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I 
– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

 
 
I. Misailescu: 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 abordare al temei – 
acela al reprezentării/prezentării de sine ca interpretare 
dramaturgică a unor roluri pe care le asumăm în relaţiile cu 
ceilalţi – nu e dintre cele mai obişnuite; cel puţin în spaţiul 
duhovnicesc. Şi o să intru direct în subiect. Aţi menţionat, 
în cadrul prelegerii, spusa lui William James (părintele 
psihologiei americane) că noi avem şi euri sociale, multiple 
chiar, adică moduri diferite de a ne „arăta” în faţa patronilor, 
a angajaţilor, a prietenilor apropiaţi, a colegilor de serviciu, 
a membrilor de grup, de familie... 

Neofit: Da, asta e într-un fel evident. 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.  
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 
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”. 
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M.I.: În interpretarea, să zic, a acestor roluri, unii dintre 
cei care le „joacă” pretind, fie implicit, fie explicit, au aştep-
tarea sau, într-un fel, pretind ca ceilalţi să-i trateze şi să-i 
evalueze ca ceea ce 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 întru-
chipări 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, 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 consemnat cumva acest fel de întruchi-
pare 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 
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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 expre-
sivitate 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 recunoaştere ca atare înseamnă, implică o recu-
noaştere 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. 

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. 
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Dar nu conştientizează că nu e la înălţimea rolului său... 
Deci nu e o duplicitate, eu ştiu, conştientizată, voită, 
asumată, ci pur şi simplu... 

N.: Un fel de duplicitate aşa intrinsecă, inerentă, înţe-
leg… 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 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 
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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, silu-
ieşte realitatea, o denaturează. Sau se foloseşte de „bine”, 
cum spunea Părintele Stăniloae. Deci, ca să cucerească 
„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 îndru-
mători. Şi acestea sunt până la urmă la unii nişte forme de a 
(ne) atrage atenţia. Sau, altfel spus, sunt mai mult repre-
zentări „de sine”, puneri în scenă, neputincioase în a oferi 
ceea ce ar trebui să ofere în ultimă instanţă, sau în raport de 
ce se proclamă „a fi” în reprezentare spectaculară, în ochii 
unora sau ai altora. 

M.I.: Cazul al doilea, al celor cu adevărat virtuoşi şi 
competenţi. 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 
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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 cali-
brare 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 întotdeauna 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 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 o stabilitate. Însă, acea lansare, cea care dă stabilitate 
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pe apele acestei vieţi, trebuie să pornească din adâncul 
sufletului tău. Denotă o superficialitate 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 perspectivă 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. Trebuie să ai însă 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, ca 
ceea ce este. 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 
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reuşeşti să faci întru-totul imaculat orice gest. Orice act, în 
ultimă instanţă, mai are şi umbrele lui… iar altele chiar nu 
sunt luminoase, pe bune. Asta, dacă mergi la rigoare. Însă, 
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. Nu e o noutate ce spun. Pe măsura conştientizării 
realităţii noastre autentice 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 aspec-
telor respective. Ce nu înseamnă neapărat o scupulozitate 
excesivă. Dar e şi o atenţie asupra acestor aspecte, pe care 
putem, trebuie să o avem în viaţa noastră pe cale 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 regăsire de unitate pierdută. Poate şi isi-
hasmul 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. Însă acesta trebuie să fie înscris şi desfăşurat 
pe coordonatele unei deplinătăţi a transpunerii noastre în 
act. Şi în sensul acesta, deplinătatea capătă... sau are, 
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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 descentraţi. Adică, nu trebuie ca „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 inte-
racţiunile sociale: actor, performanţă, partitură (sau rutină), 
rol social, faţadă socială, statut. Faţada socială are trei 
componente: scenografie, înfăţişare şi atitudine. Consem-
nați: „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. 

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 con-
strucţiilor 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 expunere 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 
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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? 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, împlinit, 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 diverse 
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. Se pune în 
scenă un „sine” construit într-un mod al unei spectacu-
larităţi 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...  

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 analize 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-
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tamentală, care devin cumva grile de lectură ale unei 
normalităţi ori ale unei ordini, induse, mai mult sau mai 
puţin acceptată sau asumată. 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 transfor-
măm, 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, devenim 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. Dacă le-am păstra doar 
pentru noi, deci. Şi atunci s-ar putea să riscăm... Care poate 
să fie însă riscul? Stereotipizarea prin abstractizare şi genera-
lizare 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 eva-
luăm, 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,  
se subînţelege că vorbim de o diversitate care îşi caută 
rădăcinile şi îşi extrage seva în Adevăr. Nu vorbim de 
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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 îngră-
direa 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 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... 
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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 binevoitor 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 filosofia 
noastră „personală”. Ce riscăm de fapt? Riscăm 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 filo-
sofie „personală” să zic aşa. Ceea ce nu e un risc minor. 
Însă, dacă tot ne confecţionăm 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 încadrez 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, persuasiv, 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 mo-
mentul 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 



18 

de împrumut. Nu mai reuşeşti să-ţi găseşti propria iden-
titate, 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 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 identităţi, a adevăratei noastre 
identităţi. Însă, până s-o cauţi trebuie să ştii că există sau să 
ai cunoştinţă că ar exista. Trebuie să o problematizezi, 
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 
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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 desfă-
şurăm 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 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. În orice situaţie 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 
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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. În ce măsură şi noi – pe măsura autenticităţii 
prezenţei noastre în întâmpinarea celorlalţi – suntem o 
mică uşă pentru ceilalţi. În asemănare hristică, desigur. 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 concen-
trează asupra „gândurilor automate” şi a „schemelor de 
gândire”. Gândurile 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, conside-
rate plauzibile, şi sunt specifice unei anumite persoane. 
Schemele 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 pati-
mă 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. 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 problematică învecinată cu 
tematica aceasta a rolurilor şi a acţiunilor, şi a faţadelor 
stereotipizate. 



21 

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 per-

soanei 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 este 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, formali-
zaţi, 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, func-

ţionale. Personal, pot să zic că am încercat să-mi creez 
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reflexe. Dacă intru în cameră caut să-mi pun fesul în acelaşi 
loc, căci după aceea îl găsesc mai uşor. 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 
o „eliberare” totală de orice condiţionare îţi dă neapărat 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 trebuie cumva nuanţată, detaliată această problemă. 
Poţi să pui problematica 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 originează și pecetluieşte într-un fel 
un anumit gând. Sau în sensul acesta îl eliberează, cuprin-
zându-l. Tot într-un sens cumva integrativ. Şi aici este 
poate problema condiţionărilor, că te comporţi prin aceste 
automatisme, automat. Nu eşti sută-n sută conştient sau 
liber de ceea ce faci, în ceea ce faci. 
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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 modali-
tăţi 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, 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 prudenţa 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 condiţio-
nări, este lecturat în altă cheie. 
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M.I.: Referitor la acest: „Gândurile propriei noastre 
minţi ne robesc fără milă”, spus de Părintele Ghelasie, aş 
menţiona următoarea 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 carac-
terul 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 ne-
gative. Dar Părintele Ghelasie susținea că, de fapt, cuvintele 
sunt primele, nu gândurile. „Schimbă cuvintele şi schimbi 
gândurile. Este o metodă foarte eficace pe care o descoperă 
isihasmul. De concentrare şi meditaţii sunt capabili puţini, 
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, această captare a gândurilor în cuvinte e o… 
lucrare… Părintele Ghelasie vorbeşte de un limbaj direct al 
sufletului ca fiind chip după Chipul Cuvântul „prin care 
toate s-au făcut”. Şi atunci el vorbeşte de fapt 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, 
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susține 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 sufle-
tească. Adică nu mai sunt niște gânduri 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... Isihasmul vede altfel... 
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, majorita-
tea 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 doar ca să fie spusă. Aceasta pe 
care... 

M.I.: Adică nu se referă strict doar la cuvântul de suflet. 
N.: Da, şi la cuvinte. Dar de fapt, pe fond, atunci sunt  

cu adevărat cuvintele cuvinte, când acestea îşi regăsesc 
oceanul de cuvinte, să zic aşa. Sau gândurile ca peştii se 
regăsesc în oceanul acesta de cuvinte al persoanei. Şi atunci 
ele au şi această încărcătură, personalistă. 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 filosofică 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 
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chipului nostru real. Şi aici acest model antropologic, pe 
tipar palamit, pe care-l subliniază, îl dezvoltă şi îl adânceşte 
isihastul, este foarte important şi ca practică şi ca expe-
rienţă, ca viziune. Şi într-un fel aici, paradoxal, 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, noi spunem că omul e 
acelaşi om, pretutindeni. Dar totuşi când îl luăm pe straturi 
aşa și-l dezvelim, 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... Despre ce om vorbesc aceștia?... 
Nu au conștiința că au un suflet nemuritor... Nu cunosc 
omul, de fapt... 

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 reco-
mandarea aceasta de schimbare a cuvintelor... pare intere-
santă, dar o putem pierde din vedere... Şi atunci Părintele 
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 Duhov-
nicesc. Canon înseamnă „Scară Duhovnicească”. Fiecare are 
Scară-Canon de Viaţă pe Măsura lui. Sfinţii au luat un 
Canon – o Scară – după specificul lor. Canon înseamnă 
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„Practică proprie”. Dacă Practici – faci Canonul Zilnic – vei 
câştiga Rezultate, 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-Povăţuitor „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 răs-
punsul. 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, din ce intuiesc eu, să zic aşa, și o 

definire a canonului ca asumare de dăruire personală. Deci 
nu atâta canonul văzut ca restricţie, ca pedeapsă, cât ca 
asumare, ca act asumativ. Şi, totodată vorbește de un act în 
raport de măsura personală. Dar este un act asumat fără de 
care nu se poate face nimic. Altfel zis, 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, regulator, normativ... 

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. 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 



28 

să uniformizeze, cumva. Şi atunci, în sensul acesta, pre-
zentat în forma aceasta, canonului i se dă poate şi o 
coloratură mai personalistă. În miezul lui e dat canonul ca o 
chestiune de asumare personală.  

Şi, într-un fel, trebuie să resuscităm, trebuie să trezim 
în celălalt această dorinţă de asumare. 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, unici-
tate. Căci nu spune cuvântul, ci „un anume cuvânt” al Tău. 
Un cuvânt anume al Cuvântului-Fiul. Înseamnă că, pe de o 
parte, ai această iconizare de transpunere, 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. Un chip care înseamnă o afirmare-
exprimare de sine, dar, nu oarecare şi oricum, ci după acel 
chip-model arhechipal. Adică, o exprimare 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 povestea 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 strâm-
torează 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 anume performanţă… Nu întotdeauna este 
uşor. În realitate, lucrurile au şi complexitatea lor. Traseele, 
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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 che-
marea aceasta la asumare responsabilă, mai ales pentru 
omul de astăzi, întrucât vedem că se pedalează mult acum 
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 ar fi numai 
regulă, iar raportarea la regulă ar fi însăşi miza. Şi atunci 
aude omul de canon, canon şi „ţinere de canon”. Canon sau 
„tipic şi la inimă nimic”, cum spunea un părinte îmbună-
tăţit. Sigur nu e nici o iubire „fără 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. 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 pro-
greseze, 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 tre-
buiesc învinse şi biruinţa vine prin luptă lăuntrică.” 
Părintele Arsenie Boca afirma: „Nici o patimă nu vrea să 
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părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei 
întărite de voinţă. Din pricina acestei lupte între convingeri 
şi patimi călugăria e dătătoare 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 
preamăreau dreapta socoteală ca fiind virtutea cea mai 
mare”. Părintele Stăniloae consemna: „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 că-
pătâi? Şi, de asemenea, nici sfaturile duhovnicilor, cel puţin 
în ceea ce mă priveşte, nu prea le urmăm cum trebuie. Cum 
zicea un cunoscut despre sfaturile pe care i le dădea 
Părintele Ghelasie: „Ori nu le înţelegeam, ori mi se păreau 
prea grele”.  

În Scara am găsit o scolie: „Ascultarea e a celui care e 
capabil de ea, nu supunerea celui ce nu este capabil.” Părintele 
Ghelasie susținea 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 ne-
voie 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? Asta ar fi întrebarea? Aici s-au expus, cred, câteva 
elemente ale celui angajat pe calea aceasta, o angajare într-o 



31 

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… Aceste referințe citate 
sunt foarte bine alese... 

