, în 
felul cum la nivel de simplă percepţie suntem transportaţi prin 
acest „salt” vizual ideomotric motivat de o plusvaloare afectivă, 
oricât de discretă ar fi aceea.  

Viaţa se afirmă instantaneu ca un fel de absolut, dincolo de 
orice îndoială, prin gust, relief, culoare, claritate. Demnitatea 
Formei a fost repusă în valoare şi a devenit inatacabilă, măcar 
pentru o clipă-două. Să înţelegem şi de aici un lucru, pe care 
părintele Ghelasie l-a făcut sesizat printr-o fină analiză psihologică, 
dublată de înţelegerea sa teologică şi duhovnicească.  

Pe linia teologiei palamite, auzim vorbindu-se despre raportul 
dintre fiinţă şi energii. Nu-i lucru lesne de înţeles. Principiul 
Formei se afla în Suflet, în Fiinţă şi, pe de altă parte, în Dăinuire. 
Chipul iconic nu poate fi asimilat energiilor, aşa cum se petrece, 
am văzut, în situaţia acelor teribile „comasări” schizoide mai sus 
pomenite. Pentru a accede la intuiţia în „salt”, ca mod al unei trăiri 
fundamentale autentice, e necesară un fel de reprogramare a 
reflexelor, pentru că arcurile reflexe de natură psihofizică sunt în 
mare parte responsabile de eşecul stărilor noastre emoţionale şi al 
acţiunilor spirituale.  

Ni se vorbeşte cu insistenţă de „Trup” ca de un principiu 
interior şi totodată supraexterior, de regăsire a naturii proprii, de 
reaproprierea spontaneităţilor originare, care sunt opusul automa-
tismelor şi aşteptărilor decadente. Aparent, părintele mută pro-
blema spiritului pe tărâmul trupului. Dar gândirea sa este parado-
xală, iar logica sa transcende, cum bine se ştie, dualismul. Trupul 
nu este materia, ci forma noastră interioară. Creştinismul ontolo-
gizează ideea de Chip şi dezontologizează materia ca şi obiect al 
materialismului.  



Carmen Elena Caragiu – Comemorare 

161 

În acest punct, şi acum e acum, problema reprezentării devine 
capitală. Majusculele, scripturalitatea, figuraţia pe care le asumă cu 
textele sale iconarul de la Frăsinei sunt un mod de a păstra 
figuraţia în orice condiţii. Un mod de a ontologiza figura, care 
altminteri e condamnată la epifenomenalitate.  

Acum orice cuvânt tinde să devină, vorba lui Merleau-Ponty, 
un predicat antropologic, un Gest, Omul fiind Hristos în cazul de 
faţă. Într-un fel, ca şi în artă, legea esenţială constă în conservarea 
figuraţiei. Aparent, viaţa distruge figuraţiile, hrănind ideile false, 
nihiliste. Ele ajung să ocupe în mod ilicit spaţiul reprezentării, acel 
loc privilegiat care ar avea menirea, în cel mai bun sens, să găz-
duiască imagini non-mimetice în raport cu aspectul exterior, 
adesea înşelător, al fenomenelor.  

Reprezentările îşi regăsesc o viaţă mai înaltă în creaţiile 
imaginare de anvergură artistică şi spirituală. În centrul imagi-
naţiei artistice stă, evident, figura. Figurativul constituie mesajul 
specific şi esenţial al artei. Trebuie reţinut cu precădere că legea 
figuraţiei transcende la nivel de reprezentare dualismul moarte-
viaţă. În artă, „morţii” au chip, trăiesc, reţin însuşirile fiinţelor vii. 
Sunt înveliţi, ca şi imagini, în indefinit, în coconul protector al 
eufemismului.  

Astfel, dulceaţa dureroasă a muzicii derivă, printre altele, şi 
din suprimarea „dualismului disecant” ce ar vrea sa nege orice 
legătură organică între ideea de viaţă şi cea de moarte, reflectate, 
nu în ultimul rând, în existenţa modurilor major şi minor. 
Emanaţia de fond a Chipului face din ele, până la urmă, una...  

Semiotica muzicii, conform unor noi interpretări, poate genera 
constatarea că muzica aparent nonfigurativă e universul în 
interiorul căruia se aplică ireproşabil legea de conservare a figura-
ţiei. Muzica lucrează cu un tip de sensibilitate foarte apropiat de 
categoriile sensibilităţii interne prin care se generează sentimentul 
de a a fi în corp, o existenţă, altfel, ce pare de o supremă fragilitate 
şi dezechilibru, lovită oricând şi din orice direcţie.  

Singura ,,muzica ne loveşte fără să ne doară”, straniu 
paradox... Fapt este că ea, muzica, se exprimă prioritar prin direcţii 
şi viteze, valorificate prin tonalitate şi culoare, dar acestea toate ţin 
de limbajul simţului kinestezic, în primul rând, un limbaj esenţial 
al reflexului de echilibru, cel ce statuează direct raportul nostru 
ontologic cu lumea. La acest nivel, cum ne mişcăm devine implicit 
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o problemă etică. Este „starea de a fi atins” corelată cu calitatea 
feed-backului organic, împreună fiind necesar vizate de esenţa 
însăşi a eticii iconice, care se preocupă de mişcarea în noi a impul-
sului, în acord cu o natură reînnoită.  

„Ciocnirea corpurilor” nu-i defel o stare străină de condiţia 
decăderii spiritelor. Părintele Ghelasie a teoretizat, să nu uităm, 
existenţa în termeni de „energii de suflet”. Indeterminarea omni-
prezentă în artă şi devenită fecundă în chip inefabil ca plutire e 
simptomatică acum pentru slăbirea stării de apărare, de prevenţie 
beligerantă. Simptomatologia acestei reinserţii fericite în univers 
devine treptat un dialog al sufletului cu nervii, cu muşchii, cu 
ideomotricitatea de esenţă fină, care sunt, însă, părţi din noi ce nu 
ştiu să dialogheze prea bine cu conceptele, ci, aşa cum am spus, 
mai degrabă cu „gesturile” muzicii… 

Conceptele apasă prea mult pe sugestii ca să poată fi eficiente 
şi în acest caz. E ca şi când „ne atrag atenţia”... (Demonstraţiile de 
psihologie artistică sunt interesante, dar complicate.) Gestul iconic, 
un limbaj universal ca şi muzica, e, posibil, cel în măsură să ia 
pulsul eshatologiei pregustate..., astfel afirmă părintele Ghelasie.  

Ceea ce mi se pare interesant, în muzicologie, Bruno 
Monsaingeon, printre alţii, a demonstrat că muzica are o strânsă 
legătură cu gestica interpretării. În acest sens a filmat mişcarea 
mâinilor şi a trupului şi a expresiei fizionomice la mai mulţi 
interpreţi, printre care Piotr Anderszewski.  

Părintele Ghelasie a vorbit adesea despre deosebirea dintre 
cuvânt şi idee, despre bogăţia cuvântului în contrast cu reducţio-
nismul frecvent al ideii, care tinde să devină produs abstract, izolat 
din întregul trăirii. O astfel de idee receptează realitatea frag-
mentar, neavând parte de chipul ei integral şi viu, în calitate de 
creaţie dumnezeiască.  

În general, terapiile centrate pe creativitate aspiră să recupe-
reze omul în naturalitatea sa nobilă şi în demnitatea sa spirituală. 
Menuhin a făcut practic observaţia că albinele cântă, emiţând 
sunete ce stabilesc un acord major complex. Muzica se arată a fi un 
fenomen de tipul atracţiei extreme şi universale, este expresia unei 
forţe spirituale compulsive, constrângătoare în sens fericit. Ea 
reface în spirit imaginea unei naturi armonioase, fericite, neum-
brite de resentiment.  

Avem de-a face în orice moment cu o trăire rotundă, 
polifonică, adesea simbolizată prin imaginea hologramei. În acest 
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punct se mişcă o totalitate, se unesc istoria cu veşnicia, prin urmare 
şi datul izolat apare altfel în perspectiva consecinţelor şi conexi-
unilor lui ascunse, prezente, trecute şi viitoare, care acum se 
dezvăluie cu un fel de radicalitate.  

Muzica în genere a fost de altfel caracterizată ca o artă a 
tranziţiilor sufleteşti, sau ca o artă a curgerii. Raportul dintre 
tensiune şi relaxare, cum ar fi acela dintre modurile minor şi major, 
este totodată structurat ca o scară a valorilor. Există o atracţie a 
centrului tonal, asemănător unui centru gravitaţional, dar totodată 
şi o sinuozitate a liniilor de câmp, modulaţii care rătăcesc în 
căutarea originii şi trepte de stabilitate aparentă.  

Dramatismul lui „te caut acolo unde nu eşti” e implicat cu 
intensitate în tribulaţiile polifoniei, ale contrapunctului, ale modu-
laţiei, şi în genere în tot ce ţine de presiunea năzuinţelor ce urcă 
din subterana muzicii, ameninţând să răstoarne liniştea aparentă. 
Filosofia modulaţiei înseşi pare că se referă la această căutare 
deviată a absolutului (în sens creştin, aceasta ţine de destinul 
omului căzut), pe care o reliefează din plin arta tranziţiei modu-
latorii, prin imaginea continuităţii în discontinuitate. Totul se 
petrece parcă sub semnul unei parabole: cea a întoarcerii fiului 
risipitor. 

Date fiind coordonatele axiomatice de natură teologică, 
adevărate presupoziţii indiscutabile pentru un gânditor şi mai ales 
mistic teolog, eroarea care se face atunci când se emit judecăţi de 
valoare asupra scrierilor părintelui Ghelasie este în primul rând 
suspectarea unui conflict ireconciliabil între dogmă şi creativitate, 
astfel încât se consideră din start că lectura acestor texte nu suportă 
analogii pertinente cu problematica din interiorul disciplinelor 
laice, cum ar fi estetica, filozofia, fizica, biologia, dreptul etc.  

Se obiectează că geneza însăşi a conceptelor este radical 
diferită într-un caz faţă de altul, că presupoziţia teologică e con-
trară actului de a înainta în gândire, prin descoperire şi deschidere 
faţă de noutate. Dar ce înseamnă închidere şi deschidere, ce 
înseamnă să te înşeli crezând că nu există nici o predeterminare 
ideologică incastrată, ce-i drept, în matriţa subliminală, insesi-
zabilă, a modului de raportare la lume, aşa cum se petrece, de 
pildă, în idealizarea actului de cunoaştere empirică a realităţii, sunt 
fapte enunţate şi denunţate deja printre alţii de fizicieni 
importanţi.  



FLORIN CARAGIU şi CARMEN CARAGIU 

164 

Conceptul de iconicitate foarte minuţios definit de părintele 
Ghelasie e unul foarte elastic şi se poate demonstra faptul că acesta 
îşi află un corespondent în intuiţia estetică, axată pe ideea de 
figuraţie continuă. Viaţa distruge figuraţiile, dar în artă ele se 
conservă, prin puterea metaforei de a resuscita chipul chiar în 
punctul în care el pare distrus de mişcarea structurală entropică a 
vieţii – a acestei vieţi.  

Se vorbeşte de negentropia constantă a imaginii estetice în 
acest sens. Eikonul este funcţie continuă. E o intuiţie iconică aici, că 
nu se pierde chipul, fiinţa, oricum ne-am mişca între viaţă şi 
moarte. Rolul indeterminării ar fi acela de a prezerva sentimentul 
de continuitate, de care vorbeam1. E acesta numai un mic şi foarte 
general, de altfel, aspect, din sumedenia de fapte intuitive care 
sunt produsul unui mod de a reflecta realitatea contrar ideologiilor 
minimaliste şi reducţioniste.  

Părintele Ghelasie a vorbit şi de mişcarea viului, care-i 
„mişcarea fiinţei în sine”. Fiinţa în sine se mişcă precum un întreg, 
este şi o lume în sine. Fenomenologia adevereşte faptul că inte-
riorul se poate manifesta prin sine ca exterior, ca obiectualitate 
intenţională. Forţa psihică sintetizează ea mai întâi spaţiul. Spaţiul 
este în chip esenţial aprioric, intim legat de viaţa Logosului, afirmă 
părintele Ghelasie, observând totodată că „spaţiul e în Dumnezeu, 
nu Dumnezeu în spaţiu şi că „isihastul nu trece dincolo de spaţiu, 
ci intră în Cuvântul hristic”2. 