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

N.: Da, trebuie răspuns fiecărui om adecvat, 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 angaja-
mentul 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, înzestrările lor, şi de 
angajamentul personal. Sigur că şi pe Cale la fel se pune 
problema. Ceea ce nu înseamnă că nu contează calităţile 
personale. Dimpotrivă. Trebuie „să scoţi untul” din calită-
ţile 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 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 
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aspecte pe care se pune un accent. Acestea sunt derivate, 
reies dintr-un discernământ al unei viziuni asupra practicii 
şi experienţei 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 carac-
terul iconic al acestui isihasm în care revenim nu la un soi 
de autoreferenţialitate, ci ne raportăm permanent la model, 
la chip sau la arhechip, pentru a rămâne în asemănare, în 
dinamica asemănării. În raport de arhechip ne refacem, ne 
actualizăm chipul.  

Deci, această evaluare de sine trebuie 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 ches-
tiunea. 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 permanent la model, la 
Chipul Hristic. Şi aşa mai departe. Ca raportare, de fapt, 
eşti, stai în iconare. Te iconizezi. Şi atunci această centrare 
e cea care devine formativă. Dar centrarea aceasta te păs-
trează 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. Este 
un Veşnic dialog. Iar dialogul are nevoie de entităţi-iden-
tităţi 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 
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identitate. De aceea, cum zice isihastul, la noi, în creşti-
nism, este o dublă mistică. Este atât o restaurare a chipului 
personal după cădere, cât şi un dialog „faţă către faţă” care 
merge la permanentă împărtăşire, 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 
și dinamică interiorizare reciprocă. 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, într-adevăr, căutăm să 
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 reușim 
să ne formăm şi un discernământ, din punctul acesta de 
vedere, carpatin. Deci, încărcat specific. Şi aici poate, din ce 
ai pomenit, nu am reţinut toate amănuntele, dar era o 
trimitere şi la Sfântul Ioan Scărarul, 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 
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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 surprins și 
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 specifice unor tipuri de modelare. La un 
moment dat contează 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 
îl lecturezi şi printr-o raportare la perspectiva unui specific 
şi a unui context în care este rostit, formulat. Şi atunci 
putem să coasem între ele mai multe gânduri de genul 
acesta şi să făurim un discernământ din lucruri oarecum 
similare ori care se întreţes sau se împreună-susţin cumva. 
Dar poţi să mergi şi pe nişte coordonate ale unei perspec-
tive 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 paradigmatic. Sigur, fără să desconsideri 
celelalte modele. Şi asta poate să fie o pistă, 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. 
Ca atare, te formezi într-un anumit fel. Porţi un anumit 
chip şi ai o anumită identitate şi de specific. Deci, te 
prezinți cu un discernământ care s-a dezvoltat în siajul unui 
specific.  

Adică, aici mi se par interesante lucrurile, şi în perspec-
tiva aceasta este de adus poate tema, şi apoi desfăşurată. La 
fel şi cu chestiunea rolurilor, a reprezentării sau a vieţii 
cotidiene ca spectacol. 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 
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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 problematizare. 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”, 
mie, în contextul actual, mi se pare extrem de... bine-venită. 
Are noimă. Orice ar spune unii şi alţii. 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. Altfel zis, ţi-e pe o lungime 
de undă adecvată, cea a unui firesc al tău. E după chipul 
tău. Şi asta mi se pare extraordinar. Atunci altoirea are 
şanse de rodire mai mare. Pe de o parte. Pe de altă parte, e 
mai silenţioasă. E o potrivită îmbinare. 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… socializezi cu 
vizitatorii... 

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

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 
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predispoziţie pentru ele. În sport de echipă se spune că 
trebuie să găseşti fiecărui jucător locul potrivit în echipă. 
Atunci dă fiecare 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 cu 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! 
Este un alt entuziasm, cred eu, de a trăi chiar viaţa duhov-
nicească. Parcă-i simţi altfel reperele, atmosfera... respiraţia. 
E ca şi cum te-ntorci acasă şi parcă recunoşti locurile, recu-
noşti… 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, poate 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. 
Se universalizează, se globalizează. Şi hai să vorbim doar de 
iubire fără frontiere. 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 neputinţele sau aşa 
ceva, ori se merge într-o formă de uniformizare, în care 
omul e doar un număr, deci dus la o abstractizare, deper-
sonalizat, dez-individualizat, vedem în spaţiul credinţei şi 
chiar al isihasmului, o tuşă a nuanţelor, a nuanțelor pro-
funde. Că poţi să zici: „Domne, ce, isihasmul, este o chestie 
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de linişte şi de unificare, 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 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 C. Dubar. De fapt, povestiţi. 
„Pentru Dubar, a fi subiect înseamnă să poţi fi actor al vieţii 
tale familiale, profesionale şi politice. Înseamnă să te înzes-
trezi 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 expu-
nerii 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...” 



38 

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. 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, în 
viziune isihastă, are conţinut fiinţial. Subiectul este, să zic 
aşa, o substanţă fiinţială. Dubar ia sinele ca un fel de agluti-
nare dintr-aceasta de însușiri, 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. Prin urmare, 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, 
dar 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. Însă, şi aici, în acelaşi timp, este de 
identificat ce-nţelegi prin lăuntru, ce-nţelegi prin afară. În 
fond se pune problema unei integralităţi. Miza cam aceasta 
este. Dar, în acelaşi timp, cum realizezi acest lucru şi cum 
înţelegi acel „în lăuntru” şi acel „în afară”. Aici este iară o 
discuţie. Întrucât, din punctul de vedere formal, ca limbaj, 
poată să vină cineva şi cu termenii de subiect, de sine şi de 
actor al vieţii sale/tale, așa cum face şi Dubar. Însă, dacă 
arunci o privire asupra lucrării lui Dubar, te uiţi la aceste 
„crize ale identităţii”, şi te duci la sine, adică la ce înţelege  
el prin sine, la cum îl defineşte, dai de fapt de „alt sine” 
decât sinele despre care vorbim noi. Dar tema, proble-
matica într-un fel, e importantă. Nu e de neglijat. Adică, 
„nu aruncăm din copaie” faptul că trebuie să devii/devin şi 
tu/eu un subiect al vieţii tale/mele. 
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Creştinismul, trebuie subliniat, nu „te şterge” ca subiect. 
Nu te anulează. Şi în Cartea Vieţii te trece ca cineva. Ești 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 de 
fapt să fii 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-subiectivitate. 
Este o comuniune inter-subiectivă. Subiectul este însăşi 
realitatea fundamentală. Nu este partea epidermică, super-
ficială, cum de multe ori poate se-nţelege când se spune că 
„eşti subiectiv”. Nu este vorba aici de 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, iar 
subiectul trebuie legat de act, legat de sine, de o identitate, 
de o pecete personală cumva.  

Şi în sensul acesta creștin trebuie să recuperăm chesti-
unea. 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 „compo-
nentele lui” că ar fi „partea de afară”, şi care ar fi „partea din 
lăuntru”? Dar ceea ce ar fi de subliniat aici, 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 
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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, de „trei parale”. Într-adevăr, poţi să fii figurant, 
crezând că eşti actor. Sigur, că şi aceasta, poate, e o poveste 
de viață. 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 interesant de abordat următoarea 
problemă, referitoare la roluri. Problema interacţiunii cu 
ceilalţi implică şi abordarea conflictelor. Iar principalele 
categorii de conflicte sunt cele interioare şi exterioare, adică 
intrapersonale şi interpersonale. Mai există desigur, cate-
gorisite, 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 clasifi-
care a tipurilor de conflicte interioare, printre care sunt şi: 

– conflictele de rol (despre care vorbim);  
– conflictele triangulare dintre sistemele de valori, in-

tenţii şi fapte; 
– conflictele de scopuri; 
– conflictul autoaprecierii neadecvate etc. 
Există clasificări şi după intensitatea conflictului, înce-

pând 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 
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consecinţe destul de neplăcute: sentimentul de impas psi-
hologic, scade stima de sine, ezitare în luarea unor decizii, 
tensiune emoţională, anxietate, concentrare scăzută 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 prelun-
geşte 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 Transfor-
marea Războiului în Pace-Isihie. Dar cât este de greu să 
Împaci atâtea Neînţelegeri, care sunt în fiecare Celulă Cor-
porală. Milioane de Celule, milioane de Informaţii Mentale 
întipărite, milioane de confuzii şi erori, milioane de 
Conflicte.” 

Şi tot Părintele Ghelasie consemnează: „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 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 refor-
mulat acest conflict interior, de rol, în modul următor: „De 
ce te declari că eşti într-un fel, dar trăieşti şi te-arăţi în alt 
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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 întot-
deauna 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 conflictuale, înţepă-
toare, în diverse contexte, fie la nivel de gând, de simţire, de 
act, de acţiune sau aşa mai departe. Care sunt provocări, 
putem spune. Însă, avem şi acest chip de la Dumnezeu, şi 
capacitatea de a asuma cumva situaţiile tensionate sau con-
flictuale. Deci, avem posibilitatea 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 traumati-
zante. Şi atunci ce să faci? Trebuie să dai o haină hristică 
celuilalt, trebuie să îmbrăcăm cumva în chip hristic şi 
această dezintegrare conflictuală a noastră. Căci în defini-
tiv, ce e conflictul? Definesc conflictul ca o absenţă a păcii 
sau ca un război? Care înseamnă, cumva, nu doar conflictul 
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 propriu-zise e unul al păcii sau unul al 
conflictului? Sau este unul 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 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. 



43 

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, urmezi o artă a 
păcii, cum zicea în aikido maestrul Ueshiba, vizavi de 
modalitatea de a lucra cu energiile conflictuale ale adver-
sarului. 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 al 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 po-
veste, 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-Icoana. 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 
lucrare 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 în acest fel pacificator. 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. Altfel zis, 
nu lucrăm cu celălalt numai cu căluş în gură şi cu punerea 
mâinilor la spate ca să eliminăm conflictul. Uneori trebuie 
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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 debuşeu. 
Şi atunci trebuie să-i creezi şi spaţiu de eliberare de ten-
siuni, până la urmă. Oferă-i și un „vas de expansiune”. 
Acuma în ce măsură putem să acoperim noi nişte tensiuni? 
Aici ajungem tot la o măsură duhovnicească. Despre Părin-
tele Ghelasie, chiar părintele Valerian susţinea că avea un 
„dar”, în sensul concret constatat, de a atenua conflictele, 
de a risipi învrăjbirea, înduşmănirile. 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 pli-

nătate 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 ajungi 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. Să nu 
devenim nici prea pacifişti când nu e cazul. Unii vor să facă 
pace „dimpotrivă”. Nişte pacifişti conflictuali. Să nu deve-
nim însă nedrepţi sau să nu 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, nu trebuie să fim de paie şi închipuiţi. 
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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 capa-
citatea de a trasa un hotar. În fond, chiar identitatea 
noastră e o identitate prin care ne hotărnicim. Permanent 
ne hotărnicim. Şi eu personal ţin la identitatea 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 sale. E o sărbătoare! Să atingi 
hotarul celuilalt e o sărbătoare! Întrebarea pe final, cum era 
mai exact? Era legată de conflict, în ce sens? 

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 con-
flictual 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 tensiu-
nile care vin. Dar le con-duci în pământ, le duci… le stingi, 
le descarci... Trec prin tine... 

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. Ești 
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, ca din cauciuc. Înseamnă că există şi o 
descărcare. În sensul acesta vreau să spun... 
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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 controlez, 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 trebuie să ai şi rolul de 
paratrăznet. Şi asta înseamnă că trebuie să se şi manifeste 
celălalt ca tu să preiei, cumva, uneori aceste „descărcări”. Că 
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 
concrete, din felul în care se transpun în realitate aceste 
tensiuni. Trebuie să ai cu tine și un vas de expansiune în 
care să iasă presiunea din celălalt crescută din cauza unei 
temperaturi ce îi modifică starea. 

Sunt nişte descătuşări şi uneori poate şi reglări, îndrep-
tări, ajustări, reorganizări, refaceri de situaţii. Adică nu 
totdeauna… şi aici poate ar fi o nuanţă a conflictului. Sigur 
că acolo sintagma pe care o foloseşte Părintele este cea de 
„psihopatia conflictului”. Deci asociază conflictului o psiho-
patologie. E 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. 
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.  
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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. Intră un morb al conflictului care 
te/le contrariază. Vizavi de 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 
că 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 altereze 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 volu-
mul Gestul, menţionaţi un studiu care s-a făcut pe comuni-
carea contradictorie a unor şefi de state. Mai precis se analiza, 
citez: „Caracterul contradictoriu, discordant, neunitar, 
dezintegrat al proiecţiilor emoţiilor pe faţă” şi al gesticu-
laţiei. Concluzionaţi că această amprentare contrastantă a 
curenţilor emoţionali, exprimă de fapt, imprimându-se pe 
faţă, o incoerenţă lăuntrică şi o disfuncţionalitate între 
interior şi exterior, o ruptură între suflet şi corp, dar şi o 
dezordine între puterile sufletului. 
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N.: Da, într-un fel este despre ceea ce am vorbit, nu? 
Aici poate elementul interesant, 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 contradicţie internă se proiectează, se reflectă 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 con-
tradictoriul ei. În acelaşi timp se observă faptul că există o 
legătură între una şi alta, între această stare emoțională 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. Adică, cumva şi „cele 
contrare” se transferă într-o formă asemănătoare, 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” 
respectivă 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 corespondenţă... 

M.I.: Referitor la acest subiect, aş prezenta un citat al 
Părintelui Ghelasie care mi se pare relevant: „Încă mulţi 
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adoptă cu singularitate, ori interioritatea, ori exterioritatea. 
Acestea sunt în „legătură” şi fără despărţire. Omul interior 
este cel „exterior interiorizat” şi cel exterior este cel 
„interior exteriorizat”. Se aminteşte 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 posi-
bilă 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, nu ne refugiem doar 
într-un interior. Ci, cele exterioare le preiau şi pe cele inte-
rioare. Dacă tot ai „putinţă” interioară şi o proclami, şi ridici 
steagul lăuntric, atunci să se vadă şi în „putinţa” exterioară. 
Atunci este cu adevărat „putinţă”… În această 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. Nu este un subterfugiu de genul: 
„Domne, eu sunt în interioritate şi eu stau aici… şi am forţă 
interioară”. Am forţă interioară, așa declar, 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 arhe-chip. Acesta e modelul care reface unitatea, 
integritatea şi integralitatea între interior şi exterior. Deci, 
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 Modelul-Icoană. La Părintele, recurent 
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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 isihastul nu 
face ruptură de genul: „Domne, interiorul contează şi atunci 
spălăm partea din lăuntru.” Foarte bine, spal-o! Dar trebuie 
să se vadă şi spălarea aceea din afară, sau şi în cea din afară. 
Adică să nu avem… un joc dublu. Să nu jucăm alba-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 isihastă caută această raportare la Arhe-
chipul 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 rapor-
tul dintre cele lăuntrice şi cele din afară... Adică, trebuie 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 exte-
riorul trebuie gândite iarăşi cu trimitere la realităţi. Trebuie 
identificate în realitatea lor, dacă vorbim de mistică. 
Mistica e cunoaştere reală, cunoaștere pe teren. Părintele 
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Stăniloae susținea 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 ordine, 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 antro-
pologic prezentat în isihasmul carpatin.  

De aceea, trebuie să revenim şi la modelul antropologic, 
la vederea sa pe fond, şi la identificarea realităţilor. Dincolo 
de poziţia de raporturi/terminologie interior/exterior, 
lăuntru/în afară sau aşa ceva, trebuie, atunci când aterizăm 
pe pământ dintr-o zonă mai abstractă, să vedem la ce se 
referă acei termeni. Deci, trebuie identificat care-i lăuntrul, 
care-i exteriorul. Şi aşa mai departe. Rămâne, sigur, firul de 
unitate şi de integritate, de relaţionare între ele cu întâie-
tate a celor spirituale faţă de cele corporale. Sau a celor 
sufleteşti față de energii. Dar aici trebuie o detaliere în plus, 
de fiecare dată. Elementul de fond este acesta al unei legă-
turi 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 
actorului… Că de fapt aici era discuţia, nu? E nevoie de o 
restaurare, de o refacere, mai mult, de o 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 profundă 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 Dumne-
zeieşti… Aşa apar primele Modele de Adaos, înlocuitoare-
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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 tră-
iască 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 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 
fantomaticului 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 chipu-
rile reale, la chipurile autentice, care sunt chipuri iconice. E 
atât de bine precizat, încât e greu să adaugi ceva la clari-
tatea, la tăietura aceasta. Poate doar glosat ceva, în sensul 
în care fantomaticul îl asociază clar cu Căderea. Există un 
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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 vorba de o vedere iconică, 
prin care vezi realitatea 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, să participăm deci la o pre-facere a noastră 
sau/şi a celorlalţi. Ne pre-facem reciproc 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, cea în chip iconic, sau contorsionează, stâlceşte aşe-
zarea în dialogul acesta iconic. Privite în sensul acesta, şi 
relaţionările noastre au cumva şi componenta sau memo-
rialul Căderii, uneori chiar cu izul acesta evident patologic. 
Şi sigur că chemarea e să ieşim din el, să recuperăm chipul 
iconic, să 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, oricare, 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 numai cu Căderea. Rolul, mă 
gândesc, poate fi 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 
închipuiri personale, idolatre, fantomatice. E vorba de 



54 

roluri asumate în acest chip de icoană. Sigur că aceasta nu e 
o asumare aşa uşor de atins. De aceea, e nevoie de angaja-
ment şi de amprentare, de aducere a noastră în prezenţa 
acestui Chip Hristic. E nevoie de centrarea pe Chipul 
Hristic, care poate să ne refacă şi să ne prezerve chipul de 
icoană, ca să putem avea într-adevăr şi o capacitate activă 
de 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, scenic, 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-i 
spunem. Întrucât vorbim de o icoană, nu statică, ci de una 
care se „mişcă” ca-ntr-o procesiune, 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, aprofun-
date. Dar cred că cel puţin prin intermediul citatelor sau al 
textelor, pe care le-ai selectat şi prezentat, măcar am inițiat 
puţin tema „vieţii cotidiene ca spectacol”. Şi într-un fel, de ce 
nu?, 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 autentice vieţi spirituale... 
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II 
– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

 
 
M.I.: Continuăm convorbirile noastre pe tema rolurilor 

sociale. Iar pentru a detalia această temă am pregătit câteva 
întrebări. Iar prima este: Pe de o parte, nu trebuie să jucăm 
roluri false, iar pe de alta, trebuie să fim mobili. Cum putem 
să ne dăm seama când jucăm un rol fals şi când e nevoie să 
ne adecvăm? Care ar fi o posibilă „grilă” de apreciere? 

N.: Cred că adecvarea trebuie să fie una de toată vremea. 
Nu trebuie să fim în afara unei adecvări, întrucât relieful 
social reclamă o permanentă mobilitate. De fapt, poate 
adecvarea arată şi faptul că suntem provocaţi să fim nu atât 
într-o mobilitate versatilă, cât într-o „stabilitate mobilă”. E 
ştiută încă din primele secole creştine acea paradoxală 
sintagmă teologică: stabilitate mobilă. Şi trebuie cred să 
vizăm această stabilitate mobilă. Nu e de căutat, cred, nici 
mobilitatea ca atare, nici stabilitatea în sensul de fixitate, de 
rigiditate… de cimentare statuară. Trebuie să fim în această 
stabilitate mobilă care, de fapt, capacitează şi valorizează  
şi-ntr-o prizare adecvată a realităţii. Adică, ea se descoperă, 
mă gândesc, ca autentică, atunci când are o mişcare adec-
vată vizavi de realitate, vizavi de întâmpinarea celuilalt în 
orizontul acesta al interacţiunilor sociale. Şi, în acest sens, 
adecvarea trebuie să fie una de toată vremea. 

Cum ne putem da seama? Sigur că e o chestiune de 
viaţă şi de experienţă. Şi, într-un fel, trebuie să revenim la 
această (re) aşezare într-o stabilitate mobilă. Trebuie să ne 
câştigăm un chip al bunei aşezări, profunde, fundamentale, 
originare. Dar, sigur, acea aşezare trebuie să fie şi într-o 
deschidere, într-o dinamică, într-o desfăşurare care, de fapt, 
exprimă această mobilitate. Este o mobilitate nu atât în 
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sine, cât vizavi de celălalt. Şi atunci e vorba, până la urmă, 
şi de o chestiune de experienţă personală, pe care trebuie să 
o aprofundăm în mod propriu. Important este cred, ceea ce 
mă preocupă şi pe mine, să avem o atenţie faţă de astfel de 
aspecte. Şi, sigur, să nu pierdem din vedere aprofundarea 
experienţei şi a trăirii. Căci, de fapt, despre asta vorbim, 
asta căutăm să descoperim. Nu vorbim de o adecvare care 
să ne piardă, să ne risipească în întâlnirile curente. Ci de 
una care poată cât de cât să participe şi să asume într-un 
mod discret sau cuminte, silenţios întâlnirile... Despre asta 
vorbim când vorbim de adecvare. Să nu ne bruscăm nici pe 
noi, nici pe ceilalţi, pe cât este posibil, în relaţionare. 

Până la urmă, omul îşi dă seama probabil şi prin păti-
mire, când este şi când nu este în contact potrivit cu reali-
tatea. Căci la un moment şi din tatonări reiese sau rezultă o 
bună aşezare. Sau şi din reacţiile întâlnite pe teren vedem 
dacă ne-am adecvat sau nu. Şi experienţele sunt diferite şi 
prin urmare diverse în parcursul unei biografii, să zicem, 
personale. 

M.I.: O altă întrebare, care oarecum o reformulează pe 
prima: Cum să ne identificăm pe noi în multitudinea de 
roluri care ni se îmbie sau care, chiar, ne confiscă uneori în, 
să zicem, cavalcada evenimentelor de fiecare zi? 

N.: Prima dată trebuie să fie în atenţie identificarea 
identificării, ca să zic aşa, adică, identificarea propriului 
chip ca fiind asemănarea Suprachipului dumnezeiesc. Trebuie 
o recentrare pe însăşi Chipul Iconic din noi. Acolo trebuie să 
stabilim baza, mă gândesc, nu? Aici poate şi orizontul isihast 
este cel care intră în acţiune. În funcţie de acea identificare 
fundamentală noi ne mişcăm în raport de rolurile pe care 
trebuie să le asumăm vizavi de statutul, profesia şi aşa mai 
departe, în raport de toate zonele sau arealul scenic în care 
intrăm. Toate acele scene diferite pe care trebuie să rulăm 
la un moment dat sau în altul al vieţii. Şi atunci tot timpul 
ar trebui să revenim la a sta în a sta, cum spunea isihastul. 
Să revenim la nevoia de a ne identifica în chipul nostru 
adevărat şi autentic, care e în asemănare cu Chipul Hristic. 
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Să revenim deci la a fi în asemănare cu acea paradigmă sau 
Chip Iconic, cum îi spune isihastul. Şi de acolo, din acel 
suport fundamental, survine apoi, în plan secund, şi mişca-
rea, înscrierea noastră în rolurile acestea despre care vorbea 
Goffman. Roluri pe care le-am adus şi noi întrucâtva în 
atenţie, şi cu scopul de a sesiza tocmai aceste raportări, 
legături, dintre un interior şi un exterior. În fond, este 
vorba de a vedea şi explora spiritualitatea şi în această dina-
mică a interacţiunilor, şi nu doar în sensul unei interio-
rizări. Acesta ar fi poate un aspect care apare în atenţie prin 
această prezentare de roluri, anume faptul că putem să fim 
un pic atenţi (şi) pe interacţiunile sociale (şi) din perspec-
tiva asta a unei asumări a lor, şi a unei dinamici, care, însă, 
nu trebuie să fie o mişcare „în afara” descoperirii funda-
mentului bunei aşezări în Chipul Hristic, întrucât, în ultimă 
instanţă, despre asta vorbim, despre o iconare...  