În spirit se manifestă puterea constituantă de „obiectualitate”, 
dar şi de „obiectivitate” prin mijlocirea Logosului, spunem noi. 
„Philemon şi alte plăsmuiri ale imaginaţiei mi-au deschis ochii 
asupra faptului, de o importanţă decisivă, că există lucruri în suflet 
pe care nu eu le fac, ci care se fac singure şi au viaţa lor proprie 
(...), aidoma animalelor din pădure, ori ca oamenii dintr-o 
încăpere, sau ca păsările din văzduh... Philemon a fost cel care m-a 
învăţat realitatea obiectivă a sufletului”3. „Phaneron”-ul lui Peirce 

                                                           
1 În ce priveşte indeterminabilul, Marin Seel observă că acesta „deschide o 
libertate a obiectului care este o condiţie reală a libertăţii reale între subiecţi” 
(Martin Seel, Aesthetics of Appearing, trad. de John Farrell, Stanford University 
Press, Stanford, 2005, p. 15). 
2 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, Bucureşti, 
2007, p. 252.  
3 C.-G.Jung, „Amintiri, vise, reflecţii”, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 217. 
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indică acelaşi lucru. „Religia vine cu descoperirea unei realităţi care 
este dincolo de gândire. Cu fiinţa în sine trebuie să te întâlneşti 
direct; nu poţi doar să o gândeşti, să o concepi mental. Mai mult, 
putem întâlni şi vedea fiinţa cu sufletul direct”4.  

În materie, forţa vie este mediul de rezonanţă pentru clopotul 
Logosului veşnic în mişcare. Logosul nu creează moartea şi e de 
presupus că nu „mişcă” într-o direcţie sau alta lucruri moarte, ci El 
„bate la uşile” tuturor pentru a fi primit. Mistic, „Dumnezeu nu 
creează nimic mort”5.  

Carmen Caragiu 
(1965-2005) 

 
 

  

                                                           
4 Ierom. Ghelasie Gheorghe, op. cit., p. 181.  
5 Ibid., p. 125.  
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Iconicitatea – câteva perspective şi abordări 

– nevoia de antropologie iconică – 
 
 

Iconicitatea joacă un rol decisiv în formarea vieţii 
cotidiene în toate culturile. […] Semnele iconice inundă 
codurile de comunicare ale omenirii, pe cele verbale şi nu mai 
puţin pe cele non-verbale. […] Contemplarea iconului tinde, 
mai devreme sau mai târziu, să treacă de la preocupări legitim 
semiotice, în sensul tehnic, la probleme filozofice insolubile, cu 
adevărat rebarbative, de identitate, analogie, asemănare şi 
contrast, similaritate şi disimilaritate, arbitrarietate şi moti-
vaţie, geometrie şi topologie, natură şi cultură, spaţiu şi timp, 
viaţă şi moarte. 

(T. Sebeok) 

 
 

S-a afirmat că iconicitatea a generat, în felurite perspective, şi a 
desfăşurat, în ramificări nebănuite, deschise de specializări şi 
domenii diverse, o literatură pletorică. Să credem însă că s-a atins 
un prag al saturaţiei temei care să evoce o densitate nepermeabilă 
unor reacţii de adiţie, ca adăugiri noi, evident altele decât cele ce 
apar patinate de recurenţa referinţelor, strepezite, redundante, 
superflue? 

Se poate răspunde că nu în măsura în care ne învecinăm, ca 
posibil punct de început, cu poziţia lui T. Sebeok, care apreciază, 
stârnind provocator, că abundă încă mistere nedezlegate cu privire 
la „modul atotprezent de producere, stocare şi transmitere a ocurenţilor 
ca semne iconice”, şi atâta timp cât nu ne îndepărtăm de o 
aserţiunea a sa: „iconicitatea joacă un rol decisiv în formarea vieţii 
cotidiene în toate culturile”. 

De ce n-am crede că extensia acestui uni-vers al iconicităţii, 
mai degrabă pluri-vers, expansiv, ce inundă prin însemne iconice 
codurile de comunicare ale omenirii, pe cele verbale şi nu mai 
puţin pe cele non-verbale, se află (de ce nu?) într-un punct de 
întoarcere ce provoacă, într-o dinamică integrativă nouă, o recep-
tare spectrală a intensiunii iconicului, ce devine astfel cadru vitrat 
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prin care să se străbată, ca prin tot atâtea porţi deschise ale 
memoriei, către un sens prim sau poate ultim al iconicităţii? 

Cert este că un atare demers ce caută o lămurire asupra 
iconicităţii nu se poate dezlipi azi cu uşurinţă de un minim parcurs 
interdisciplinar chemat să surprindă vectorii importanţi ce conferă 
relief câmpurilor semnificaţiilor relevante pentru ceea ce înseamnă, 
în contextul actual, o încercare, credem, personalizată de con-
figurare, nu fără rest, a conturului chipului iconicităţii. 

Morgagni şi Chevalier (2012) au atras atenţia, vizavi de o 
istorie a marilor etape ce privesc cearta asupra iconismului, că 
dezbaterea asupra iconicităţii a părăsit terenul filozofic pentru a 
deveni o veritabilă ceartă interdisciplinară care a implicat com-
petenţe, analize empirice şi modele teoretice din ce în ce mai 
complexe. Abordarea Morgagni & Chevalier, într-o perspectivă a 
apropierii semiotice sistemice a fenomenului iconicităţii de 
dezvoltări recente din domeniul cognitiv – ce integrează studii 
semiotice şi cognitive, semnalând oportunitatea unui concept al 
mentalului lărgit – propune, de fapt, o reîntoarcere la concepţia 
peirceeană originară şi la o indispensabilă valorificare a 
conceptului de asemănare. 

Saint Martin semnala, încă la cumpăna anilor ’90, în Théorie de 
la Gestalt et l’art visuel, nevoia ivirii unui câmp metodologic 
multidisciplinar sau interdisciplinar ca provocare majoră, nu doar 
pentru semiologia vizuală, şi indica oportunitatea apariţiei unei 
epistemologii, sau a conştienţei unei epistemologii deschise, 
disponibile să asume aspectele multidisciplinarităţii şi diversi-
ficarea metodologică. Saint Martin argumenta atunci, spre 
exemplu, că semiologia vizuală pe care o expune nu se poate 
întemeia doar pe un demers ce are în atenţie un obiect lingvistic 
perceput ca atare de către fiinţa umană, întrucât este important de 
ştiut şi cum este perceput înainte de a fi analizat, iar activitatea 
perceptivă aduce cu sine o problematică care îl determină să aducă 
în atenţie ansamblul unor perspective asupra cunoaşterii percep-
tive, precum procesul perceptiv, stabilirea unui cod al percepţiei 
vizuale (testul Rorschach, teoria Gestalt, psihologia genetică a lui 
Piaget etc.) 

Se poate vedea şi în Traité du signe visuel că Grupul μ acordă 
atenţie fundamentelor perceptive ale sistemului vizual, fiindcă, în 
temeiul acestei perspective asupra cadrajului sistemului vizual,  
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a modului de informare perceptuală, a modelului global de 
decodaj vizual şi al formulelor de recunoaştere ale unei unităţi 
vizuale, fie iconică, fie plastică, este de înţeles şi semnul iconic în 
structura şi articulaţia sa triadică, dar şi retoricitatea mesajului 
vizual (retorica iconică, retorica plastică, retorica icono-plastică) 
etc; tratării transformărilor iconice (geometrice, analitice, optice, 
cinetice) de către Grupul μ, le premerge o tratare a tipurilor de 
transformări ce sunt implicate în cadrul sistemului vizual; una din 
primele transformări pe care Grupul μ o aduce în atenţie, în 
legătură cu sistemul vizual şi canalul vizual, este cea care 
transformă continuul în discontinuu. 

Goran Sonesson, promotor al semioticii pictoriale (ecologice), 
abordează imaginea (imaginea iconicităţii şi iconicitatea imaginii) 
în temeiul perspectivei oferite de percepţia „Lumii Vieţii” 
(Lebenswelt), percepţie asumată în direcţia unui model psihologic 
al percepţiei (Gibson). Se regăseşte la Sonesson, în spaţiul aceleiaşi 
perspective, şi o retorică vizuală originată în „Lumea Vieţii”, dar şi 
o recunoaştere a motivării iconicităţii şi o respingere a „criticii 
iconicităţii” în raport de acest aspect al motivării. O respingere a 
cărei justificare vine din alt plan, cel al psihologiei percepţiei 
(Gibson), din care decurge, pe de o parte, o înţelegere a imaginii în 
raport, nu de experienţa (anterioară) a acestora, ci de anterioritatea 
experienţei directe a „Lumii Vieţii” (Lebenswelt), şi, pe de altă 
parte, prezumarea anteriorităţii capacităţii de funcţionare semiotică 
faţă de descoperirea asemănării.  

Prin urmare, se postulează o ierarhie a preeminenţei carac-
teristică „Lumii Vieţii” (Lebenswelt), ce, în raport de acest tip de 
ierarhie, situează „mai jos” un „obiect cu două dimensiuni” decât 
un „obiect cu trei dimensiuni”; practic, imaginea ca semn a ceva 
(sau a cuiva) nu trebuie să aibă o preeminenţă faţă de ceea ce 
reprezintă. Aflăm astfel la Sonesson o prioritate a „Lumii Vieţii” în 
raport de descrierea perceptivă a imaginii, şi, totodată, aflăm o 
retorică vizuală care trebuie să îşi afle începutul în realitatea 
„Lumii Vieţii” în care subiectul real întâlneşte „obiectul inde-
pendent” ca particulă elementară a „Lumii Vieţii”; un „obiect 
independent” ca „tot” ce conţine „totalităţi”, şi care este evaluat pe 
baza unor „relaţii de dependenţă”, mutuală sau unilaterală, între 
părţi şi întreg (găsim în această modelizare mereologică sensul 
unei gramatici a dependenţei, alta decât cea a unei gramatici 
constitutive). 
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 Însă, vizavi de diversificarea metodologică la care chema 
Saint Martin, reţinem interesanta precizare a lui Sonesson – pentru 
care semiotica e o ştiinţă particulară, ce se foloseşte de mai multe 
metode – că, în demersul său, se foloseşte de o meta-metodă sau de 
o metodă metacritică care constă în reluarea critică a analizelor 
semioticienilor, nu numai vorbind de raţionamentele lor (analiza 
sistemelor lor), ci şi punând în discuţie analizele acestora cu 
privire la opere concrete. 

Gândind în reflexia acestui orizont, cel al unei meta-metode 
sau al unei meta-critici, în/prin modul de abordare ales, putem să 
mutăm accentul de pe analiza termenilor, ideilor şi semnificaţiilor, 
pe surprinderea unor perspective relevate de autori în concreteţea 
spaţială, de parcurs, a unor metode arondate temei iconicităţii. 
Acest chip, dat de alegerea unor considerente metodologice, e 
subîntins, susţinut, de un fir conducător care e chemat să străbată 
dinspre personalismul iconic/iconismul personalist, dintr-o per-
spectivă ce încearcă să evidenţieze „persoana ca sursă a iconi-
cului”, şi să prezerve iconicitatea ca asemănare. 

În acest sens personalizat, nu vorbim, spre exemplu, de 
iconicitate fenomenologică, ci de iconicitate în fenomenologia 
percepţiei la J.F. Bordron, şi nici, de pildă, de iconicitate lingvistică 
în general, ci de iconicitate lingvistică la De Cuypere sau de 
iconicitatea corpului-actant la Fontanille etc.  

În fenomenologia percepţiei iconice vom putea regăsi, prin 
perspectiva lui Bordron, tema relaţiei între limbaj iconic şi limbaj 
simbolic, a relaţiei indice – icon – simbol, ori a gramaticii iconi-
cităţii, sau putem găsi ideea unui „moment iconic”, a unui icon „ca 
punere în formă” sau a unei iconicităţi ruptă de asemănare. Astfel, 
se remarcă la J.F. Bordron o elaborare a iconicităţii în cadrul unei 
semiotici de inspiraţie şi expresie fenomenologică într-un demers 
ce încearcă să deschidă iconicitatea într-un sens acoperitor către 
întregul modalităţilor senzoriale: vizuală, auditivă, tactilă, olfac-
tivă, gustativă, kinestezică. Vedem însă o iconicitate, situată în 
interiorul unei geneze a sensului, ce vizează procesul de consti-
tuire a iconicităţii asociate modurilor de organizare a sensului.  
Se regăseşte aici o încercare de reelaborare a triadei semiotice 
peirceene (indice, icon, simbol) în cadrul unei semiotici de 
inspiraţie şi expresie fenomenologică, perspectivă în care Bordron 
surprinde iconul (pe care îl leagă de „prinderea de formă”) ca 
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„moment intermediar” între domeniul indicelui şi cel al simbo-
lului. Se indică o „diferenţă de organizare” între „limbaj” şi „icon”, 
de către Bordron, cel care încearcă să identifice cele mai pertinente 
proprietăţi ale limbajului simbolic, ce nu se întâlnesc la nivelul 
iconic, şi care ajunge să propună cinci „diferenţe” prin care se 
poate distinge „nivelul propriu iconic” de „nivelul simbolic”, ce 
sunt „nivele de organizare”. 