Abordarea aceasta poate ne atrage atenţia cumva şi 
asupra faptului că există această scenă, zisă socială, care 
propune ori induce anumite poziţionări sau roluri sociale. 
Reclamă în acelaşi timp o posibilă citire chiar a vieţii 
noastre spirituale şi în perspectiva unei interacţiuni sociale 
ce apare sub forma dramaturgică a rolurilor asumate. Deci, 
nu avem numai o abordare în sensul unei decelări strict 
interioare, introspective, să zic aşa, a vieţii noastre spiri-
tuale, ci şi una în care se indică atenţia aceasta către exte-
rioritate. Dar, nu din perspectiva exteriorităţii ca atare, 
strict fenomenologic, cât din perspectiva asumării şi inte-
grării ei în Chipul acesta Hristic. Altfel, nu prezintă interes 
faţă de roluri. Dar nu trebuie mers, poate, nici în partea 
cealaltă să credem că nu există aceste roluri, şi că nu există 
acestă interacţiune, care la un moment dat presupune o 
mobilitate pe care, şi pe ea, trebuie să o recuperăm, cum 
spuneam, din perspectiva unei stabilităţi, nu din perspec-
tiva unei mobilităţi ca atare. Căci altfel, fără acest suport 
stabil, trecem în altceva, într-o procesualitate fără chip, 
depersonalizată… 



58 

M.I.: În cartea Mică dogmatică vorbită, carte cu şi despre 
Părintele Stăniloae, autorul spunea: „Cu cât suntem mai 
încorporaţi în Hristos, cu atât suntem mai umani şi mai 
aproape de oameni. Aceasta însă reclamă cu tărie, la un 
moment dat şi pentru un timp dat, o retragere pentru a fi 
doar cu Hristos. A fi cu lumea nu înseamnă a te identifica cu 
lumea. A fi aproape de lume nu înseamnă a o mângâia în 
căderea ei, ci a-i spune adevărul şi a te ruga pentru ea.” 

Puteţi să detaliaţi, să dezvoltaţi, să nuanţaţi… ? 
N.: Într-un fel, e chiar în siajul a ceea ce am vorbit 

această întrebare… Ce-am înţeles eu de la Părintele 
Ghelasie, în perspectiva isihastă, este că se caută prin ea şi 
un fel de continuitate şi un fel de permanenţă, care, în fond, 
este prezumată ab initio. Sunt şi aceste momente de retra-
gere pentru a fi cumva în Hristos, dar, de fapt, aceste mo-
mente trebuie legate, aşa cum spunea în fotbal „nea Emi”: 
„victoriile aduc victorii”. Trebuie să ai continuitate în 
victorii ca să ai într-adevăr performanţă. Aşa şi aceste retra-
geri, la un moment dat, trebuie să aibă o anumită frecvenţă 
a acumulărilor ce se leagă una de alta, se sedimentează, se 
metabolizează. În fond, nu doar retragerea ca retragere 
contează aici, ci retragerea în frecventările, întâlnirile cu 
Hristos. Trebuie să aibă frecvenţă aceste întâlniri, ca după 
aceea să se transforme, după putinţă, într-o anumită conti-
nuitate a prezenţei şi într-o permanentizare a acestei 
Prezenţe Hristice în viaţa noastră. Şi atunci raportul acesta 
între retragere şi avansare, descriind o mişcare, poate fi 
trasmutat într-o permanenţă-prezenţă şi capacitate de 
adecvare. Sau, aşa cum zicea Părintele Ghelasie, vizavi de 
pustnicie ca „retragerea în gest”, această retragere înseamnă 
o învelire în chipul hristic şi un fel de personalizare gestică 
sau iconică a lumii şi prin/în aceste interacţiuni umane sau 
prin relaţii interpersonale, mai bine zis. Şi în sensul acesta, 
poate, şi mişcarea aceasta de retragere, nu este pentru ea 
însăşi, ci ca să ajungi să ai un fel de acumulări, o reme-
morare hristică.  
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Însă, în specificul isihasmului carpatin, este şi această 
căutare de legănare într-o permanenţă. Este o căutare de 
permanentizare a Chipului Hristic şi, în acest sens, este 
vorba şi de continuitate. Este o continuitate şi o perma-
nenţă care îţi oferă o mobilitate, în acelaşi timp. Îţi conferă 
această „stabilitate mobilă” care îţi permite să fii „retras în 
gest”. Iar gestul este, de fapt, o întindere către celălalt, este 
un act comuniant. Gestul este gândit în sensul ritualic – 
cum spunea Părintele Ghelasie vizavi de ritual, şi gestul, în 
acest sens, are o natură ritualică – de întâlnire, de împreună 
lucrare. Şi atunci cumva eşti încorporat în Trupul Hristic şi 
participi, la măsura pe care o ai, la încorporarea celorlalţi în 
Trupul Hristic. Aşa înţeleg această permanenţă şi această 
continuitate care într-un fel au, în acest specific isihast 
carpatin, şi o conotaţie de aşezare, de permanenţă, de 
continuitate. În acest sens, în specificul mistic carpatin, nu 
e atâta acest du-te-vino între retragere şi venire, între 
venire şi retragere, de genul „vine harul, pleacă harul”. Aici 
este căutată o permanentizare care se deschide adecvat 
vizavi de momentul sau de oportunitatea acestei întâlniri 
cu celălalt, în definitiv. Un Celălalt pe care-l poartă în sine, 
pe care-l leagănă în dorul său, pe care îl păstrează în 
continuitatea dorului său. Un Dor care şi el este o întâlnire, 
nu este doar o tindere în gol... Şi în această aşezare fiecare 
se oferă, să zic aşa, la măsura momentului sau a întâlnirii... 

M.I.: Tot referitor la roluri, mi-a spus o persoană surdă 
că surzii pot să „citească” mimica, gesturile, atitudinile cuiva, 
într-o grilă mult mai precisă decât putem să o facem noi cei 
care auzim. Adică ei sezizează mult mai uşor contradicţiile 
interne ale cuiva şi pot să-şi dea seama cum este acea 
persoană, dincolo de ce ar vrea ea să lase să se vadă. Aceasta 
mi s-a părut aşa o informaţie inedită. 

N.: Cred că cine este orientat spre un astfel de limbaj 
are o pregătire în citirea comunicării intermediate de o 
anumită gestică. Are, cumva, lectura unui raport între 
manifestările unui limbaj mimico-gestual şi prezenţa 
persoanei… Dacă înţeleg că asta ar fi tema... 
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M.I.: Da, da… 
N.: Eu cred că am şi dat la un moment dat, în literatura 

franceză de specialitate, de studii, o lucrare de doctorat, sau 
erau chiar şi ceva cărţi. Nu mai ştiu. Era un francez, Cuxac 
cred, care aborda pe larg limbajul acesta non verbal 
mimico-gestual. Erau studii serioase din punctul acesta de 
vedere. Dar şi în perspectiva practică există o specializare 
mai pronunţată. Mi se pare, până la urmă, firesc să fie aşa, 
adică să fie mult mai pregătiţi profesional din perspectiva 
citirii coerenţei între intern şi extern, sau între ceea ce este 
şi ceea ce apare. Altfel spus, coerenţa sau ruptura între un 
limbaj mimico-gestual şi cel care îl exprimă, limbaj ce poate 
fi necontrolat de cel ce îl reprezintă, poate să trădeze o 
incoerenţă internă, sau cel puţin între „un intern” şi „un 
extern”, să zic aşa. Poate să nu fie integrat într-o prezenţă 
acest limbaj. Şi atunci mi se pare absolut firesc ca cineva 
care este atent permanent şi care are chiar pregătire, şcoală, 
în direcţia aceasta a unei comunicări non-verbale, să aibă şi 
o lectură mai bună. Sigur, însă, că e tot o lectură oarecum 
intermediată. Pentru că şi aici, legat de gest sau de limbaj 
non-verbal, se vizează, să zicem aşa, o antropologie a 
gestului. Ceea ce mă interesează şi pe mine, de fapt. Însă, 
ceea ce găsisem, vizavi de acest limbaj în acele lucrări şi 
studii în franceză, nu reflecta totuşi ceea ce era foarte 
important, cel puţin pentru interesul meu, anume antro-
pologia gestului. Reflecţia ghelasiană asupra acestui Chip 
Iconic ne descoperă nişte rădăcini ale gestului în sensul 
chipului personalist. Altfel zis, una este limbajul mimico-
gestual şi alta este gestualitatea aceasta, dacă o iei din 
perspectiva recuperării mistice isihaste a Chipului Iconic al 
Omului. În acest sens, e vorba de o prezenţă a chipului de 
persoană în care recuperezi actul gestic, prin care identifici 
suportul, originea, să zicem aşa, a comunicării gestice, a 
adresabilităţii gestice. Deci nu mă interesează atât limbajul 
mimico-gestual, care poate să aibă specificitatea sa. Căci 
limbajul acesta non-verbal mimico-gestual poate să aibă şi 
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un caracter universal, poate să aibă, cum sunt şi limbile 
vorbite probabil, şi moduri specifice de configurare în 
expresii… 

M.I.: …culturale… 
N.: …Culturale şi convenţionale, da. Dar pe mine m-a 

interesat mai cu seamă aspectul acesta antropologic al 
gestului, sau, altfel zis, sensul mistic şi mistagogic al gestu-
lui. M-a preocupat o anume explorare a antropologiei cu 
suport teologic, sau în orizont iconic, cum îi zice isihastul, 
care căuta să descopere meta-limbajul ca gest, sau încerca 
să reveleze gestul ca meta-limbaj, ca un limbaj în sine al 
chipului de persoană. Şi atunci trebuie înţeles cum „se 
vede” chipul de persoană, să zicem în creştinism, în general 
şi, mai aplicat, care este înţelegerea aceasta isihastă sau 
chiar carpatină… 

M.I.: Vorbeaţi într-o convorbire anterioară despre 
câteva nevoi fundamentale ale omului după chipul din Rai. 
Şi dădeaţi următoarele exemple: nevoia de a fi apreciat, de a 
i se recunoaşte meritele, respectul de sine, însemnătatea, 
nevoia de securitate-siguranţă. Puteţi să daţi şi alte exemple 
de nevoi fundamentale? Şi s-ar deschide aici întrebarea: 
care este firea reală a omului? 

N.: Da, eu cred că aici trebuie… operat… Aici cred că era 
şi ţinta: firea reală a omului. Însă, şi definirea asta prin 
nevoi, cumva, nu ştiu dacă e cea mai acoperitoare, fiindcă 
pot să pară doar ca nişte necesităţi, şi să fie restrânse la un 
mod determinist. Dar, într-un fel, poţi să le gândeşti şi în 
sensul de firea adevărată, profundă, care are un potenţial şi 
un sens. Că aicea, din perspectivă creştină, spunem teologic 
că firea omului are un sens, are o orientare intrinsecă spre 
bine. Ceea ce înseamnă că firea umană este presetată, este 
preorientată spre bine, întrucât acesta este fondul ei. În 
acest sens, firea nu e definită prin libertatea de alegere între 
bine şi rău, nu e definită printr-un liber arbitru de acest 
gen, ci prin acest fond bun ce trebuie actualizat, desfăşurat 
în firescul său. O caracteristică a ei este legată de statutul 
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acesta de creaţie pe care îl are, şi de chipul acesta de filiaţie 
paradigmatică, ce o devoalează structural ca fiind o iubire 
primitoare, aşa cum spunea Părintele Stăniloae la un 
moment dat. Şi atunci, firea este şi dăruitoare, dar este şi 
primitoare, în fond, pentru că statutul de creaţie o aşază 
cumva în această poziţie filiativă. Şi atunci este o provocare 
de a descoperi această fire autentică a omului şi de a o citi, 
de fapt, în datele ei fundamentale, fireşti, şi nu în cele 
configurate ca efecte ale căderii, care, sigur, îi pervertesc 
caracteristicile. Că aici e vorba de o poziţionare sensibilă, în 
sensul că este nevoie de găsirea unei aşezări adecvate sau 
potrivite. Este nevoie, prin urmare, de o lectură a firii în 
autenticitatea, în datul ei de la Dumnezeu, şi nu o lectură a 
naraţiunii unei firi configurate prin căderile ei, care evident 
schimbă sensul de mişcare al firii, sensul său firesc de 
mişcare… Aici sunt implicate, desigur, elemente de 
viziune… 

M.I.: Sunt destule curente care introduc răul în bine, în 
sensul că consideră, de exemplu, sexualitatea şi agresivi-
tatea constitutive firii naturale a omului… 

N.: Da, şi bănuiesc că mai sunt şi alte aspecte de la care 
se porneşte în astfel de curente… 

M.I.: Şi altele bine-nţeles… 
N.: Ideea e cum găsim noi în realitate chipul omului. 