În acest orizont de abordare regăsim „iconicitatea categorială” 
şi mereologia, cu referinţă la ceea ce înseamnă „categorii de 
constituire” ale iconicităţii, ca „părţi ale unei fenomenalităţi în 
formare”, şi se poate surprinde, în raport de această perspectivă 
fenomenologică, o tratare a timpului în raport cu iconicitatea, 
respectiv o tratare a problemelor clasice legate de iconicitate: ase-
mănare, reprezentare, mimetism. Pentru Bordron, este de subli-
niat, „iconicitatea nu poate să asigure asemănarea” şi „asemănarea 
nu poate să asigure iconicitatea”. Abordarea lui Bordron rămâne 
de altfel una de orientarea structuralistă, care porneşte de la o 
„constituire a lumii” în entităţi plastice (flux, forţe, etc.), şi care 
avansează o „teorie a iconicităţii” care este chemată „să arate” cum 
această „plastică” poate să „prindă formă”.  

Însă, putem să aducem în atenţie, sau, mai cu seamă, putem 
regăsi, prin mijlocirea lui J.F. Bordron, şi prilejul întâlnirii unor 
indici tematici: chestiunea imaginii adevărate sau false, aplicarea 
noţiunii de adevăr unei semiotici iconice, respectiv provocarea 
definirii raportului dintre imagine şi adevăr. În acest demers, ce 
vizează „întâlnirea între imagine şi adevăr”, se poate identifica la 
Bordron, o altă temă de analiză: distincţia între corpul indicial, 
corpul iconic şi corpul simbolic. Reţinem aici o încercare de aflare a 
dimensiunii veridicităţii proprie imaginii, pornind de la modul 
specific al subiectivităţii implicat în ea, dar şi de la un mod 
particular de a defini subiectivitatea. 

Şi evocarea lui J. Fontanille semnalizează o revenire în forţă a 
discursului asupra corpului în ştiinţele umane. În fond, excluderea 
ori integrarea corpului, în discursurile contemporane, nu s-ar 
petrece, după Fontanille, în numele unui monism ori dualism,  
ci s-ar datora unor decizii epistemologice sau metodologice.  
Se remarcă, la J. Fontanille, în această abordare semiotică a 
corpului, dublul statut al corpului în producerea de ansambluri 
semnificante: corpul ca „substrat al semiozei”, respectiv corpul ca 
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„figură semiotică” (formă a figurilor discursurilor); importanţa 
acordată figurilor discursive ale corpului, mişcări, înveliri etc.; 
relevanţa corpului-actant pentru o „teorie a actului şi a acţiunii”; 
explorarea câmpurilor sensibilului şi construirea unei sintaxe 
figurative a figurilor corporale ale discursurilor; tipologia acestor 
figuri ca forme semiotice ale poli-senzorialităţii şi ca suport al 
memoriei discursului. Se observă pertinenţa amprentei, ca una care 
asigură prezenţa sensibilă a sistemelor semnificante, ca principiu  
ce permite semiotizarea lumii de către corp, dar şi supunerea 
amprentei, de o anume manieră, interacţiunilor între materie şi 
energie, altfel zis, „sintaxei figurative” pusă sub „condiţia 
încarnării”, adică a „inscripţionării într-un corp” şi a „interacţiunii 
între corpuri”. Sintaxa figurativă „încarnată” este un întreg pe care 
Fontanille îl sprijină pe două ipoteze: prezenţă şi interacţiune 
materie/energie. Iar corpul-actant, ce rezultă dintr-un echilibru 
materie/energie, ar fi identificat, din punct de vedere figurativ, 
graţie „învelirii” şi „mişcării” sale. Apare interesant corolarul: 
structura materială conţinută într-o învelire, pe de o parte, şi 
energia cu un potenţial de mişcare, pe de altă parte, devin şi 
condiţii pentru ca o „figură” să fie considerată corp-actant.   

În siajul acestui echilibru/dezechilibru al interacţiunii 
materie/energie regăsim şi iconii (vizuali, olfactivi, gustativi), 
întrucât, pentru Fontanille, sensul iconic emerge din stabilizarea, 
măcar provizorie (şi specifică), a unui „conflict generic între 
materie şi energie”. Se poate vedea astfel o definire a iconicităţii ca 
„principiu de omologare” între „planul conţinutului” şi „planul 
expresiei”, cu precizarea lui Fontanille că „omologarea nu relevă 
din asemănare”, ci dintr-o corelaţie şi o ajustare senzorio-motorie. 
Se poate reţine că la Fontanille avem o iconicitate a limbajului ce 
este formată prin stabilirea unei corelaţii între o figură senzorio-
motrice (internă) şi o figură a interacţiunii materie/energie (externă). 
Respectiv, avem o recunoaştere a unui icon în sensul percepţiei 
unei corelaţii şi a unei ajustări între două experienţe: una externă şi 
una senzorio-motrice internă. 

Aducerea corpului în atenţie şi efectul prezenţei corporale, pe 
calea unui proces de iconizare a perceptibilului, care duce, prin 
multiple moduri, la stabilizarea şi finalizarea unui flux senzorial ce 
revelează „scenariile iconice”, o aflăm în abordarea lui W. Fiers. Se 
poate observa că aceste „scenarii iconice” sunt tributare unei logici, 
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care nu este altceva decât o anume „logică a senzaţiei”, care are ca 
inerente puterea critică/discriminatorie şi capacitatea de ponde-
raţie, ce desfăşoară patru operaţii semiotice dinamice (discretizare, 
integrare, concentrare, unificare); o „logică a senzaţiei” pe care 
Fiers o recuperează urmând filiaţia stagirită a senzaţiei comune a 
cărei monodimensionalitate o pune, însă, în discuţie, deopotrivă cu 
generalitatea „melanjată”, propusă de interpretarea empiristă. 
Fiers mizează pe o „combinaţie intermodală a sensibilelor proprii”, 
fără o schimbare epistemologică de statut, şi ţinteşte de fapt  
o „senzaţie polisenzorială”. Conferă „senzaţiei comune” o 
„conştiinţă”, proprie fiecărui episod perceptiv, şi caracterul de sens 
care funcţionează ca un „principiu de conectivitate” între diverse 
sensibile proprii, în sine sau prin accident etc.; senzaţia apare însă 
ca un „câmp senzorial formal” faţă de lumea sensibilă, ca un 
„principiu organizator” faţă de organele senzitive, şi ca „funcţie 
comună” a corpului şi a sufletului. Prin urmare, aduce în atenţie 
„sufletul”, pornind însă de la înţelegerea aristotelică, şi „senzaţia” 
ca „stare a sufletului”, având propriul său logos; o „senzaţie” care 
duce, pe calea unui lanţ de reacţii interne, la o „finalitate iconică” a 
sensibilului. 

În atare perspectivă, pentru ca senzaţia să devină aptă să fie 
raportată la un discurs, trebuie ca iconizarea (înţeleasă ca stabilizare 
de simple raporturi senzoriale între sensibilele proprii) să afle 
momentul său de „unitate sinestezică”; rezultatul conversiei, 
operat prin intermediul senzaţiei comune, fiind stabilizarea/ 
stabilimentul „iconului sinestezic”; dar reţinem şi că iconicitatea, ca 
autonomizare morfo-senzorială a „ceptivităţii”, este înţeleasă de 
Fiers ca act constitutiv ce rezidă în conceptualizarea unei 
pregnanţe nediferenţiate (anume, o „energie inteligibilă”). 

Abraham Moles e cel care care aduce în atenţie tema unei 
„scale a iconicităţii”, dar şi ideea unei „matrici de traducere 
iconică” respectiv pe cea a unei „retorici iconale”. La Moles, vedem 
o situare a imaginii în orizontul comunicării, rolul acesteia de a 
comunica, de a cunoaşte lumea înconjurătoare, de a transfera 
experienţe şi chiar de a influenţa derularea comportamentelor. 
Avem o definire a imaginii în sens comunicativ/comunicaţional, 
ca o „cristalizare a realului senzorial”. Deci, avem „o imagine” 
văzută în materialitatea sa şi în caracterul său de mesaj ce 
transmite „stări locale” ale universului senzorial. Totodată, se 
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poate reţine că, pentru Moles, procesul producerii de imagini 
presupune o viziune asupra lumii ce trece printr-o personalitate. 

În sensul „cristalizărilor senzoriale” ale „fragmentelor de 
lume”, ce ne fac să participăm la cunoaşterea acesteia, se remarcă 
şi distincţia pe care o operează Moles între imagini vizuale, imagini 
sonore (printre care, peisajul sonor), imagini tactile şi imagini 
olfactive. În ceea ce priveşte oricare dintre modurile de comunicare 
pe cale senzorială, fie că se vorbeşte de imagine sonoră sau imagine 
vizuală etc., la Moles există o punere a mesajului într-un raport 
analogic cu realitatea, de unde scala şi gradientul acestui raport. În 
orizontul acestui raport, Moles numeşte grad de iconicitate, ca opus 
al gradului de abstractizare, o calitate a „identităţii reprezentării” în 
raport de „obiectul reprezentat”. Astfel, între izomorfismul 
realului şi arbitrarul semnului, există o mişcare de abstractizare şi 
o mişcare de iconizare, ce reflectă o scală de iconicitate (sau reciproc, 
o scală de abstractizare) căreia îi atribuie un impact prim în 
caracterizarea lumii imaginilor. 

Un alt aspect de remarcat este cel al retoricii iconale, referită la 
modul cum se priveşte o imagine, cum se vede o imagine, 
respectiv la modul cum creatorul unei imagini constrânge 
receptorul la cunoaşterea anumitor chestiuni. Se poate vedea aici o 
imagine prezentată ca un discurs iconic, o imagine ca exprimare, o 
imagine ca „voinţă de a spune”, abordată într-o interpretare 
semnificantă (nu şi estetică), care admite reflectarea unei „cantităţi 
de intenţie”. 

În acest orizont al „imaginii ca exprimare”, înscrie Moles 
„metoda discursului iconic”, care se referă la traducerea unui 
discurs real, alcătuit din fraze şi cuvinte, ele înseşi semnificante, 
într-un sistem de reprezentări vizuale; o traducere înţeleasă într-o 
abordare biunivocă, deci şi în sensul transpunerii în limbaj curent 
a discursului iconic propus printr-o imagine. Însă, deşi funcţiile 
predicative ale imaginii nu coincid cu predicatele limbajului literal, 
iar funcţiile logice sau infra-logice ale textului iconic sunt inde-
pendente de funcţiile logice ale textului literar, Moles stabileşte 
practic o corespondenţă, bazată pe descompunerea în factori a 
fiecărei funcţii, ce se regăseşte transpusă în ceea ce numeşte 
„matricea traducerii iconice”. Pune deoparte aspectul estetic în 
această abordare semantică a imaginii, pentru a lăsa aspectul 
semantic, dimpreună cu aspectul estetic, în sarcina unei retorici 
vizuale. 
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Ceva mai recent, J-M. Klinkenberg, membru al Grupul μ, 
trimite la semne iconice, ca la semne motivate prin asemănare, 
semne ce tranzitează prin alte canale decât cel vizual (iconi 
auditivi, iconi tactili, iconi olfactivi, iconi gustativi). P. Vaillant se 
orientează asupra cercetării „iconului” ca un 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. 

Se poate surprinde intrarea iconicităţii în spaţiul lingvisticii pe 
calea căutării unei „esenţe a limbajului”, de către R. Jakobson, cel 
ce semnalează şi, totodată, valorifică potenţialul teoretic al 
semioticii lui C.S. Peirce. Jakobson, aplicând trihotomia iconicităţii 
peirceene, în special iconicitatea diagramatică, pentru a da 
exemple de iconicitate în morfologie şi în sintaxă, extinde, în fapt, 
aria de cercetare a iconicităţii de la fonologie la morfologie şi 
sintaxă.  

În prezentarea iconicităţii lingvistice, din perspectiva lui De 
Cuypere, putem afla o temă a iconicităţii vizavi de relaţia între 
limbaj şi cogniţie sau vizavi de relaţia între limbaj şi realitate. Dar 
putem identifica şi ideea unei iconicităţi lingvistice derivată din 
cunoaşterea lingvistică, ori ideea unei iconicităţi lingvistice pusă în 
legătură cu originalitatea, expresivitatea şi creativitatea. Reţinem 
în acest sens poziţionarea humboldtiană a lui De Cuypere, în 
direcţia promovată de E. Coşeriu, cea a unui limbaj privit ca o 
resursă autentică de cunoaştere, şi nu ca un mijloc de comunicare 
pentru gândire, şi a unei iconicităţi lingvistice derivate, deci, din 
„cunoaşterea lingvistică”.  