Asta în caz că suntem interesaţi să-l căutăm… Trebuie cred 
să pornim de la chipul real al firii, autentic, mai cu seamă 
atunci când declarăm că dorim să dezvoltăm omul, şi chiar, 
poate cu atât mai mult, atunci când considerăm că omul 
creşte în Dumnezeu, nu? Căci noi de multe ori, poate  
de prea multe ori, pornim de la „realitatea căderii”, de la 
aspecte degenerate. Şi, într-adevăr, „realitatea căderii” nu 
este de neglijat… Însă, nu ea trebuie să fie motorul re-facerii 
omului, sau cea care ar avea un rol în a genera actualizarea 
potenţelor firii. Şi aicea este, într-adevăr, o problemă. Nu 
trebuie să confundăm acest chip, care e unul real, cu cel de 
adaos, care are şi el, totuşi, consistenţa sa. Dar nu trebuie 
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să-l luăm în sensul ideal, ci să-l luăm, să-l identificăm, mai 
bine zis, şi în realitatea sa, care este în fiecare dintre noi. 
Noi sigur că suntem şi amestecaţi cu căderile noastre, 
suntem laolaltă cu ele, să spunem aşa. Dar… 

M.I.: Dar pe unele trebuie să le înhibăm, iar pe altele să 
le manifestăm… 

N.:  Aici este, poate, nuanţa fină sau este arta... În ce 
măsură şi dezvoltăm, în ce măsură şi cultivăm, să zic aşa, 
fondul firii noastre după chipul său real şi în asemănarea 
Chipului lui Dumnezeu. Adică, trebuie să şi cultivăm, să 
evidenţiem cumva aceste date ale firii. Trebuie să actuali-
zăm potenţialul său, şi nu doar să curăţim pe cele care sunt 
adăugiri nefireşti. Acesta e numai un aspect, cel al curăţirii 
excrescenţelor, să le spunem, patologice sau pe cele cres-
cute sub condiţia aceasta a căderii. Dar totuşi nu putem să 
re-construim omul doar din decupările pe care le forfecăm 
de jur-împrejurul căderilor lui. Trebuie să aibă şi un fond, 
un potenţial, un chip. Şi-ntr-o întâlnire vie îl iau, îl asum pe 
celălalt, trezindu-i conştiinţa reală, nu doar gândind că 
trebuie tot timpul să curăţ, să ajustez ceva la el. Deci, 
trebuie cumva să induc sau să transfer în celălalt această 
mişcare de trezire de conştiinţă, să insuflu această dorinţă 
de participare, să iniţiez această motivare către împlinirea 
lui în Dumnezeu. Şi aicea cred că sunt două lucrări care 
trebuie cumva să meargă împreună. Dar să nu neglijăm nici 
partea aceasta a firii reale, bune, care trebuie descoperită şi 
care trebuie evidenţiată în datele ei. Aici era, poate, 
întrebarea, nu?... 

M.I.: Da, da… 
N.: Trebuie evidenţiată firea în datele ei fireşti. Că 

definim aceste date ca nevoi, ca nevoi fundamentale, poate 
fi un argument în plus pentru a le lua în consideraţie. 
Definindu-le ca nevoi fundamentale înseamnă că suntem 
cumva sub imperiul unei necesităţi de a le avea în atenţie. 
Nu sunt chiar atât de facultative. Ţin de o dezvoltare, într-un 
fel, de o actualizare a potenţialului firii. Şi atunci noi 
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trebuie să şi actualizăm, trebuie să valorizăm potenţialul 
celuilalt, nu? Chipul său de persoană vine chiar cu darurile 
sale, pe care trebuie să le scoatem la lumină cumva. Trebuie 
să le scoatem la lumină, la arătare, la descoperire de sine şi 
de celălalt sau şi de către altul. Şi atuncea ai în atenţie şi 
această preocupare de a-l valoriza cumva, şi ai în atenţie 
acele nevoi pe care nu trebuie să le neglijăm. Că altfel 
ajungi să tratezi omul numai ca pe un căzut, nu? Sau numai 
sub imperiul căderilor sale? Da, este şi căderea asta o 
realitate. Dar eu cred că suntem cumva în momentul în 
care trebuie insistat pe acest potenţial ce trebuie resuscitat, 
actualizat.   

Să zic aşa, ca o mică paranteză, nevoile acestea au 
apărut precizate într-o anumită formă şi de A. Maslow, care 
e considerat reprezentantul unei psihologii umaniste – care 
a apărut tot în sfera unor preocupări experienţiale cumva, 
nu doar analitice şi discursive. Este o linie psihologică în 
care se regăseşte şi psihologia asta a gestaltului, a gestalt-
terapiei, care e o terapie cumva a întâlnirii, a manifestării, a 
contactului care declanşază nişte energii sau, mă rog, le 
deblochează, le activează, le valorizează. Şi atuncea sigur 
că, în sens creştin, cu atât mai mult, trebuie să reuşim să 
capacităm omul, trebuie să facem să se trezească sau să se 
pună în valoare caracteristicile acestea ale firii.  

Adică, nu trebuie să avem numai conştiinţa păcatului, a 
greşelii, ci, mai ales, pe cea a chipului virtuţii care ţine de 
structura firii, care e structurală firii. Păcatul e un adaus, 
dar virtutea ar trebui să fie recunoscută ca fiind însuşi 
fondul. Asta, dacă o luăm în termenii, să zicem aşa, morali, 
de virtute şi păcat, în care virtutea e un dat al firii. Şi atunci 
trebuie să încerci să-l potenţezi, trebuie să reuşeşti să-l scoţi 
în evidenţă pe celălalt, în virtutea acestui fond. Şi în sensul 
acesta, vorbind de nevoi, vorbeşti cumva şi într-un sens 
imperativ. Nu poţi să le neglijezi. Şi atuncea poate şi 
termenul de „nevoi” sună într-un fel bine, ca marcă a unor 
necesităţi ce trebuie luate în considerare. În sensul că te 
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cheamă să fii responsabil şi vizavi de aceste nevoi, pe care 
le-ai evocat. Şi-ntr-un fel, cum am spus, fiind incluse şi în 
statusul nostru de creaţie sau de făptură, noi ne dezvoltăm 
şi prin această atenţie, care în primul rând vine de la 
Dumnezeu faţă de noi, dar şi de la noi faţă de ceilalţi, şi de 
la alţii faţă de noi. Prin urmare, trebuie să ieşim în 
întâmpinare, dacă vrei, şi pe aceste coordonate ale nevoilor 
pe care le-ai evocat. Că sunt numai acelea enumerate de 
Maslow sau că se mai adaugă şi altele, important este să fim 
situaţi în această atenţie de a dezvolta sau de a actualiza şi 
potenţialul firii, care trebuie să fie numaidecât cel bun, dacă 
gândim în sensul teologic, deci dacă luăm firea în sensul 
acesta originar. Această desfăşurare sau această actualizare 
oferă şi puterea de a depăşi cumva „pe cele cu lipsă”, să 
zicem aşa, cum se spune la hirotonie de „dumnezeiescul har 
care pe cele cu lipsă le plineşte”. Astfel ajungem să le împli-
nim şi pe cele cu lipsă ale noastre. Care sunt… cu lipsă…, şi 
nu putem să spunem că nu sunt. 

M.I.: Referitor la chipul acesta, sau la firea din noi, care 
e în asemănare cu chipul lui Dumnezeu, mi-aduc aminte că 
Dumitru Prunariu, astronautul, spunea că atunci când a 
ieşit în spaţiu a avut revelaţia unicităţii şi a puterii lui 
Dumnezeu. Şi atunci, pe cale de consecinţă, şi noi avem o 
unicitate a unui anume chip, a unui anume tip de armonie 
pe care trebuie să ne-o arheologizăm. 

N.: Da… Frumos spus arheologizat, că e şi o căutare, e o 
investigare, o adâncire, o excavare chiar, în această căutare 
de sine. Şi personal sunt preocupat, cât înţeleg eu, şi mi se 
pare că şi momentul ar fi unul oportun, de a face fiecare şi 
dimpreună în aşa fel încât să recuperăm unicitatea 
fiecăruia, chiar dacă este evidentă, agresivă chiar, această 
tendinţă globalistă ce parcă vrea să niveleze tot.  

„Bunul Dumnezeu se ascunde în detalii”, spunea un 
istoric de artă la început de secol XX. Un detaliu fundamen-
tal este chiar unicitatea noastră, a fiecăruia. E un detaliu. 
Un detaliu, cumva, chiar indestructibil. E o amprentă, e o 
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prezenţă unică, ireductibilă, pe care o avem, care suntem. Şi 
atuncea, putem greşi sau putem păcătui şi faţă de 
Dumnezeu, dacă nu o valorizăm şi în sensul unicităţii ei. Şi 
nici nu ştiu dacă putem să o valorizăm altfel, decât dacă 
mergem în sensul devoalării unicităţii ei. Nu ducem o 
valorizare până la capăt sau cu o tindere către o anumită 
plenaritate, dacă pot să mă exprim aşa, fără o recunoaştere 
a acestei unicităţi. De fapt, atunci când ai acea recunoaştere 
a propriei identităţi, te descoperi în sensul fundamental de 
chip personal, participativ, în asemănare cu cele dumne-
zeieşti şi în relaţiile interpersonale. Doar în sensul acela 
apofatic, chiar al unui apofatism dublu, nu numai acela 
teologic, ci şi antropologic, adică vizând şi o taină a omului, 
putem spune că suntem în zona viului acelei unicităţi, 
rămânem în sensul viu al acestei unicităţi, care este şi 
participativă şi care, chiar în participarea sa, e şi o împăr-
tăşire în care îşi păstrează distincţia.  

În hotarul faţă de celălalt, cum zicea Părintele Ghelasie, 
ai întâlnirea, dar ai şi alteritatea, distincţia şi a ta şi a 
celuilalt. Ai, paradoxal, în hotarul celuilalt şi recunoaşterea 
propriei tale identităţi, şi în acelaşi timp afirmarea unicităţii 
celuilalt. Când vorbim de identitate, vorbim şi de unicitate. 
Şi cumva însuşi iconicul are un suport paradigmatic iden-
titar şi se desfăşoară într-o unicitate. Dar are şi asemănarea 
ca un fel de pecete a identităţii în relaţionare. Se transferă, 
se pecetluieşte în relaţiile cu ceilalţi ca identitate, dar 
lăsând ca o urmă identitară o pecete de asemănare, ce 
rămâne din această inter-relaţionare, asemeni cu prestol-
nicul ce lasă în prescură amprenta de asemănare a unei 
identităţi a pecetarului. Şi atunci ai de-a face cu o prezenţă 
iconică, dar şi cu un mod de iconizare a celuilalt. Adică laşi 
o memorie de asemănare şi în celălalt şi în/prin aceste 
interacţiuni. Şi memoria aceasta devine întrucâtva şi 
formativă, să zic aşa.  

Din punctul acesta de vedere, mie-mi place foarte mult 
perspectiva isihastă iconică, pe care isihastul o descoperă în 
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miezul ei, în chipul de persoană, ca unicitate ireductibilă. 
De altfel, a prezentat şi creştinismul în nişte curente speci-
fice, deci tot într-o anumită unicitate, în anumite nuanţe 
(cel carpatin sau sinait şi aşa mai departe…). Creştinismul, 
Ortodoxia, şi Isihasmul, să zic, chiar au anvergura şi capaci-
tatea de a exprima taina acestui caracter unic al persoanei. 
Şi mi se pare că este o oportunitate a contextului, care 
trebuie valorizată ca atare. Adică, în răspărul tendinţelor de 
uniformizare sau de pervertire într-o diversitate care-şi 
pierde suportul iconic, apare această posibilitate de recupe-
rare a unicităţii fundamentale, arhechipate, să zic aşa, 
iconic – care merge până în Dumnezeu, până la modelul 
omului din Dumnezeu. Mi se pare extraordinară perspec-
tiva care afirmă, chiar în deplină unire mistică, nu fuziunea, 
nu dizolvarea, ci identitatea. Şi cred că trebuie subliniat 
acest aspect. Pentru că, în ultimă instanţă, în nici o relaţie 
adevărată sau deplină nu poţi să vorbeşti decât în condiţiile 
acestei unicităţi a fiecăruia, a unui transfer către celălalt, a 
unei proiecţii spre/în celălalt într-o relaţionare în care 
fiecare şi-ntr-o anumită reciprocitate a împărtăşirii îşi 
păstrează unicitatea. Inclusiv acel chip perihoretic de între-
pătrundere, de interiorizare reciprocă, de conlocuire în 
celălalt, deci de împreună locuire, o locuire în celălalt în 
sensul comuniunii interpersonale, are la bază o unicitate 
absolut indestructibilă a identităţii chipului de persoană.  