Este explicită opţiunea lui De Cuypere către asumarea teoriei 
competenţei lingvistice a lui Eugen Coşeriu, adică, o asumare a 
distincţiei între cele trei tipuri de cunoaştere lingvistică 
(elocuţională, idiomatică, expresivă), respectiv a distincţiei între 
desemnare, semnificaţia propriu-zisă şi sens, de origine coşeriană. 
Sunt distincţii ce întregesc cadrul său teoretic privind iconicitatea 
lingvistică şi sprijină încercarea sa de clarificare a noţiunii de 
înţeles suplimentar (extra meaning) asociat unui text sau unei 
porţiuni de text motivate iconic. Aşadar, această aşezare a lui  

De Cuypere în albia lui W. von Humboldt  orientare pe care,  
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de altfel, se situează în chip mărturisit şi Coşeriu, concepând 

limbajul nu ca produs sau reflectare a cogniţiei, ci ca o creaţie , 
pledează pentru ideea că „iconicitatea în limbaj” este o manifestare 
a cogniţiei/cunoaşterii lingvistice. 

Aşadar, consemnăm o primă originare peirceeană a 
„iconicităţii lingvistice”, prin intermediul lui Jakobson. Însă, 
putem să remarcăm delimitarea lui De Cuypere de Jakobson, 
căruia îi reproşează că nu operează o distincţie între fondul 
(ground) iconic şi iconicitatea propriu-zisă. Dar vedem şi o 
delimitare de Peirce, a cărui interpretare a iconicităţii, determinată 
de asemănare, îi pare limitativă lui De Cuypere atât timp cât, în 
perspectiva pe care o asumă, iconicitatea se întâlneşte şi la semne 
care nu sunt determinate de similaritate.  

Distincţia între iconicitatea externă a limbajului, bazată pe 
similaritatea dintre structura lingvistică şi modul în care concepem 
realitatea, şi iconicitatea internă, bazată pe fondul (ground) iconic, 
construit şi perceput între semne şi structuri lingvistice, este o altă 
distincţie pe care De Cuypere o propune în schimbul perechii 
motivaţie vs izomorfism a lui Haiman, respectiv a perechii 
iconicitate endomorfică vs iconicitate exomorfică a lui Nöth. 

De fapt, în acest orizont al iconicităţii asociate „inovării şi 
transformării în limbaj”, se poate consemna, pe de o parte, deli-
mitarea lui De Cuypere de perspectiva cognitiv-funcţionalistă, care 
afirmă că iconicitatea explică tendinţele lingvistice, structurile 
lingvistice mai frecvente, şi, pe de altă parte, opţiunea sa pentru 
caracterul „infrecvent” al iconicităţii, deci în favoarea unei atestări 
a iconicităţii în legătură cu expresivitatea scriitorului/vorbitorului, 
cu o exprimare într-un mod cât mai original, într-o formă mai 
puţin utilizată în limbajul curent. Deci, altfel spus, vedem o 
iconicitate pusă în legătură cu originalitatea şi creativitatea. 

În structurarea acestei perspective a lui De Cuypere, putem 
reţine şi delimitarea acestuia faţă de principiile lingvisticii 
funcţional-tipologice, mai exact de cel care susţine că limbajul este 

adaptat să reflecte gândirea  orizont în care iconicitatea apare 
imaginată ca principiu esenţial al structurării limbajului în general; 
un principiu ce ar avea ca efect faptul că structurile limbajului 
iconic, în virtutea asemănării cu gândirea conceptuală (pre-
lingvistică), ar fi mai uşor de stocat, recuperat şi comunicat. Pentru 
De Cuypere însă, aceste constrângeri procesuale, deşi apar 
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acceptabile, din punctul de vedere al bunului simţ, sunt slab 
legitimate metodologic, date fiind prea puţinele dovezi probante în 
susţinerea lor. 

Observăm că această perspectivă a lui De Cuypere proiectată 
asupra iconicităţii lingvistice îşi asimilează de fapt reperele 
metodologice din „semiotica pictorială”, promovată de Sonesson, 
cel care s-a aplecat asupra imaginilor şi a semnelor vizuale, asupra 
motivării semnelor iconice etc., şi la care se regăseşte şi o distincţie 
între iconicitatea primară şi iconicitatea secundară, nu doar între 
fondul (ground) iconic şi iconicitatea propriu-zisă. Este o distincţie 
care, după De Cuypere, face posibilă diferenţierea între posibili-
tăţile de iconicitate în limbaj şi folosirea efectivă a iconicităţii în 
discurs. Aşadar, putem reţine că De Cuypere se foloseşte de achi-
ziţiile unei anume semiotici vizuale (cea pictorială), în particular, 
de iconicitatea secundară, care, în cadrul unei construcţii teoretice a 
iconicităţii lingvistice, ar fi asociată cu adăugarea unui înţeles 
suplimentar (extra meaning), într-un sens al transformării limba-
jului, orientat de o viziune numită creaţională, ce este caracterizată 
de o motivaţie obiectivă privitoare la inovarea limbajului, atât la 
nivel semantic, cât şi la nivel formal.  

Pornind de la o interogare asupra iconicităţii imaginii şi 
imaginii iconicităţii, Sonesson se orientează către un răspuns ce îi 
relevă o perspectivă în care imaginea apare ca mai puţin iconică şi 
iconicitatea ca mai puţin imaginară. Contextul în care Sonesson 
propune această perspectivă devoalează relaţionări între limbajul 
iconic şi limbajul plastic, în raport, însă, de câteva modele de 
semiotică vizuală (Şcoala de la Paris, Şcoala de la Liège, Şcoala de 
la Quebec). Se poate vedea utilitatea acestei distincţii pentru 
câmpul de cercetare, dar şi nevoia unor distincţii care vizează 
conţinutul atribuit acestor termeni. Sonesson indică faptul că 
adeseori s-a atribuit termenilor (limbaj plastic şi limbaj iconic) un 
conţinut ce a dus la confuzii şi interpretări eronate. Însă, Sonesson 
însuşi găseşte folositoare această distincţie, dar sub condiţia 
supunerii unor modificări, care fac ca, în perspectiva sa, să nu se 
vorbească de limbaj iconic, ci de limbaj pictural, întrucât, conform 
acestuia, iconicitatea se poate regăsi şi de partea limbajului plastic, 
atunci când iconicul este definit conform semioticii peirceene.  

La Sonesson regăsim, de asemenea, nuanţe legate de limbajul 
pictural, limbajul plastic, funcţia estetică, funcţia iconică şi funcţia 
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imagiară; funcţia imagiară este asociată fenomenului reseman-
tizării, iar fundamentul imagiar (producător de imagini) este 
identificat ca un sub-tip al iconicului. Diferenţiind semnele vizuale 
de imagine, semnele vizuale de semnele iconice, Sonesson 
deschide şi un orizont al distincţiei între o semiotică vizuală şi o 
semiotică iconică, şi dezvoltă un spaţiu al interogării asupra 
particularităţii iconicităţii vizuale în imagine, ceea ce, în subsidiar, 
relevă sensuri şi forme ale iconicităţii, altele decât cea vizuală şi 
altele decât cele ale imaginii. 

Într-o abordare a lui Sonesson, aflăm o investigarea referitoare 
la ce pot transmite studiile asupra iconicităţii vizuale despre iconi-
citatea în limbaj şi gest, respectiv modul trecerii de la iconicitatea 
imaginii la iconicitatea gesturilor. Se poate observa astfel cum 
distincţia între iconicitatea primară şi iconicitatea secundară este 
reiterată, cea din urmă fiind considerată mai potrivită în devoa-
larea gestului; mai mult, se poate remarca faptul că Sonesson 
expune în context două tipuri de iconicitate secundară: specificantă, 
respectiv semiotizantă. Este de consemnat şi critica pe care 
Sonesson o face lui D. McNeill, vizavi de distincţia între gest iconic 
şi gest metaforic, dar şi faptul că scala lui Kendon (gesticulaţie, 
emblemă, pantomimă, limbajul gesturilor) este o scală care, din 
perspectiva lui Sonesson, nu se referă la iconicitate. Sonesson 
critică şi perspectiva lui Gullberg care, inserând între gesticulaţie şi 
mimă cele patru categorii ale gestului la McNeill (lovituri, deictice, 
metaforice, iconice), trimite la o „scală a iconicităţii”. 

Într-o altă perspectivă, ierom. Ghelasie operează în chipul 
antropologic o distincţie între limbajul gândirii şi (meta-) limbajul 
conştiinţei în sine, ce îl transcende pe cel dintâi, fiindu-i sursă şi 
suport. Se poate remarca astfel importanţa acestui mod de operare 
cu distincţia dintre cele două planuri antropologice, cel al chipului 
de limbaj în sine al conştiinţei care este dincolo de limbajul 
gândirii, fiindcă, în temeiul acestei distincţii, se poate înţelege 
gestul iconic ca un chip al articulării-cuvântării acestui meta-limbaj 
prin care se exprimă-cuvântă un fond apofatic al omului-persoană. 
Se poate reţine în acest sens, pe de o parte, importanţa recunoaş-
terii caracterului secund al acestui limbaj al gândirii, şi, pe de altă 
parte, nevoia identificării originii acestuia (în compusul antropo-
logic) în (meta-) limbajul conştiinţei, care ţine de chipul personal al 
omului, fără de care limbajul gândirii se autonomizează, se  
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de-personalizează, instituindu-se ca mască-prosopon. Din perspec-
tivă ghelasiană, ruptura dintre aceste două realităţi de limbaj are 
drept consecinţă polarizarea limbajului gândirii şi „desprinderea” 
acestuia de limbajul-întregurilor, propriu limbajului (conştiinţei) 
chipului în sine al persoanei. 

În alt registru, este de urmărit şi de identificat realitatea onto-

logică a acestor două limbaje  limbaj fiinţial (conştiinţa) şi limbaj 

fiinţare (gândirea)  într-o transpunere a unui model palamit ce 
operează cu distincţia între „fiinţa în sine” ca fiinţă şi „fiinţările 
fiinţei” ca energii. În această vedere ontologică, limbajul gândirii 
apare ca „limbaj energetic”, ca identitate aglutinată din atribute, ca 
limbaj al însuşirilor, şi nu ca limbaj al fiinţei. Acestei dualităţi de 
limbaje i se adaugă, în prezentarea acestei abordări ghelasiene, şi o 
detaliere în chip triadic şi i se relevă un chip al articulării integrate 
în deplinătatea chipului persoanei, descoperită, în originea sa, prin 
antropologia iconică. 

În urma fixării acestor repere, se poate înţelege gestul iconic ca 
unul prin care se pune în mişcare-articulare limbajul fundamental al 
conştiinţei. În această perspectivă, gestul iconic va apărea astfel într-o 
dispoziţie comuniantă (personală, interpersonală, transpersonală), 
într-o mişcare integratoare şi integrantă ca mărturie în act a afirmării 
chipului omului drept „cuvânt cuvântător”. Gestul iconic ni se 
devoalează astfel ca un chip al asemănării, ca o pecete inconfun-
dabilă a antropologiei iconice, ca marcă originară a iconizării, ca 
descoperire fundamentală a identităţii, unicităţii şi originalităţii 
persoanei. În mişcarea sa ritualică gestul iconic permanentizează 
dinamica chipului în asemănare într-o prezenţă iconică înscrisă în 
toate coordonatele şi dimensiunile euharisticului. 

Iconicitatea iconomică este prin Mondzain o altă perspectivă 
ce, printre altele, propune tema relaţiei vizibilului cu invizibilul, 
ideea unui acces iconomic la vizibil şi a iconomiei drept concept al 
transfigurării istoriei, dar şi ideea legăturii între iconomie, imagine 
şi icoană prin faptul că au în comun sacralitatea, naturalitatea  
şi destinaţiile pragmatice, sau ideea că orice mare artă este 
chenotică etc. 

Se poate remarca încercarea lui J.M. Mondzain de (re-) aducere 
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 
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doctrinar. Ni se prezintă astfel o „gândire despre icoană” 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. Ni se relevă de fapt, 
în demersul lui Mondzain, nu doar un „acces iconomic la vizibil” şi 
„o gestionare a totalităţii vizibilului sub semnul iconomiei”, ci chiar 
o generalizare sau universalizare a iconomiei ca „principiu al ges-
tionării gândirii, vieţii şi istoriei”, iconomia fiind, în sens mai adânc, 
un concept al transfigurării istoriei.  