Aprofundarea în sine sau arhelogia de sine şi chiar de 
celălalt, la un moment dat, investigarea – să zic, în termenii 
poate instrumentalizaţi detectivist – are componenta aceasta 
tare sau nucleul acesta fundamental indestructibil al unici-
tăţii care se oferă... Şi e şi o minune! E o minune aceasta, de 
a fi tu un cineva, şi de a rămâne veşnic un cineva, cu nume 
şi chip, în relaţia chiar cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. Şi pe 
zona de profunzime vorbim aici. Nu pe cea de strictă iden-
titate civică, de carte de identitate, că e o poză şi un nume 
şi aşa ceva, pe un plastic. E vorba chiar de supra-numele şi 
chipul tainic al persoanei. Şi, din punctul acesta de vedere, 
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cred că este o miză în ce priveşte unicitatea persoanei 
astăzi, când se caută o reducere a omului la un număr şi a 
umanităţii la masă. Şi cred că, într-adevăr, din perspectivă 
isihastă, din această perspectivă iconică, mistică, care leagă 
identitatea de asemănare este de vorbit. Este aici o 
asemănare care dă şi înrudirea şi regăsirea identităţii. Nu 
este o identitate ce nu permite comuniunea sau care nu 
permite schimbul, ci este una care lasă loc unei transfor-
mări şi transfigurări, întru asemănare, între şi întru cei care 
interacţionează. Acumulările interacţiunilor nu sunt pe 
„gol”, ci pe chipul tău identitar, real. În sensul profund şi 
fiinţial mă refer, aici, nu în sensul în care apare o patologie 
şi ajungi să fii plecat în altă direcţie, cu cap sau fără. Dar în 
sensul acesta isihast ai o participare în care tu permanent 
acumulezi şi depui, să zic aşa, memorii, în chipul tău unic, 
care rămâne unic, chiar dacă preia şi amprentele celorlalţi. 
Şi aicea este, poate, miza jocului, în taina acestui schimb de 
amprente şi, propriu-zis, de împărtăşire a unui chip al 
prezenţei celuilalt… 

M.I.: Pentru că aţi pomenit de plenaritate, în volumul 
Treptele Bucuriei, Ernest Bernea scrie despre câteva bucurii 
care relevă tot atâtea trăsături ale chipului de Rai al omului. 
Şi anume: bucuria de a cunoaşte, bucuria de a crea, bucuria 
de a fi pur, bucuria de a fi împreună, bucuria plenitudinii, 
bucuria dăruirii… 

Mi s-au părut foarte interesante aceste… direcţii chiar să 
le spun… De asemenea, în Memoriile unui isihast (I), 
Părintele Ghelasie are nişte triade ale limbajului de persoană 
care, de asemenea, deschid orizonturi chiar. 

N.: Consemnarea lui Ernest Bernea merge cumva tot în 
direcţia aceea despre care am vorbit, vizavi de nevoi. Poţi să 
mergi în direcţia unor nevoi, dar poţi să mergi şi în direcţia 
acestor bucurii, să zicem aşa, care, într-un fel, reflectă un 
chip de Rai. Bucuria de a dărui, dar şi aceea de a crea.  
Şi creativitatea ca exprimare a chipului de persoană este  
o componentă importantă, care trebuie activată. Însă, 
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creativitatea nu trebuie să fie o preocupare în sine, nu 
trebuie… să „rupă lanţu’”… să-şi „dea în petec”… 

M.I.: Adică trebuie să se menţină în firescul ei… 
N. Să se menţină în chipul de persoană, da, că pe noi la 

un moment dat ne ia pe dinainte o „creativitate” care se 
dezleagă, să zic aşa, de chipul profund al persoanei. Şi 
atuncea e o creativitate un pic mai măscărită, aşa, ca să 
rămânem în vecinătatea măştii. Este o creativitate care nu 
are potenţa mărturisirii şi a pogorârii celor Cereşti în cele 
pământeşti. Nu mai este o întrupare prin opera acestei 
creativităţi şi a celor Cereşti în cele pământeşti. Altfel se 
aşază lucrurile… într-un mod depersonalizat... 

Dar, sigur că şi acele elemente, din această evocare a lui 
Ernest Bernea, pot să fie în mod binevenit raportate la un 
discurs care porneşte de la nevoi. Aicea fixează cumva nişte 
direcţii ale unui chip de Rai, să zicem, unul care ar putea să 
fie, care ar trebui să fie. Într-alt fel zis, e acel chip al firii 
despre care vorbim. 

Iar Părintele Ghelasie, mai personalist, să zic aşa, le 
surprinde în chipul triadic al persoanei. Isihastul porneşte 
de la o viziune de fundament ontologic, de la o identificare 
de chip real al persoanei. Deci nu le enumeră atât într-o 
expunere sub forma diversă a bucuriilor, de a dărui, de a 
crea, cât le centrează, le concentrează pe chipul triadic. Şi 
asta cumva arată că ele trebuie să survină în sensul 
actualizării acestui chip triadic al persoanei. Astfel, le 
conferă şi caracteristica personalistă directă. Mulţi nu ştiu 
cum au interpretat sau cum au văzut scrierile ghelasiene, 
dar Părintele Ghelasie e un personalist de mare putere. 
Chipul acesta al persoanei şi triada chipului de persoană, 
triadele acelea ale chipului de persoană, aşa cum le-a 
evidenţiat isihastul, sunt absolut inedite şi cu certitudine o 
achiziţie clarificatoare a ortodoxiei contemporane. Eu nu 
le-am întâlnit la altcineva. 

S-a vorbit şi de Sofronie sau Sfântul Sofronie (de la 
Essex) – a fost parcă canonizat, recent – ca de un teolog al 



70 

ipostasului. Deci, chiar în legătură cu ipostasul s-a recu-
noscut că şi-a afirmat lucrarea teologică şi duhovnicească. 

Însă, ca la Părintele Ghelasie, chipul acesta al persoanei 
sau triadele chipului persoanei nu le regăseşti la nimeni 
exprimate în această formă limpede. La fel şi antropologia 
sa iconică şi această perspectivă asupra arhechipurilor.  
Sunt însă şi altele!... Sunt multe alte aspecte care ar trebui 
la un moment dat sistematizate sau precizate în sensul de 
achiziţii ale unor descoperiri contemporane în sensul de 
aprofundare teologică a Tradiţiei. Şi pe această cheie antro-
pologică, care, într-un fel, e miza pentru contemporani 
trebuie cred insistat. Care este chipul omului? Căci vorbim 
despre om şi zicem că vrem să-l punem în valoare, că e 
important omul. Hai atunci să vedem care este chipul 
omului ca să ştim cum putem să-l (con-)ducem, cum să-l 
promovăm la adevărata lui valoare. Şi din perspectiva 
aceasta, Părintele Ghelasie cu personalismul iconic, chipul 
iconic paradigmatic despre care vorbeşte şi forma în care 
face această traspunere, mi se pare că e absolut unic… 

M.I.: Tot referitor la tipuri de valori aţi spus că Goffman 
observă că diverse tipuri de societăţi au acreditat sau acre-
ditează diverse tipuri de valori publice. Şi se exemplifica cu 
bogăţia într-o ţară sau cu modestia în alta. Goffman spunea: 
„Mai puţin s-a pus în atenţie o valoare a forţei spirituale sau 
a respectului de sine sau a unui profesionalism”.  

Şi un scurt citat din Sfântul Calinic, aş adăuga: „Orice 
naţie care nu mai are viaţă spirituală, morală, care nu mai 
are nici un preţ pe onoare, pe virtute: nu mai are patrie.” 

Aţi putea să exemplificaţi şi cu alte tipuri de valori care 
ar fi de dorit să fie chiar publice? 

N.: Vizavi de spaţiul public cred că pune problema 
Goffman. Dar mie mi se pare interesant de consemnat 
tocmai acest aspect care reiese din ce spune. Anume că 
există o diversitate de valori, care este posibil să fie întru-
pată sau încarnată în sensul colectiv, sau în sensul comu-
nitar, sau în sensul societal sau etatic, de stat. Asta 
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înseamnă că dăm o formă unei societăţi, unui stat în raport 
de valorile pe care le introducem, să zic aşa, întru. Multe 
valori sunt introduse chiar prin sistemul constituţional, de 
exemplu, din punct de vedere juridic sau politico-juridic. 
Dar ce conţinut dăm acelor valori? Şi aicea mi se pare inte-
resantă poziţia lui Goffman, sau remarca sa, că tot se 
discută acum că „valorile occidentale sunt însăşi valorile…”, 
ca şi când acestea ar fi valorile unice, absolute, din toată 
vremea şi tot locul, din tot timpul şi pentru totdeauna. 
Goffman sesizează nişte nuanţe. Observă că nu au mers toţi 
pe responsabilitate sau pe profesionalism, ori n-au mers pe 
respectul de sine, sau chiar pe forţa spirituală. Şi noi trebuie 
să gândim că, dacă s-ar merge pe alte accente valorice, am 
avea poate altă formă societală şi chiar altfel de legături 
comunitare. Totuşi depinde şi de noi să asumăm un orizont 
valoric, şi să nu credem că cel care ni se livrează, sau ni se 
infuzează, acesta este şi unicul sistem de valori, unul „bătut 
în cuie”. Că aicea este riscul la ora actuală. Toată lumea 
parcă a ajuns la un consens uşor idiot referitor la zisele 
valori. De fapt, vorbim de „apă plată”. Cu sau „fără de 
lămâie”. Se susţine că valorile sunt „valorile occidentale” şi 
pe acestea le luăm ca ideal valoric ca şi când noi numai aşa 
putem fi configuraţi. Şi se bâiguie în slogan două-trei valori: 
că e statul de drept, că e, ştiu eu, libertatea… care-or mai fi… 
demnitatea… 

M.I.: Sunt foarte diluate… 
N.: Şi care sunt, da, foarte diluate în conţinut. Conţi-

nutul acestora nu mai ştii de mai este cel real, cel iniţial, cel 
proclamat de „fadării” fondatori. Nici în ceea ce priveşte 
valoarea demnităţii umane… de pildă, nu e aşa simplă 
povestea… Sunt mai multe perspective din care i se poate 
vedea originea, sursa, sensul, conţinutul… definirea, cuprin-
derea, funcţionalitatea, aplicabilitatea… 

M.I.: Da, perspectiva din care se fac respectivele… 
N.: Perspectiva din care se fac respectivele orientări, 

da… Dar mi se pare interesant – şi mă bucur că ai surprins 
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aspectul acesta din Goffman – că abordarea este oarecum în 
siajul acestei afirmări a unicităţii persoanei, care vedem că 
se „leagă” comunitar, valoric. Se leagă, deci, şi de o perspec-
tivă şi de nişte valori care se induc în corpul societal sau 
etatic, în legăturile sociale. Şi din punctul acesta de vedere 
perspectiva – sau ceea ce ai remarcat la Goffman – nu este 
una a uniformizării, ci este una a diversităţii, a unei posibile 
diversităţi, şi care, de facto, există, deşi acuma mai degrabă 
este tendinţa spre uniformizare globală, chiar din acest 
punct de vedere al „valorilor”. Şi, într-un fel, e o temă care 
ar putea fi luată în atenţie din perspectiva aceasta. Trebuie 
să avem în atenţie, totuşi, ideea că valorile pe care le-au 
introdus unii la nivel societal, într-o vreme au fost unele, 
într-o altă vreme sau în altă regiune au fost altele. În acest 
fel s-a generat un tip de societate într-o zonă sau într-o 
epocă şi aşa mai departe. Şi sunt accentele puse la un mo-
ment dat pe anumite valori, care au fost poate foarte limi-
tate ca orizont, ca viziune asupra propriului lor conţinut. Că 
ele au avut forţa unei încarnări şi în general şi a unui spirit 
al vremii – dominant până la posedare, ca exces, să zic aşa – 
asta-i altă discuţie. Dar cumva trebuie să ieşim din cupola 
asta de sticlă, care vrea să ne inducă ideea că numai aşa 
este, că doar acestea sunt valorile. De aceea este astăzi şi o 
miză a unei actualizări, chiar în sens teologic. Şi Părintele 
Ghelasie cu ce a venit? Nu cu o actualizare în sânul Tradiţiei? 
Rămâne în Tradiţie, realizând însă şi o actualizare, o apro-
fundare şi în orizont antropologic, de pildă. 