Astfel, doctrina imaginii şi a icoanei în „orizont iconomic” e 
prezentată ca una ce „a produs” un ţesut conjunctiv care a permis şi 
legitimat „trecerile între realităţi disjuncte”, iconomia, imaginea şi 
icoana fiind, nu doar legate între ele, ci şi având în comun 
„sacralitatea, naturalitatea şi destinaţiile pragmatice”. Şi arta de a 
vorbi şi arta de a picta sunt articulate sub marca iconomică, în 
raport de un sens al „întrupării” al celor celor ce le manifestă în 
act; o „întrupare” ce reclamă recuperarea trupului adevărat, 
„părtaş la parusia fiinţei”, un trup ce ţine de apariţie şi nu de 
aparenţă, un trup despre care Mondzain spune că „trăieşte în 
cuvânt şi în imagine”. Dar cuvântul este locat într-o ordine a 
semnului, iar icoana este situată într-o ordine a simbolului. Pentru 
Mondzain, icoana este superioară literei şi cuvântului, într-o 
întâietate a vederii asupra auzului (Nichifor patriarhul). Însă, 
preeminenţa vederii are ca temei preeminenţa icoanei, în sensul că 
nu din eficacitatea vizuală îşi extrage icoana principalul său argu-
ment, ci vederea îşi afirmă întâietatea în temeiul şi prin inter-
mediul icoanei, mai exact al sacralităţii sale iconice. 

Se pot consemna şi trei chestiuni cu privire la relaţia între 
discurs şi imagine: articularea între ştiinţa discursivă şi legitimi-
tatea iconică, constituentele grafice ale înscrierii şi ale scriiturii, 
respectiv relaţiile dintre un mesaj discursiv şi un mesaj iconic. Se 
remarcă însă că, la Mondzain, icoana (imagine artificială, văzută) 
este iconomia imaginii (imagine naturală, nevăzută), şi, ca atare, este 
„fidelă prototipului oricărei iconomii”. Respectiv reţinem dubla sa 
interogare referitoare, pe de o parte, la „modul întrupării imaginii 
naturale şi nevăzute”, şi pe de altă parte, la „modul în care trupul 
imaginilor noastre văzute ne conduce la imaginea nevăzută”. 

În contextul abordării sale, suprinde că „relaţia iconomică” a 
imaginii artificiale cu imaginea naturală e cea care livrează celei 
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dintâi, adică icoanei (imagine artificială), ca relaţie existenţială, 
adevărul: „privirea care contemplă produce adevărul icoanei” 
(Mondzain). Un adevăr ca „relaţie existenţială”. Pecetea iconomiei 
istorice, asociată „chestiunii absenţei sau a vidului” e, după 
Mondzain, cea care pune hotar confuziei între imaginea naturală şi 
imaginea artificială în articularea iconomică. Face şi o interesantă 
asociere între „doctrina răsăriteană a imaginii” şi „relaţia de 
imagine” întâlnită în arta apuseană, ale cărei opere picturale ar ţine 
în mod necesar, chiar dacă nu întotdeauna sub un aspect perceput, 
de „o relaţie existenţială cu prezenţa unui vid”. „Orice mare artă 

este chenotică”  e proclamaţia lui Mondzain, care explică şi justi-
fică amploarea doctrinei chenozei în dezbaterea despre imagine 
„din moment ce (chenoza) face perenă vacuitatea parusiei în însăşi 
forma memorialului iconic”. Icoana ca „memorial al întrupării” 
este „un memorial al deşertării” (Mondzain).  

Interesant de văzut că, alături de absenţă şi vid, regăsim şi 
abstractul, întrucât Mondzain surprinde că, în dezbaterea cu 
iconoclasmul, tocmai abstractizarea icoanei este în discuţie. Astfel, 
icoana este văzută drept „cea mai bună introducere în domeniul 
abstract”, pentru că icoana prezintă în înscrierea sa grafică „harul 
cuiva absent”. Mondzain se întreabă şi dacă nu cumva marii 
gânditori ai abstracţiunii (Kandinski, Malevitch, Mondrian) n-au 
vrut să regăsească „rădăcinile iconicităţii” şi chiar să ocupe locul 
veronicăi (vera icona). Trebuie subliniat şi că „iconomia iconică” este 
asemănată unei duble goliri: vidul chenozei ca deşertare asumată 
de Fiul, în exilul faţă de Tatăl, ce devine vacuitate a formei 
sensibile. În acelaşi timp, idolul, semnul şi simbolul sunt văzute de 
Mondzain ca figuri ale sacralităţii cu un „statut relaţional” atribuit 
după folosinţă şi interpretare, reprezentând, nu obiecte, ci 
distincţii ce privesc „relaţia imaginară cu invizibilitatea”. Sunt 
definite în raport cu „vidul” şi cu „chenoza”, atât idolul, cât şi 
semnul fiind într-un raport cu un vid care nu are nimic chenotic. În 
acest orizont, iconodulii sunt cei care conferă un sens nou 
termenului de sumbola, iar iconoclaştii sunt cei care rămân tributari 
semnului, dar deficitari în plan simbolic. Însă, atât iconofilii, cât şi 
iconoclaştii se regăsesc într-un front comun în „condamnarea 
idolatriei” şi în „apărarea adevăratei icoane a celui adevărat”, 
punctează Mondzain. 

Icoana şi idolul sunt identificate şi ca memorialuri ale unui 
trup: un trup al vieţii şi al nemuririi, pe de o parte, respectiv trupul 
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unui mort, al umbrei, al coruptibilităţii, pe de altă parte. Idolul este 
arondat unui plan al dublului (într-o definiţie a „dublului” dată de 
J.P. Vernant), în vreme ce icoana prezintă un limbaj dublu propriu 
(„gândire abstractă, dotată cu virtute spirituală şi manipulare 
tulburătoare a materiei”; „puritate spirituală a imaginii şi adorare 
nebunească a lucrurilor”), are o dublă natură („participă la ceea ce 
este sfânt, rămânând matricea sacrului”). Pe această „cale icono-
mică”, icoana apare pentru Mondzain nu ca o „entitate imitativă”, 
ci ca „simbol iconomic”, altfel zis relaţional. Icoana nu e deci 
asociată la Mondzain cu „asemănarea”, ci cu „similitudinea”. O 
similitudine care, însă, este definită ca ceva ce „ţine” de o 
„fenomenologie a privirii”, de „o circularitate a schimburilor de 
priviri prin spaţiul iconic”. În spaţiul acestor definiri „iconomice”, 
„relaţionale”, Mondzain atrage atenţia şi prin alegaţia 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. 

Perspectiva iconică ghelasiană este, credem, cea care oferă 
tema şi miza fundamentală a chipului iconic al omului. Am 
consemnat, de altfel, ideea „limbajului ca fiinţare” şi a „metalim-
bajului ca fiinţialitate” în cheia „dublului limbaj” (gândire şi 
conştiinţă) integrat iconic, respectiv semnificaţia profundă a 
„gestului iconic” ca pecete inconfundabilă a antropologiei iconice, 
ca marcă a iconizării şi ca descoperire a identităţii, unicităţii şi 
originalităţii persoanei. Însă, în orizontul antropologiei iconice, se 
poate încerca, de pildă, o anume dezvoltare a acestor repere 
antropologice, în ambientul unor amprente şi prezentificări 
specifice, în contextul unor perspective ce se mişcă de la percepţie 
şi semiotică spre retorică prin iconicul peirceean (ce leagă iconul 
cognitiv cu iconul metafizico-cosmologic) şi, mai profund, prin 
iconicul mistagogic. 

De fapt, antropologia iconică pe care o invocăm este de văzut 
prin chipul „iconicului mistagogic” ghelasian, identificat ca o cale 
de dezvăluire a iconicului personalist sau a personalismului iconic 
ca pecete nescăzută a asemănării. Aici se poate regăsi şi conturul 
unui chip iconic al omului prin care amprenta şi prezenţa iconică 
devin inconfundabile şi se încarcă euharistic. În virtutea acestui 
chip iconic, în coordonatele lui mistagogice, s-ar putea deschide o 
cale a unei integrative retorici a prezenţei iconice, alta decât cea 
propusă de Grupul μ, în radical orizont structuralist, dar diferită şi 
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de cea avansată de Jappy, originată faneroscopic (peirceean), şi 
corelată cunoaşterii inferenţiale şi identificării hipoiconice. 

De altfel, chiar şi o „trecere” prin „iconicul peirceean” poate 
prilejui, pentru unii tributari unui anumit mod de abordare 
restrâns (strict fenomenologic, strict cartezian, strict structuralist 
etc.), şi o schimbare de registru şi de mod de abordare, întrucât se 
poate regăsi aici o încercare de (re-) aşezare a omului într-o lume 
oarecum înrădăcinată metafizic şi cosmologic. În această perspec-
tivă se poate regăsi „iconismul primar” (şi triada: indice, icon, 
simbol), dar şi faneroscopia peirceeană, universul pansemiotic şi 
„omul semn”, precum şi viziunea unei cunoaşteri inferenţiale 
asupra lumii etc. Se poate vedea „iconismul primar” într-o valori-
zare a asemănării, şi înţelegerea iconismului primar ca „predispu-
nere la incastru”, ca „doi ceva ce se întâlnesc în virtutea adecvării 
unul altuia”, ca pe „o calitate a unei imprimări ce e capabilă să îşi 
recunoască imprimantul” (U. Eco). Trecerea prin iconismul 
peirceean nu este aşadar fără relevanţă nici într-o posibilă 
perspectivă şi metodologie aplicată asupra semioticii vizuale, 
fiindcă, în raport de această încercare de vedere peirceeană, se 
poate expune, de pildă, o altă cale (peirceeană) a retoricii vizuale, 
cea propusă de A. Jappy. 

Jappy încearcă, propriu-zis, să întrevadă posibilitatea ca 
tropologia vizuală să se înscrie şi într-o altă direcţie de abordare 
decât cea marcată de Traité du signe visuel (Groupe μ) şi de marea 
majoritate a studiilor înscrise în siajul raţionalismului şi construc-
tivismului, şi anume pe o direcţie arondată unei viziuni a 
semioticii peirceene. Jappy crede că divizarea în simbol, indice şi 
icon nu este fără consecinţă pentru o retorică generală, întrucât 
consideră că această tripartiţie este una care neutralizează opoziţia 
între vizual şi verbal.  

În plus, Jappy aduce în atenţie vectori ai gândirii peirceene, 
printre care inferenţa şi abducţia, rolul inferenţial al percepţiei, 
semnificaţia ca proces dinamic ce integrează semnul, obiectul şi 
interpretantul, respectiv o evidenţiere a rolului obiectului care nu se 
reduce la o determinare a semnului la semnificare, ci „comunică o 
parte din forma sa proprie”, de unde „noţiunea de asemănare”, 
idee care rămâne, şi după Jappy, în inima dezbaterii despre 
semnul iconic şi în miezul neînţelegerilor legate de acesta. Reţinem 
această „noţiune de asemănare” ca încă o temă de actualitate 
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rămasă în inima dezbaterii despre semnul iconic, şi, adăugăm noi, 
şi a dezbaterii despre percepţie iconică şi despre iconicitatea 
cunoaşterii în general. De aici, apare şi oportunitatea unei „teme a 
iconicităţii” care în fond caută „chipul asemănării”, identifică 
chipul iconic al persoanei, descoperă prezenţa iconică, pecetluirea 
sa in actu. De aceea credem că se impune actualităţii inevitabilul 
orizont al mistagogiei iconice, nevoia evidenţierii personalismului 
iconic, a tainei subiectului ca limbaj iconic, ca rostire-pecetluire 
identitară.  

De bună seamă, chestiuni de retorică vizuală sunt de abordat 
pentru a se vedea că „semnul vizual” nu este de tratat doar în 
contextul „semioticii vizuale”, ci capătă o extensie prin „retorica 
comunicării vizuale”, centrată de Grupul μ pe o „retorică vizuală 
fundamentală” care aduce în atenţie retorica iconică, retorica plastică 
şi retorica icono-plastică. Retorica iconică se arată astfel desfăcută de 
Grupul μ în retorica tipului (în direcţia figurilor prin necoordo-
nare, respectiv direcţia figurilor prin nesubordonare) şi retorica 
transformării (cuprinde transformări eterogene şi omogene) ce 
subîntinde retorica transformărilor geometrice, retorica transfor-
mărilor analitice, retorica transformărilor γ şi retorica filtrajului. 
Retorica icono-plastică aduce la rându-i în atenţie raportul icono-
plastic, icono-plasticul texturii, icono-plasticul formei şi icono-
plasticul culorii.  

Se poate vedea astfel, urmând analiza Grupului μ, atât icono-
plasticul texturii, cât şi icono-plasticul formei şi icono-plasticul 
culorii; analiza icono-plasticului texturii se poate urmări pe seama 
unor piese ale lui Cézanne (La Route près du lac, Trois Baigneuses), 
analiza icono-plasticului formei se poate regăsi într-o trimitere la 
Hokusai (Marele Val de la Kanagawa), Klee (Mama şi copilul), 
Kandinsky (Cimitirul arab), iar icono-plasticul culorii (pe domi-
nantă cromatică, saturaţie, luminanţă) putem să îl întâlnim în 
analiza unui pastel al lui M. Pirenne (Paysage d’industries), ori în 
planşele lui Dubuffet (La Vache au pré vert). 

Survine astăzi în atenţia semioticii vizuale chestiunea 
enunţării în imagine (M.G. Dondero), care reiterează că nu este 
enunţ fără „act de enunţare” prealabil. Există deci un act enun-
ţiativ care produce enunţul, dar există şi o problematică a 
subiectivităţii implicate în vizual. Însă, alături de enunţiator şi 
enunţiatar într-o subiectivitate interactivă, alături de transpoziţii 
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vizuale a ceea ce se cheamă „enunţare istorică” (impersonală), 
respectiv „enunţarea discurs” (personală), alături de actul enun-
ţiativ ca gest proiectiv etc., se regăseşte, în expunerea lui Dondero, 
şi o teorie legată de „enunţarea enunţată”, o prezentare a patru 
tipuri de „enunţare enunţată” sau moduri în care imaginea se 
referă la ea însăşi (tematizarea, ambreierea1, perspectiva, textura). 
De fapt, Dondero afirmă că încearcă să se situeze pe o „poziţie 
mediană” între opţiunea conform căreia există o limbă vizuală 
universală (ca cea propusă în parte de Grupul μ) şi opţiunea care 
concepe fiecare imagine ca un micro-cod dotat cu propria sa micro-
gramatică (opţiune care a tentat numeroşi greimasieni): „există mai 
degrabă mai multe limbi vizuale conform statutului din care relevă 
imaginile (artă, ştiinţă, drept, religie, etc.), dar există de asemenea 
mai multe sub-limbi în interiorul fiecărui statut ce se disting după 
epoci şi tradiţii” (Dondero). 

În fond, enunţiatorul, „enunţarea enunţată”, subiectivitatea 
înscrisă în imagine, punctul de vedere începând de la care 
imaginea a fost concepută, sunt legate şi de o metodologie a 
explicării modului funcţionării imaginilor contemporane, şi de 
modul în care valori şi ideologii sunt încarnate prin enunţurile 
vizuale (Dondero). Rămâne de cercetat, de explorat, de lămurit, în 
orizontul antropologiei iconice, cum pot arăta, de pildă, subiectul 
înscris în imagine, gestul proiectiv, transformările iconice şi 
transferul de valori încarnat în enunţurile vizuale.  

În fond, apare oportună încercarea de conturare, sau, mai bine 
zis, de identificare şi recuperare a unui „chip antropologic al 
iconicităţii”, acceptând de acum că aceasta, anume iconicitatea, nu 
ţine doar de vizual, de vizibil, şi nici numai de imagine, imaginar 
sau imaginal şi/sau de lectura acestora. Prin urmare, un „chip 
antropologic al iconicităţii” care ar face desluşită iconicitatea – de la 
chip la asemănare – este un chip într-adevăr de regăsit şi de 
evidenţiat, de mărturisit. Este chipul antropologiei iconice. 

* 

Aşadar, se poate reţine ca marker nodal, motiv provocator al 
unei necesare abordări a iconicităţii, chiar „modul atotprezent” al 

                                                           
1 Conceptul de ambreiere (fr. embrayage) este opus celui de debraiere (fr. 
débrayage) și se referă la „categoriile enunțării” în mod distinct față de 
„instanța enunțării”.  
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iconicităţii. Desigur că din înrâurirea decisivă a iconicităţii în 
formarea vieţii, observând, spre exemplu, că iconicitatea se 
regăseşte şi la nivelul comunicării celulare (U. Eco) şi în procesele 
de copiere ce se desfăşoară la nivel molecular (R. Thom) etc., se pot 
surprinde argumente pentru o oportună trecere peste dualitatea 
cultură/natură în abordarea iconicităţii (U. Eco). Apoi, se poate 
consemna şi că apropierea de orizontul semiotic peirceean al 
iconicului – cel al „asocierii prin asemănare”, al legăturii între 
iconul cognitiv şi iconul metafizico-cosmologic – poate provoca 
dorinţa de descoperire a „iconicului mistagogic”, şi trezi nevoia de 
prezentare în actualitate a iconicului personalist. 

Totodată, chestiunea modului atotprezent al iconicităţii 
reclamă şi o evaluare a naturii iconice a percepţiei – şi, mai adânc, 
descoperirea unui, să-i spunem, chip al receptării pro-active –, şi 
îndeamnă la o investigare a posibilelor forme şi procese de natură 
iconică ale cunoaşterii, ce pot releva sensuri ale unei cunoaşteri 
participative (prin chipului iconic/omul integral), desfăşurată ca 
identificare şi recunoaştere prin raportare la un referent, ori ale 
unei cunoaşteri ca anamneză. De fapt, interogând asupra posi-
bilităţii existenţei iconicităţii ca dat intenţional al unui chip al 
realului, putem să devoalăm prezenţa acestei „profilări iconice” 
din succinte perspective cosmologice, metafizice (faneroscopia lui 
Peirce), desfăşurând însă, mai largi şi mai adânci incizii, în 
orizontul iconicului mistagogic, fără a evita, desigur, reperele şi 
miza teandriei. 

Survolând aceste câteva „perspective asupra iconicităţii” am 
încercat să înscriem sintetic în centrul atenţiei câteva unghiuri 

diferite asupra iconicităţii  pasibile (sau nu) de intersectare 
punctuală, liniară ori plană, în sensul abordării după o orientare 

tematică, direcţie ideatică, ori fixare semnificantă , unghiuri de 
vedere care, în subsidiar, au avut intenţia să surprindă în chipul 
iconicităţii şi inevitabilele amprente, prezenţe ori devoalări ale 
implicării unor dimensiuni antropologice: dimensiuni senzitive 
(d.ex. Fiers), perceptive (d.ex. Bordron), cognitive (d.ex. Sonesson), 
corporale (d.ex. Fontanille), energetice (d.ex. Fontanile, De Cuypere) 
sau chiar sufleteşti-spirituale (d.ex. Mondzain, ierom. Ghelasie). 

Însă, aceste perspective îşi precizează, direct sau indirect, în 
cvasitotalitatea lor, un raport, mediat/intermediat cu realitatea 

mediului ambiant, cea a „lumii naturale”  înţeleasă în diferite 
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forme sau paradigme (univers plastic (Bordron), lumea vieţii 

(Sonesson) etc.) , în direcţia unor experienţe ontologice şi seman-
tice indisolubile, nu doar de suprafaţă, ci şi de profunzime, şi mai 
mult decât atât, chiar întru deschiderea unor experieri mai subtile, 
tainice, spirituale. 

De altfel, chestiunea acestui raport cu „lumea naturală” aduce 
cu sine nu doar raportul intenţional subiect-obiect şi „inter-
obiectivitatea” (Bordron), ci, mai ales, inter-subiectivitatea în care 
aceasta poate fi, într-un fel sau altul, participantă, cuprinsă, 

integra(n)tă  înscrisă şi/sau lecturată, imaginată şi/sau imagi-

nantă, tradusă şi/sau interpretată  ca plasticitate ori morfologie a 
unui enunţ (iconic). 

Problematica limbajului se regăseşte firesc în interstiţiile acestor 
perspective asupra iconicităţii, fie în raportul „limbaj plastic” – 
„limbaj iconic”/limbaj pictural în reprezentări (Sonesson), fie în 
raportul „limbaj simbolic” – „limbaj iconic” ca „nivele de 
organizare” (Bordron), ori în „limbajul ca imagine” şi în „imaginea 
ca limbaj” (Moles), în limbajul corelativ iconicităţii lingvistice  
(De Cuypere), sau în „limbajul gândirii” şi „limbajul conştiinţei”/ 
limbaj gestic iconic (Ghelasie). 

În legătură cu limbajul şi aceste perspective asupra iconicităţii 
regăsim şi „gramatici” precum „gramatica plasticităţii 
mereologice” (Bordron), o „gramatică a relaţiei predicative” în 
imagine (Moles), de unde o matrice traducerii iconice, dar şi o 
„gramatică a dependenţei” (întregului ca „obiect independent”) 
(Sonesson), sau o „gramatică a întregurilor iconice”, cea a 
limbajului iconicului personalist (Ghelasie). 

Însă, provocarea întâlnirii cu aceste perspective şi abordări 
survine din încercarea regăsirii unui posibil mod de a integra 
aceste abordări, în caz că această integrare „se lasă” realizată, fiind 
vorba, adeseori, de poziţionări paradigmatic ireductibile. Sau, 
dimpotrivă, sunt de identificat limitele şi liniile de demarcaţie ce 
pot devoala paradoxale şi interesante „iconicităţi aniconice” ori 
„iconicităţi iconoclaste”. 

De fapt, provocarea integrării într-un anume chip a chestiunii 
iconicităţii a fost într-un fel semnalată de Eco, odată cu „recitirea 
lui Peirce”, în anii ’90, atunci când consemna direcţiile dezbaterii 
polemice din anii ’60-’70 (poziţiile polemiştilor s-au împărţit atunci 
între promotorii iconismului perceptiv şi cei ai semnului iconic), şi 
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reclama depăşirea într-o direcţie care să ia în considerare ambele 
aspecte, dar într-o modalitate care să aibă în vedere „iconicitatea 
cunoaşterii în general”. În plus, recitirea lui Peirce, şi, mai cu seamă, 
indicarea unei legături de nedespărţit între iconul cognitiv şi cel 
metafizic-cosmologic în semiotica acestuia, a adus o deschidere 
importantă în abordarea iconicităţii.  

O achiziţie ce a ajuns un loc cvasicomun în abordarea iconicităţii, 
după anii ’90, este cea care nu mai leagă indisolubil iconicitatea de 
vizual şi de imagine. Însă, această nerestrângere a iconicităţii la 
imagine şi vizual, în acest ambient al regăsirii, mai potrivit zis, al 
căutării perspectivei integratoare a iconicităţii sau cu privire la 
iconicitate, pune, credem, problema şi a unei posibile înnoiri ori a 
unei lărgiri a înţelegerii iconicităţii imaginii şi vizualului tocmai 
din această integrată perspectivă asupra iconicităţii, căutată şi, într-
un fel sau altul, regăsită. Altfel zis, iconicitatea vizuală şi a imaginii 
îşi poate afla o nouă etapă a aprofundării şi a deschiderii, nu doar 
în raport de cele văzute, ci, paradoxal, şi spre cele nevăzute. 

În ceea ce priveşte primul aspect, cel al nerestrîngerii 
iconicităţii la vizual, am consemnat, de pildă, traseele iconicităţii 
prin cele cinci simţuri în „iconicitatea semioticii perceptive” 
(Bordron). Numai că această abordare a „iconicităţii perceptive” o 
găsim limitativă prin calarea iconului pe „punerea în formă”, prin 
înţelegerea sa doar ca moment de stabilizare intermediar între 
indice şi simbol (indiferent de canalul senzorial), şi prin postularea 
acestei „plasticităţi” informe a lumii, ce, într-un fel, suspendă 
posibilitatea asumării unei evidenţe a iconicităţii morfologiei 
lumii; o morfologie în sine şi dincolo de sine. Desigur, lui Bordron 
chestiunea importantă îi pare, nu cea de a şti dacă percepţia este 
iconică, cât aceea de a răspunde la întrebarea dacă percepţia are 
sau nu un privilegiu în ceea ce priveşte iconicitatea. Într-o înţe-
legere care reflectă o ierarhie antropologică credem că percepţia nu 
poate fi privilegiată în ceea ce priveşte iconicitatea. 

Însă, credem că în discuţie survine nu atât problema iconizării 
ca proces perceptiv, cât posibilitatea iconizării percepţiei însăşi, 
situarea ei într-un ambient epistemic mai larg, mai adânc, ce-i 
inspiră anume motivaţie şi intenţionalitate, ce o aşază integrativ şi 
participativ ca parte componentă într-un întreg al cunoaşterii. 

Prin urmare, nu vedem o iconizare ca proces perceptiv, ca 
nivel median şi mediator al trecerii către o abstractizare, către 
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conceptualizare, ci o iconizare ce înscrie (şi) percepţia într-o 
mişcare iconică mai profundă, care insuflă o iconizare a însuşi 
„procesului perceptiv”, şi o face pasibilă să recunoască evidenţa 
unei asemănări în lumea reală, ceea ce ar echivala cu un fel de 
convertire la un „alt mod de a fi” în lume. Deci, vorbim de o iconi-
zare ce implică un alt chip de aşezare în lume, dar şi o recu-
noaştere şi o străbatere către rădăcinile, arhetipurile iconice, la 
paradigmele logosice ale lumii. Această recunoaştere şi străbatere 
nu poate fi, însă, doar apanajul procesului perceptiv. O iconizare 
care ţine de un alt mod de vedere a lumii, dintr-o perspectivă 
mistagogică. 