De aceea mi se pare importantă precizarea lui Goffman, 
întrucât aduce în atenţie şi posibilitatea unei unicităţi 
societale, gândită în sensul unei posibile diversităţi, dată 
însă de valori diferite care girează, care gestează, care 
orientează individual şi colectiv, societal, comunitar şi 
etatic. Sau, dacă vrei, corpul social poate să aibă o anumită 
formă de întrupare a acestor valori, nu trebuie siluit la o 
uniformizare globală. Premisa este, sau poate e greşit spus 
premisa, că pornim de la faptul că valorile sunt foarte clare, 
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că ştim valorile şi că acestea sunt peste tot şi că trebuie să 
fie aceleaşi peste tot, fiindcă aceasta este calea realizării 
binelui comun universal. Atuncea riscăm să uniformizăm la 
nivel global viaţa în complexitatea şi diversitatea ei.  
Şi pierdem atât diversitatea, cât şi unicitatea. Când vorbesc 
de diversitate vorbesc de unicitate, că ea e dată de unicita-
tea individuală, dar, şi mai adânc, personală. Şi din punctul 
acesta de vedere este important să recuperăm o perspectivă 
şi a unei diversităţi, o perspectivă care prezervă identităţi 
personale. Că până la urmă şi noi suntem ţară, ortodoxă, de 
pildă, şi avem nişte caracteristici pe care ar trebui să le 
punem în valoare. Alţii au alte date. Dar trebuie să vedem 
aceste nuanţe, aceste diferenţe. Să nu credem că numai 
valorile de tip occidental sunt singurele, ori că numai acelea 
sunt valorile, sau că au fost validate ca fiind „cele mai bune”, 
ca şi cum aproape sunt intangibile, sacrosancte, sunt  
tabu-uri. Uite că Goffman n-a trăit aicea în Răsărit, deşi e 
născut în spaţiul acesta, şi totuşi sesizează că societăţi 
diferite au încorporat valori diferite. De aceea cred că ar fi 
cazul să putem să afirmăm că dorim să încoporăm şi alte 
tipuri de valori… 

M.I.: Tot ca observaţie de detaliu referitoare la modul 
în care ne formatează valorile promovate de la nivel consti-
tuţional să zic, am auzit că s-a făcut o cercetare la nivelul 
Academiei Române, în care se studia modul în care 
societatea e influenţată de tipul de organizare al S.R.L.-
urilor. Adică regulile unui S.R.L. au influenţă asupra tipului 
de interacţiune dintre oameni. Şi-i formează într-un fel. Şi 
se făcea o cercetare la nivel academic. Aşadar, dacă acest 
mic detaliu să zicem, legat de S.R.L., are influenţă în regu-
larizarea sau, eu ştiu, în orientarea tipurilor de relaţii dintre 
oameni, d-apoi cele de la nivel constituţional sau de la alte 
instituţii… 

N.: Da, şi acuma din păcate se încearcă, chiar la nivelul 
acesta constituţional, să fie dublat acest pol etatic funda-
mental de „intervenţia” altor tipuri de „curţi” europene prin 
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care se creează aproape inevitabil un fel de subsidiritate 
chiar a acestei armături constituţionale, care se presupune 
că ar avea în structura sa vectorii valorici (şi) ai acestui 
spaţiu, necontrari celorlalţi. În fond, e Curtea Constitu-
ţională a României, şi nu o Curte Constituţională generică, 
în sine, a nimănui şi a nimic…  

În perspectiva aceasta, apare un fel de subsidiaritate 
prin „construcţiile” care „sunt”, să nu zic „care este”, cu par-
ticiparea, implicarea chiar a unora „de-ai noştri” pe poziţii 
sau din cadrul unor sisteme sau structuri de justiţie din 
acestea „de influenţă”. Dar într-un fel, şi aicea poate este o 
miză importantă, anume că în zona asta juridică se induc şi 
se inculcă în societate anumite valori. 

Chiar şi regulile, din ce ai pomenit, de funcţionare a 
unor S.R.L.-uri, de pildă, toate cumva exprimă o zonă de 
normativitate, de reglementare care creează nişte urme în 
sfera socială şi a legăturilor comunitare. Se pot crea nişte 
câmpuri de mişcare care sunt pre-vectorizate într-o direcţie 
sau într-alta. Şi chestiunea asta se întâmplă. Are impact în 
diverse straturi de reglementare, dacă o iei aşa într-o 
perspectivă a unei ierarhii structurale a normelor.  

Degeaba declari că prin Constituţie eşti legitimat la un 
punct oarecum maxim al deciziei, că vine unul şi se pune 
mai sus ca tine. Sau zice că e lângă tine, că e egal cu tine, 
dar de fapt e „mai sus”. Că cineva-l acceptă sau îl legiti-
mează în astfel de poziţie sau îl încarcă, îl unge cu auto-
ritate în sensul ăsta, e altă discuţie, că cine şi de ce o face. 
Degeaba dup-aia te mai zbaţi tu, stat sau comunitate, 
individ cetăţean. Se poate ajunge astfel ca însăşi Constituţia 
să fie „dublată” cu o astfel de intervenţie a unei autorităţi 
sau structuri prin care încearcă să se dea un alt sens conţi-
nutului valorilor care sunt implicate, asociate deciziilor 
respective.  

Şi de fapt aicea, exact ce spui, se transferă la nivel 
societal şi individual un alt tip de perspectivă, care duce la 
un alt tip de aglutinare a legăturilor sociale. Se trece la 
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legături formate pe un alt calapod. De fapt, începe să fie 
conturată o nouă direcţie de reaşezare sau de re-formatare 
societală, chiar fără să-ţi dai seama că se întâmplă o atare 
re-educare. Sigur, faptul că există şi unii care la nivel 
personal sau comunitar altfel se situează, prin modul lor de 
vieţuire sau prin racordarea la valori mai profunde care 
sunt viabile şi în acelaşi timp vii, în însuşi chipul lor, e 
altceva. Dar e limpede că se petrece şi această mutaţie pe 
această cale „juridică”, ideologică în fapt, care ar trebui să 
fie luată în atenţie. Măcar trebuie consemnată, să nu zic 
denunţată… A. Supiot spune „ceva de genul” despre ideolo-
gizarea CJUE… 

Din păcate faptul că nu gândim în sensul acesta, anume 
că există aceste tipuri de transformări, şi nu luăm în atenţie 
faptul că se produc transformări în acest plan „juridic” cu 
urmări şi în ceea ce priveşte legăturile sociale, nu e chiar cel 
mai fericit aspect al vieţii contemporane. Poate fi un 
transfer ideologic, care produce mutaţii prin acest „import” 
fără hotar. Sunt mutaţii în legăturile sociale, dar prin modi-
ficarea legăturilor sociale, de fapt, se acţionează asupra 
omului. De aceea lucrurile nu sunt atât de simple şi de 
neînsemnate din punctul acesta de vedere, cel al unei 
„justiţii” care încarnează valori, anumite valori… care se 
dedă la ideologizări…  

M.I.: Referitor la situaţiile conflictuale care apar în 
interacţiunile sociale vorbeaţi de găsirea unui chip mistic al 
depăşirii lor, în primul rând în noi înşine. „Adică, nici de a 
exporta conflictele noastre interioare către ceilalţi, dar nici 
de a le aspira pe ale celorlalţi în noi, ca să devină trauma-
tizante.”  

Cum se poate face aceasta, în condiţiile în care îl citaţi 
pe Părintele Ghelasie care – într-un anume context – spunea 
că „bărbatul trebuie să fie ca un paratrăznet”? 

N.: Păi bărbatul trebuie să fie în Chipul Hristic. Asta e. 
De aici pornim, de la Alfa! Chipul acela din noi trebuie să îl 
luăm ca atare. Dar şi chipul din noi, de fapt, trebuie să fie 
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identificat ca acel Chip Iconic, care e un chip al veşniciei, 
un chip al păcii veşnice, care este un scut indestructibil. În 
sensul că e însăşi acel arhechip sau model-paradigmă al lui 
Dumnezeu din noi. Şi, în sensul acesta, trebuie să îmbră-
căm cumva conflictul şi-n această haină hristică, pentru ca 
să se topească astfel aceşti colţi de gheaţă. Aceste vârfuri 
sticloase, înţurţurite de gheaţa conflictului, trebuie să fie 
îmbrăcate în haina aceasta hristică. În acest chip din noi 
putem depăşi conflictul. În acest chip putem şi să nu-l 
aspirăm în noi ca să nu devină bolnăvicios, fatal. Putem, 
însă, să supra-metabolizăm conflictul prin intermediul 
acestui Chip Hristic. E simplu. Trebuie să ne întoarcem tot 
la aprofundarea vieţii noastre creştine. De fapt, despre asta 
vorbim. Că nu e o soluţie strict punctuală. E o soluţie para-
digmatică, integrativă… de aşezare… de re-aşezare… 

M:I.: Nu e strict de regulă raţională… 
N.: Nu, ci de iconare. Eu cred că vorbim de o chemare 

mai degrabă la o adâncire, şi la o permanentizare dacă vrei, 
a acestui chip al lui Dumnezeu în noi, care trebuie să fie o 
învelire a noastră întru El. Şi atuncea, ca în Star Trek, îţi 
activezi scutul, să zic aşa. Asta, dacă ai exerciţiul acestei 
frecvente îmbrăcări a hainei hristice şi ai priceput, pătimit 
în act, ce înseamnă: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos 
v-aţi şi-mbrăcat.” Îmbrăcarea trebuie să fie reală. Atuncea 
ea devine şi un scut, inatacabil, să zic aşa, invulnerabil, din 
punctul de vedere al conflictului. Deci, e şi o zonă în care 
nu pătrunde, nu are acces ascuţimea conflictuală. Dar asta 
înseamnă, implică angajarea noastră. Asta înseamnă actua-
lizarea potenţei Botezului, asta înseamnă adâncirea în 
Trupul mistic al Bisericii. În ultimă instanţă, despre asta 
vorbim, nu? Şi acesta e şi un parcurs de viaţă. Nu e doar 
legat de eveniment, de o gară… Însă, nu trebuie să fim preo-
cupaţi excesiv de conflicte: „cum să scăpăm de conflicte?” 

M.I.: Dar se preocupă ele de noi… 
N.: Asta, da. Se cam preocupă… Însă, trebuie să vedem 

în ce măsură noi ne preocupăm de îmbrăcarea în haina 
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aceasta hristică şi atuncea s-ar putea să mai ocolim beli-
geranţii şi zonele de conflict, s-ar putea să avem capacitatea 
să le depăşim uşor, s-ar putea să le topim în acest scut… Şi 
despre Părintele Ghelasie se spune că avea capacitatea, o 
foarte mare capacitate, de a topi conflicte şi animozităţi, de 
a risipi duşmănii. Reuşea cumva să stingă tensiuni. Şi cred 
eu că o realiza în principal prin prezenţa personală. Nu 
atâta prin sfatul ca atare, prin elementul discursiv. Deşi, 
sunt convins că şi discursul avea caracteristica sa şi price-
perea, pătrunderea cea mai potrivită a datelor concrete. Dar 
cred, în mod cert, că era şi o chestiune de prezenţă sau de 
putere duhovnicească, altfel zis. Atuncea altfel gestiona 
conflictele, având această putere duhovnicească. Că nu e 
numai chestie de tehnică de dezamorsare a conflictelor, ci 
şi o măsură de prezenţă. Mai ales de prezenţă. Şi dacă 
ajungem la un chip al prezenţei atuncea discutăm altfel. 
Când ne mişcăm pe cale mai rămânem şi cu urme chiar de 
conflict. Şi noi mai şi generăm conflicte, că nu suntem 
fiecare chiar „uşă de biserică”. Realitatea e cea care este în 
fiecare din noi şi trebuie să o asumăm în condiţia noastră 
reală tot timpul. Să nu fim fantezişti şi să credem că suntem 
mai isihaşti decât suntem sau mai neconflictuali decât 
suntem. Era şi expresia, pe care Părintele Ghelasie o folosea: 
„Vezi că mergi şi tragi crăci după tine. Pe unde treci ridici 
praful.” Adică iriţi lumea. Şi atuncea ce facem? Că uneori 
poţi să ai şi crăci... Tre’ să vezi şi cu crăcile alea ce faci. Tre’ 
să vezi cum poţi să faci să mai umbli puţin şi fără crăci. 
După aia, fără crăci, se vede care ar putea să fie şi pasul 
următor, mai liber de crăci… 

Să fim conştienţi de măsura şi de condiţia noastră reală, 
cea în care suntem. Să ţintim către mai mult tot timpul, 
însă. Să fim centraţi, amorsaţi pentru a ajunge la această 
ţintă. Dar sigur, e nevoie şi de timp, de aşteptare. Nimeni 
nu creşte de dimineaţa până seara, totuşi. În creştinism 
vorbim şi de o maturizare în sensul creşterii noastre în 
această dublă filiaţie: de fii ai omului şi fii ai lui Dumnezeu. 
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Iar maturizarea noastră în sensul de fii ai lui Dumnezeu nu-i 
chiar una ce se petrece peste noapte… 

M.I.: Spuneaţi – referitor la relaţia dintre interiorul 
nostru şi exteriorul nostru – că trebuie să dăm prioritate 
interiorului. Ce înseamnă aceasta mai exact? 