Se străvede, în acest sens, o limită a posibilităţii unei înţelegeri 
generale asupra iconicităţii, înţelegere care ar deriva numai dintr-o 
focalizare perceptivă. Astfel, întrebării privitoare la posibila exis-
tenţă a unei „surse mai generale a iconicităţii”, pe care nu o evita 
Bordron, i se alătură inevitabil şi o interogare privitoare la modul 
de cunoaştere, identificare şi recunoaştere a acestei posibile „surse” 
mai generale a iconicităţii. Aceasta pune în discuţie şi limita 
înţelegerii unei autentice şi depline geneze a sensului, surprinse şi 
desprinse prin „fotografia” acestui moment fenomenologic de 
compoziţie şi stabilizare morfologică într-o etapă perceptivă. 

Chestiunea „senzaţiei ce iconizează”  desfăşurată pe direcţia 
„scenariilor iconice” (W. Fiers) cufundate în calea „logos-ului 
aisthesis” stagiritic, ce emerg din combinaţii intermodale întru o 

senzaţie intermodală  se înscrie, credem, în nevoia recuperării 
aceluiaşi „metascenariu iconic”, care poate să pună în operă calea 
de iconizare a senzaţiei înseşi. Altfel zis, o „iconizare a senzaţiei”, ce 
premerge şi conferă alt sens „senzaţiei care iconizează”, şi o 
prioritizare care presupune, însă, o transformare, o transfigurare a 
„logicii senzaţiei”, cu care operează Fiers, pe urme aristotelice, şi 
care implică chiar o clarificare antropologică în ceea ce priveşte 
sufletul şi senzaţia ca stare a sufletului, ori ca funcţie comună a 
corpului şi a sufletului. Această perspectivă ar duce la o altă 
abordare a unităţii sinestezice ori a iconului sinestezic, la o altă cale 
a integrării la acest nivel senzitiv, dar şi o reevaluare a diafanului, ca 
mediu impersonal, şi a luminii, în energetica inteligibilităţii sale, 
după lectura stagirită. 

Însă, în orizontul căutării „iconicităţii cunoaşterii în general”, 
găsim importantă această aducere a corpului în atenţie, nu numai de 
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către Fiers, ci, în contextul prezentării acestor perspective asupra 
iconicităţii, şi de către Fontanille, care reţine relevanţa corpului-
actant pentru o teorie a actului şi a acţiunii ce implică pertinenţa 
amprentei, cea care asigură prezenţa sensibilă a sistemelor semni-
ficante, relevată fiind ca principiu al semiotizării lumii de către corp. 
Reţinem astfel această oportună „deschidere de sens” în relaţia 
om-lume, nu doar în sensul unei absorbţii ca punere în formă 
(iconică) a plasticităţii lumii (Bordron), ci şi în sensul de 
„amprentare a lumii” prin participarea corpului-actant. Numai că 
Fontanille regăseşte iconii tot în linia emergenţei unui sens iconic 
ca stabilizare a „dualităţii tensionate”, cea a unui postulat „conflict 
generic” între materie şi energie; o recunoaştere a iconului în 
sensul perceperii unei (co-) relaţii şi a unei ajustări a două 
experienţe: externă, respectiv senzorio-motrice internă. 

Această ajustare şi corelaţie relevă „principiul omologării” 
între expresie şi conţinut, care este la baza definirii iconicităţii, din 
perspectiva lui Fontanille; un „principiu al omologării” în defi-
nirea iconicităţii care este (şi) pentru Fontanille „în afara” asemă-
nării, la fel cum se întâmplă (şi) cu iconicitatea ca „punere în 
formă” la Bordron. Evident că această scoatere „afară” a asemă-
nării din definirea iconicităţii e o ruptură manifestă faţă de 
paternitatea (filosofico-semiotică) modernă a iconicităţii, care îi 
aparţine lui Peirce, cel care recunoaşte iconul şi iconicitatea în linia 
asemănării. 

În acelaşi orizont al corporalităţii actante, interesantă este 
aducerea în atenţie (Bordron), vizavi de întâlnirea între imagine şi 
adevăr, a corpului indicial, a corpului iconic şi a corpului simbolic. 
Chestionarea asupra modului specific de implicare a subiectivităţii 
în aflarea dimensiunilor veridicităţii proprii imaginii, ar putea 
avea o relevanţă, atât în producerea, cât şi în receptarea imaginii, 
în ceea ce priveşte amprentarea şi prezenţa, în actul creator 
respectiv receptor al imaginii, după dimensiunile şi coordonatele 
subiectivităţii, sau, în orizont mistagogic, după asemănarea 
chipului. Se poate urmări astfel o integrare a obiectivităţii subiecti-
vizate a imaginii în inter-subiectivitate, o situare a imaginii în 
spaţiul intermedierii, o încărcare de ambientul întâlnirii intersu-
biective. Deci, o comunicare prin imagini (şi) a peceţii subiective, 
înscrierea imaginii într-un câmp al iconizării, al amprentei şi 
prezenţei personale. 
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Am văzut, de fapt, şi la Moles această abordare a imaginii, în 
orizontul comunicării, ce implică un rol de a transfera şi proiecta 
experienţe, de a transmite stări locale ale universului senzorial şi de 
a influenţa comportamente, o evidenţiere a nevoii de recunoaştere a 
faptului că procesul producerii de imagini presupune „o viziune 
asupra lumii” ce trece printr-o subiectivitate actantă; o imagine ca 
exprimare a unei intenţionalităţi, a unei „voinţe de a spune”, o 
imagine ca posibilă traducere a unui discurs într-un chip de 
reprezentare vizuală ca „text iconic”, căreia i se oferă şi o soluţie a 
identificării corespondenţelor prin „matricea traducerii iconice”. 

În ceea ce îl priveşte pe Bordron, subscriem că tema adevă-
rului şi a imaginii este una care merită toată atenţia, mai cu seamă 
dacă îi dăm crezare lui Moles cu privire la influenţa prin imagine 
asupra comportamentului, fiindcă apare, în subsidiar, chestiunea 
transmiterii în comportament a acestui „adevăr” al imaginii. Însă, 
pentru Bordron „adevărul” este „ocolişul” eficace, prin care simbo-
licul se introduce în iconic, un simbolic ca marcă a subiectului 
lipsit de spaţialitate, dar mediat de spaţialitatea iconică; o mediere 
care, precum în exemplul fotografiei, Bordron o regăseşte în 
„punctul de vedere”. Găsim, aşadar, la Bordron „adevărul 
imaginii” în raport de corpul simbolic ca subiect. Deci, o recunoaş-
tere, putem spune, a „adevărului din imagine” în raport de 
(identificarea) subiectului. Însă, chestiunea adevărului în imagine 
revine implicit şi către lămurirea a ce este, sau mai degrabă, cine 
este subiectul şi respectiv a modului cum se livrează subiectul (şi) 
prin intermediul imaginii. Este de cercetat astfel amprenta şi de 
explorat prezenţa subiectului în anvergura sa personalistă, în 
orizontul mistagogic al antropologiei iconice.  

Chestiunea „adevărului imaginii” se regăseşte, într-un altă 
nuanţă, în iconicitatea iconomică (Mondzain), acolo unde aflăm 
idolul, semnul şi simbolul într-o definire relaţională (relaţională 

este şi definirea triadei peirceene  indice, icon, simbol  la 
Sonesson), iar idolul şi icoana le regăsim şi într-o identificare drept 
memorialuri ale unui trup: un trup al vieţii şi al nemuririi, pe de o 
parte, respectiv trupul unui mort, al umbrei, al coruptibilităţii, pe 
de altă parte.  

Icoana însăşi la Mondzain are o definire relaţională şi este 
luată ca „simbol iconomic”. Cum spuneam, nu e asociată cu 
asemănarea, ci cu „similitudinea” care nu este asemănare, ci este 
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redefinită de o fenomenologie a privirii, ca o circularitate a 
schimburilor de priviri prin spaţiul iconic. În acest sens, „privirea 
care contemplă produce adevărul icoanei” (Mondzain). Se poate 
vedea, însă, în mistagogia iconică ghelasiană o autentică perspectivă 
asupra icoanei şi asupra prezenţei iconice în/prin chipul euha-
ristic, personalist. În acest orizont, se poate aprofunda, clarifica şi 
preciza diferenţa între corpul iconic şi trupul iconic, foarte 
relevantă, credem, în raport de înţelegerea „adevărului icoanei”, şi 
a „adevărului imaginii”. 

 [2De 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 naturală). Cu alte cuvinte, 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. 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 

                                                           
2 Reluăm câteva fragmente dintr-un studiu care abordează detaliat „iconi-
citatea iconomică” în viziunea lui M-J. Mondzain, întrucât conțin comentarii 
care credem că sunt potrivite contextului acestui articol. A se vedea pe larg 
tema iconicității iconomice în: M.D. Linte, Iconicitatea iconomică (J-M. 
Mondzain), în Chipul iconic/ Crochiuri antropologice/- Reflexii ale chipului 
mistico-teologic ghelasian, vol. VIII, Platytera, 2017, disponibil și online pe 
www.chipuliconic.ro.  
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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”. 
O „credinţă” 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 invizibilitate. Inclusiv comunitatea creştină se 
constituie, după Mondzain, din „contractul iconomic” al vizibi-
lului cu invizibilul. 

Însă, ni se pare că precizarea lui Bordron vizavi de iconomia 
care guvernează vizibilitatea imaginilor – de iconomia imaginii ce 
interoghează asupra ordinii globale în care se înscrie 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 este interesantă prin faptul că 
prezumă că, în fond, aşa cum există mai multe limbi, tot aşa există 
mai multe iconomii. 

În acest sens, chiar dacă face o distincţie între „articularea 
retorică” a imaginilor suprarealiste şi „articularea iconomică” a 
imaginilor teologice şi a celor avangardiste, surprinde faptul că 
suprematismul lui Malevitch, ca gândire artistică, deşi este o 
tentativă de înnoire iconomică a artei, totuşi, în mod particular, 
este o tentativă de a „inventa iconomia” în care trebuie să se 
înscrie, ceea ce Malevitch numeşte „plan absolut”. Provocarea 
acestei „invenţii iconomice” este că nu se înscrie simplu doar într-o 
diversitate 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 
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„misiune iconică” şi că ar căuta „rădăcinile fecunde ale iconi-
cităţii”. 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. 
Cu alte cuvinte, nu din cauza abstractului reprezentării ca atare 
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, descărnat – 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. 

Aşadar, nu abstractul ca reprezentare este ca atare iconoclast, 

ci iconomia (inventată) care îl subîntinde, ce, 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 articulează o ieşire 

din formele sensibile ale vizibilului cu o ieşire/intrare într-un 

invizibil fără formă, adică într-un spaţiu vid. Reprezentarea 

abstractă este atunci acea interfaţă a absenţei ce reflecă 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 
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care umple, care este deplinătate în deschiderea comuniunii, a 

împărtăşirii.]3  
[Icoana, văzută după chipul său euharistic, personalist, aşa 

cum o prezintă isihastul de la Frăsinei, se deschide în şi dinspre 
spaţiul liturgic, şi implică şi o desfăşurare participativă, integra-
tivă, ritualică, concretă, dar şi o adresabilitate gestică, ce o scoate 
din strâmtoarea unei gropi metafizice care o poate face pasibilă să 
livreze şi să instituie „alt adevăr” decât cel propriu ei. Prin urmare, 
icoana, reflectând o poziţionare pe coordonatele euharisticului, 
apare, pentru ierom. Ghelasie, ca un locaş-altar ce face ca repre-
zentarea iconică de întrupare să devină o realitate vie deschisă 
întâlnirii şi comuniunii chiar în această stare de reprezentare 
trupească (Ghelasie). 

În atare perspectivă, „adevărul imaginii” (ca icoană) nu îl 
regăsim, ca la 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, precum la Bordron, ci de un adevăr ca realitate 
vie a persoanei concrete, ca prezenţă iconică, deopotrivă în întru-
parea şi transfigurarea sa, în reprezentarea sa. Adevărul asimilat 
prezenţei iconice exprimă deplinătatea concretă, densă, în care nu 
mai încape vidul sau absenţa]4. 

În abordarea lui Mondzain, există şi problematica relaţiei între 
discurs şi imagine, a articulării între ştiinţa discursivă şi 
legitimitatea iconică, respectiv a relaţiei între un mesaj discursiv şi 
un mesaj iconic. Însă, cum deja s-a consemnat, Mondzain aron-
dează cuvântului o ordine a semnului, iar icoanei o ordine a 
simbolului. Mai mult, în abordarea sa nu pare să transpară 
existenţa posibilităţii 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 fundamental 
ca taină descoperită într-o dialogică proprie unei ontologii funda-
mentale, personaliste, a chipului fiinţial, aşa cum regăsim în 
perspectiva ghelasiană. 

Pe de altă parte, isihastul de la Frăsinei vorbeşte de limbaj 
iconic şi în alt sens, urmând o raportare la limbajul metafizic 

                                                           
3 Ibid. (Linte 2017: pp. 208-211). 
4 Ibid. ( Linte 2017: pp. 217-218). 
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grecesc, asociat unei modalităţi de cunoaştere raţională, ce 
operează o trecere de la o parte reprezentativă, materială, 
trupească la o „esenţă de minte”. Limbajul iconic în sensul acesta 
nu exclude componenta raţională, mentală, dar aceasta este 
considerată deodată cu partea reprezentării obiectuale, ca o formă 
în care să fie deopotrivă şi o componentă şi cealaltă; în subsidiar, 
limbajul iconic ţine aici de încercarea, propunerea, unei forme de 
expresie prin care să nu se contrapună abstractul sensibilului, care 
să nu intre în sfera unei conceptualizări destrupate (i se atribuie 
metafizicii greceşti un tip raţional la care se ajunge prin transcen-
derea sensibilului), dar care să releve o cunoaştere integrativă care 
asumă deopotrivă raţionalul şi sensibilul, dar trece şi dincolo de 
ele (Ghelasie). Însă, această cunoaştere integrativă ce se încearcă a 
fi relevată de acest limbaj iconic, în forma sa expresivă, implică ca 
suport taina în descoperire a limbajului iconic ca limbajul 
fundamental al chipului persoană. 

Dar, iconicul şi limbajul (simbolic), după cum am văzut în 
fenomenologia percepţiei iconice, sunt, pentru Bordron, „nivele de 
organizare” între care identifică cinci diferenţe, care se constituie şi 
în provocări ce reclamă răspunsuri vizavi de modul trecerii de la 
iconic la simbolic. În perspectiva ghelasiană, avem de-a face cu un 
iconic (metalimbaj) ce transcende simbolicul (limbaj), caz în care 
nu avem o diferenţă de nivel de organizare sau de grad, ci, în 
primul rând, identificăm o diferenţă ontologică. Constatăm, astfel, 
un „salt” ontologic de la limbajul simbolic la limbajul iconic. Apoi, 
dacă în prima diferenţiere între icon şi limbaj Bordron vorbeşte, în 
cazul limbajului simbolic, de traductibilitate, şi, în cazul iconilor, 
de intersemioticitate, în cazul limbajului iconic s-ar putea vorbi, în 
perspectivă ghelasiană, de un chip interpersonal al întregului 
exprimării limbajului-gestic. Pe de altă parte, apropo de a doua 
diferenţiere, cea pe care Bordron o vedea ca principala caracte-
ristică a iconilor, şi anume că iconii nu comportă negaţie, se poate 
constata, în orizont isihast ghelasian, că acest limbaj iconic-gestic în 
firescul său este, ca act, eminamente afirmativ, deci necontrar. El 
este asociat de isihast cu chipul triadic al persoanei. 

Apoi, faţă de iconul care, la Bordron, nu posedă marcă de 
individualitate sau generalitate, în (meta-) limbajul iconic-gestic 
avem de a face cu un chip personal (individual), cu o pecete 
universal-singulară. Gestul iconic ca metalimbaj este eminamente 
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personalist, primitor şi dătător de sens, suprapersonal, interper-
sonal (şi infrapersonal, în măsura în care omul este chemat la o 
restaurare a sa ca întreg). Gestul iconic este dăruirea ca act 
institutiv al sensului constitutiv persoanei ca dat-dar fundamental. 
Deschiderea spaţiului fiinţial al persoanei ca prezenţă învăluitoare 
este „momentul iconic” al Gestului. 

De fapt, noţiunea de prezent pe care Bordron o vede ca 
modelul oricărei iconicităţi corespunde, într-un fel, acestei 
prezenţe iconice fiinţiale a persoanei-gest. Astfel, gestul este 
„momentul” prezenţei iconice a persoanei, este gest iconic. Aici nu 
este o stabilizare a unui „moment prezent” în interiorul unui flux 
temporal, ci o revelare, o extensie comuniantă a adâncului unei 
permanenţe a persoanei, o prezenţă a sa ca subiect. Este o iconi-
citate ce se desfăşoară ca permanenţă dincolo de, dar şi în procesul 
spaţio-temporal. Gestul iconic este, prin urmare, o marcă 
fundamentală în ceea ce priveşte o locuire şi o permanentizare 
personalizată a coordonatelor deixis-ului. Astfel, unei gramatici a 
iconicităţii, căreia Bordron îi vede fondarea pe relaţia mereologică, 
de la parte la întreg, ce caracterizează, pentru el, iconul, i se poate 
găsi un temei în redescoperirea relaţiei dintre întreguri-chipuri 
persoane, ce se desfăşoară şi exprimă prin gestul iconic ca mişcare 
ritualică a persoanei. 

Pe de altă parte, am văzut că Sonesson postulează o „Lume a 
Vieţii” (Lebenswelt), ca spaţiu al întregurilor („obiecte indepen-
dente”), prioritară faţă de descrierea perceptivă a imaginii vizuale, 
şi încearcă o trecere metodologică de la înţelegerea iconicităţii 
imaginii la iconicitatea gesturilor, exprimând o critică a scalei 
iconicităţii gesturilor la Mc.Neill, dar şi a distincţiei operate de 
acesta între gestul iconic şi gestul metaforic. Însă, gestul iconic 
trebuie înţeles la Sonesson nu altfel decât în perspectiva semioticii 
(sale) ecologice şi a limitelor impuse de această strictă tridimen-
sionalitate a „Lumii Vieţii”. 

Cât priveşte iconicitatea lingvistică (De Cuypere) se păstrează 
semnificativ în atenţie această idee a creativităţii asociată limba-
jului (în cunoaşterea lingvistică). Însă, ideea poate fi cumpănită în 
raport de suportul său, ori în orizontul său antropologic apofatic. 
Altfel zis, această creativitate este una de luat în seamă, dar cu 
rezerve, însă, credem, faţă de postularea acestui autonomism al 
„limbajul ca energie”, care este de evaluat într-un context 
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antropologic şi comuniant mai larg şi, evident, mai profund. În 
acest sens, distincţia între limbajul energiilor şi (meta-) limbajul 
fiinţialităţii în antropologia iconică este una oportună, care conferă 
alt orizont chiar creativităţii, unul mistagogic, iconic personalist, 
inter-subiectiv. 

[5Prin 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 asemă-
nării. 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. Însă, se poate investiga chestiunea 
iconicităţii, atât cu privire la discurs, cât şi cu 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 perso-
nalism iconic şi o prezenţă iconică personală; această perspectivă 
mistagogică personalistă nu se suprapune cu înţelegerea „mani-
festării iconice”, prezentată de Mondzain, care vorbeşte de faptul 
că „Tatăl, chipul Său şi glasul Său sunt uniţi în icoană în manifes-
tarea iconică”, şi care pare să înţeleagă în această „manifestare 
iconică” o articulare relaţională de reverberaţie impersonală.]  

[6Mondzain 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 modalităţilor senzoriale: vizuală, auditivă, olfactivă, 
gustativă, kinestezică. (...) 

                                                           
5 Ibid. (Linte 2017: 259-260) 
6 Ibid. (Linte 2017: 261). 
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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, 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, faţă de textul scris ca imagine, dar şi faţă de imagine 
înscrisă ca text, Moles, care am văzut vorbeşte şi de „imagine 
vizuală” şi de „imagine sonoră”, evocă scrieri lizibile ce se prezintă 
ca imagini (ex. caligrame), şi care restituie, după el, 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, 
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, refuză 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). 
Deci, nu îl ia ca pe o persoană reală care, chiar în ne-văzutul ei 
transcendent, eshatologic, este Dumnezeu şi Om, şi are un trup 
real, chiar (şi) 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. 

Astfel, iconicitatea iconomică propusă de Mondzain este în 
mod esenţial „relaţie” ce vizează, ţinteşte, invizibilul unei imagini 
naturale, dezbrăcată, golită, de trupul-carne (istoric), prin interme-
diul imaginii artificiale/icoana. Iconicitatea iconomică, în varianta 
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lui Mondzain, este marcată fundamental de relaţie şi relaţionare, 
şi, deşi vizează invizibilul, metodologic rămâne fidelă fenomeno-
logiei, funcţionalismului, structuralismului, riscând, astfel, să 
rateze iremediabil întâlnirea cu persoana şi, deci, 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.] 

** 

Prin urmare, este nevoie de un demers prin care să ţintim către 
un sens al iconicităţii, prim sau/şi poate ultim, către „existenţa 
unei surse mai generale a iconicităţii”, poate chiar cea originară, 
răspunzând unei provocări, o temă lansată de Eco, dar preluată şi 
de alţi autori, anume cea a posibilităţii „iconicităţii cunoaşterii în 
general”. În acest sens, sunt de căutat repere şi dimensiuni ale unei 
perspective integrale şi integratoare asupra iconicităţii, de dorit, 
dar nu şi lesne de aflat şi de realizat, fiindcă se poate constata, şi 
din cele expuse, că o astfel de temă necesită o abordare inter şi 
multidisciplinară, care implică şi diverse metodologii girate, 
desigur, de varia perspective. E nevoie desigur de o viziune 
integratoare. 

Dintre aceste perspective  unele dintre ele cuprinse de-a 
lungul ultimelor decenii, prin avatari diverşi, în polemicile pe 
seama iconismului , am încercat, însă, să surprindem succint 
câteva, din unghiuri diferite, focalizând privirea pe anumite 
detalii, pentru a face să transpară suportul şi orizontul unor anume 
aspecte de factură antropologică, implicate, într-un fel sau altul, 
într-un sens sau altul, în tematica iconicităţii, a iconismului, a 
iconului. Se constată astfel, ca un fapt comun, în ciuda diversităţii 
perspectivelor şi abordărilor, că iconicitatea nu se mai suprapune 
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astăzi cu imaginea şi vizualul. Ca atare, iconicitatea poate fi 
regăsită şi pe alte canale, auditive, olfactive, tactile etc., dar şi pe 
alte nivele de cunoaştere şi experienţă, ori chiar în domenii dife-
rite, artistice, ştiinţifice etc. Exisă, de pildă, abordări ale iconicităţii 
filmice, muzicale, dar şi în medicină, psihologie, matematică etc.  

Pe de altă parte, se poate constata, chiar în limitele celor 
expuse, că iconicitatea poate fi „ataşată” de corp, de senzaţie, de 
percepţie, de simţuri, de gândire, de mental, de suflet, de con-
ştiinţă, de spiritual. Chiar am ţinut să răzbată din această expunere 
că modul de ataşare de aceste componente de natură antropologică 
este supus unor perspective epistemologice diferite care fac ca 
iconicitatea să fie încă un termen ce se lasă încărcat de un conţinut 
diferit, şi, ca atare, nu poate să-şi împroprieze o unică definire.  

Se poate spune chiar şi că dezbaterea continuă, provocată, de 
ce nu, chiar de miza descoperirii iconicităţii cunoaşterii în general. 
Totodată, se poate observa că asemănarea revine în actualitate ca o 
trăsătură de fond a iconicităţii, desigur nu împărtăşită de toţi. Însă, 
asemănarea capătă indirect relevanţă pentru tema iconicităţii şi 
prin cei ce o recuză, întrucât şi aceştia resimt nevoia să se pozi-
ţioneze vizavi de asemănare atunci când arată propria lor opţiune 
asupra iconicităţii. În ceea ce ne priveşte, susţinem „legătura” 
asemănării cu iconicitatea. În acelaşi timp, credem că trebuie să 
căutăm chipul asemănării, căutare care de bună seamă reclamă 
explorarea, experierea unor origini mai adânci arhechipale.  

Explicit sau implicit chipul central al abordării noastre s-a 
dorit a fi cel al antropologiei iconice care, prin personalismul iconic 
şi iconicul personalist, credem că ar putea conferi „liniile de 
tendinţă” ale unei posibile integralităţi a cunoaşterii în care să se 
descopere iconicitatea. Antropologia iconică, cea a personalismului 
iconic şi a iconicului personalist, cea a prezenţei iconice, în desfă-
şurarea sa triadică, după un „chip euharistic”, este o perspectivă 
mistagogică profundă şi fertilă, despre care credem că poate să 
descopere o origine mai densă şi un sens mai adânc chiar al 
retoricii vizuale şi al transformărilor iconice, de pildă. Iconicitatea, 
în acest orizont antropologic mistagogic, ţine să prezerve chipul în 
asemănare şi asemănarea în chip.  

Care este, însă, în fond Chipul Omului?  
Mistagogia iconică trebuie să răspundă. 

Linte Marius Dumitru  
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