N.: Aicea cred că am mai vorbit şi altădată, mergând pe 
urmele Părintelui Stăniloae sau ale Părintelui Ghelasie, atât 
cât m-am priceput. Trebuie tot timpul să vedem ce înţele-
gem prin interior şi exterior. Dar cumva se subînţelege că 
interiorul ar fi partea noastră de fond. Acuma ce înţelegem 
prin acel fond, iar trebuie să ajungem la o dezvoltare… la o 
identificare de realităţi. De aceea de multe ori trebuie 
revenit la o detaliere a chipului omului. Sau tot timpul 
trebuie să revii la un fel de antropologie, la o înţelegere a 
chipului omului, ca să vezi cu ce te identifici sau chiar ce nu 
eşti, sau ce tre’ să fii şi cum te aşezi în acel interior. Şi, de 
fapt, nu numai „interiorul” e miza, ci şi legarea dintre 
interior şi exterior. Că, de fapt, în substrat, se vorbeşte de o 
unitate a noastră, de o integralitate a noastră, de un chip 
deplin în care ne putem aşeza în relaţie cu Dumnezeu şi cu 
ceilalţi. Şi peste interior şi exterior e acel Iconic sau Chip 
Iconic care îmbracă. Este acea paradigmă dumnezeiască din 
noi care ne îmbracă. Sau care, nu numai că ne îmbracă, dar 
trebuie să ne şi pătrundă. Trebuie să se imprime în noi, că 
acesta e sensul îndumnezeirii, unul perihoretic, unul de 
întrepătrundere. Nu e doar o chestie de alipire, de tangenţă 
sau de asimptotic. Relaţia este interpersonală şi are acest 
caracter perihoretic, care înseamnă un fel de interioritate 
reciprocă, un fel de pătrundere cumva în celălalt. Este o 
conlocuire reciprocă. Deci nu eşti numai în această formă 
de lipire, cum se lipeşte timbrul de scrisoare. Nu rămâi doar 
la sensul acesta de tangenţă la… Ci există şi o întrepătrun-
dere, o dinamică perihoretică în această conlocuire. Şi aicea 
poate ar trebui să fie în atenţie acel chip euharistic al întâl-
nirii. Tocmai pentru că trebuie priceput ca trebuie să dez-
volţi această atenţie asupra întâlnirii, observând „straturile” 
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noastre de prezenţă în celălalt, dar şi în relaţia noastră cu 
Dumnezeu. 

Şi atuncea poţi să iei interiorul şi exteriorul cumva tot 
într-un sens participativ, unitiv sau integrativ, dar dând 
prioritate interiorului… Normal că exterioritatea nu e de 
neglijat, fiindcă eul din piele, cum îi zicea Alan Watts, nu e 
numai eul de piele, de fapt, întrucât mai este şi un eu de 
chip de persoană, care e mai mult decât atât. Este altceva 
decât acest eu de piele, eul-persoană.  

Pot să zic că acela este interiorul… acel chip de persoană 
care nu este epidermic. Deşi, în logica Părintelui Stăniloae, 
mi s-a părut interesant că corpul e interior sufletului şi 
sufletul e un iconar al trupului, adică sufletul scrie în trup. 
Sufletul se înscrie, el iconizează, participă la această iconi-
zare a trupului. Deci, poţi să iei gândul acesta că sufletul 
este cel interior, dar, în realitate, în definirea Părintelui 
Stăniloae, asupra căreia am insistat de multe ori, interiorul 
şi exteriorul sunt în altă logică lecturaţi. 

Important este ca noi să înţelegem că avem o realitate 
de fond sau fundamentală. Şi aceea putem să spunem că 
merită calificativul de interioară. Şi ea trebuie să fie cea la 
care trebuie să revenim. Dar nu atâta ca să ne separăm de 
cea exterioară, cu care într-un fel ne identificăm mai lesne, 
că o simţim, că e tangibilă, tactilă. Şi atuncea pe asta tactilă 
o vedem că e cumva exterior. Dar, de fapt, chipul interiori-
tăţii reciproce este descoperit când ajungi la acest interior 
pe care îl vezi sau îl experimentezi în sensul său participativ. 

Şi, aşa cum zice Părintele Ghelasie, „duhul sufletului” 
poate să intre în celălalt suflet şi să se atingă de „duhul 
sufletului” celuilalt. Deci duhul, ca un fel de componentă a 
chipului triadic al sufletului, este cel care e şi memorialul 
sufletului sau al chipului de persoană şi cel care cumva intră 
în duhul sufletului celuilalt. Astfel, există nu numai această 
atingere, ci este şi o conlocuire şi un schimb de memorial. 

Şi aicea, desigur că este de mers către acest interior. Un 
interior care, din alt punct de vedere, ţine tot de o angajare 



80 

mistică sau de trăire sau de experienţă. Nu e o realizare 
oarecare, una care atât de simplu se petrece, ca şi cum ai 
bate din palme… Trebuie să nu ne identificăm numai cu 
exteriorul, dar nici numai cu interiorul. Trebuie să căutăm 
acest interior, să-i zicem, dar trebuie să vedem şi ce înţele-
gem prin acest interior şi cum putem să-l experimentăm. Şi 
în orice caz, trebuie să-l vedem în unitate cu exteriorul, 
fiindcă aceasta este o altă componentă, anume această 
legătură dintre interior şi exterior, pe care trebuie să o 
descoperim, să o realizăm. Nu oricum, însă, ci în ordinea 
firească şi a bunei unităţi şi integrităţi între cele două… 

M.I.: Într-o convorbire anterioară menţionam câteva 
aspecte legate de gândurile automate şi de schemele de 
gândire pe care le tratează în particular psihologia cogni-
tivă. Şi recomandaţi o evaluare într-un chip supracognitiv a 
gândurilor automate şi a schemelor de gândire.  

Cum se ajunge la un asemenea tip de evaluare? 
N.: Păi, de fapt, trebuie să ajungem la chipul acesta de 

persoană, ca unul ce în sine este un chip supra-cognitiv. 
Sau, altfel, zis, să acceptăm caracterul subsidiar sau secun-
dar al cognitivului în raport cu chipul de suflet sau cu 
chipul de persoană, care e mai mult. Ţine de taina omului. 
E o realitate, o conştiinţă fiinţială, cum îi spune Părintele 
Ghelasie. Această realitate tainică nu e un principiu, ci este 
chip de persoană. Însă, fiind chip de persoană este şi un viu 
în sine, adică are în mod propriu conştiinţă, memorie şi 
limbaj, după cum preciza isihastul. Persoana este mai mult 
şi altceva decât acest cognitiv, în orice caz. Şi atunci, în 
primul rând, trebuie să-nţelegem că nu trebuie să ne redu-
cem la cognitiv. Asta nu-nseamnă că trebuie să-l excludem, 
sau să nu-l valorizăm. Nu trebuie să ne reducem, însă, la o 
înţelegere cognitivă a persoanei, la o confundare a per-
soanei cu cognitivul. Şi, în pandant, trebuie să deschidem 
orizontul cognitivului către altceva. Şi asta ca să putem să 
ajungem acolo şi noi. În sens creştin, sau pe cale isihastă,  
n-ajungem la chipul de persoană „prin noi înşine”, ci 
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ajungem tot prin Chipul Hristic. Adică noi ne descoperim 
chipul de persoană, nu prin noi înşine, ci prin dialog, prin 
întâlnire în acest Chip. Prin comuniune hristică actualizăm 
chipul acesta de persoană în noi. Prin această actualizare 
avem recuperarea potenţialului limbajului chipului de per-
soană, ce se descoperă ca un meta-limbaj faţă de limbajul 
cognitiv. Recuperând acest metalimbaj, se poate mlădia, 
sau cum să spun, flexibiliza şi acest schematism, şi articu-
lările de tip cognitiv. Aşa cum zicea Părintele Stăniloae, 
vizavi de raportul între cunoaşterea catafatică şi apofatică, 
că nu e o simplă alăturare sau juxtapunere între cunoaş-
terea catafatică (cea a lui Dumnezeu prin făpturi) şi cea 
apofatică sau tainică. La un moment dat şi apofaticul se 
imprimă în catafatic. Adică îi unge cumva încheieturile…  
Îl scoate din ariditate… rigiditate, îi revitalizează structura 
şi schemele… 

M.I.: Adică, de fapt, e un alt tip de cunoaştere, care nu e 
în nici un caz iraţională, ci e un alt tip… 

N.: E alt tip. Poţi să spui şi aşa, iraţională…, în sensul că 
e altceva decât raţionalul, acest chip al persoanei. Aşa l-au 
definit unii în sensul că… la un moment dat l-au luat chiar 
în sens peiorativ. Ca şi când raţionalul este totul şi iraţio-
nalul e ceva obscur, magic, o proiecţie. Dar aicea poţi mai 
bine să zici raţional, cognitivului, şi supra-raţional, chipului 
de persoană. Sau poţi să spui conştienţă raţională şi 
conştiinţă de persoană. Şi atunci ai o dublă deschidere în 
alcătuirea omului: atât de conştiinţă de chip de persoană, 
cât şi de conştienţă sau de capacitate de cunoaştere raţio-
nală care există… 

M.I.: …sau trezie mentală… 
N.: …sau o trezie mentală care există şi care trebuie să 

funcţioneze. Dar nu este singurul substrat sau interfaţa de 
cunoaştere de sine şi chiar de cunoaştere a lumii. Nu mai 
zic şi de cunoaşterea lui Dumnezeu prin intermediul lumii 
sau direct, nu din creaţie. Şi atuncea, de fapt, este o chemare 
la a aprofunda, la a dezvolta chipul omului, nu? 
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Se poate înţelege, ştiu eu, că acest chip personal în 
limbajul acesta nu neapărat ar merge la a „rupe” un tip de 
structură schematică, cât de a-i da un alt orizont, de a-i da 
şi o altă încărcătură, şi de-al scoate din anchilozări şi fixaţii. 
De a-i şi găsi… o centrare şi o vivificare… Pe undeva, de a 
transforma acest schematism exact aşa cum ai un schelet pe 
care vrei să-l faci să şi meargă, şi nu doar să-l laşi să existe 
ca o structură care doar aşa există şi care altfel se sfărâmă, 
se dezarticulează în elemente componente. Să nu mai fie 
deci un tipar rigid, ci unul care capătă mobilitate, îşi păs-
trează cumva plasticitatea. Îşi regăseşte, de fapt, mobili-
tatea prin acest suport al chipului de persoană. Exact aşa 
cum zice Părintele Stăniloae că însuşi corpul organic, prin 
transfigurarea duhovnicească, chiar corpul organic va fi, 
după Înviere, cu o altă elasticitate şi cu o altă mobilitate. 
Pentru că apare pre-facerea îndumnezeirii, care are un efect 
şi asupra corporalităţii organice, vizavi de limitele ei de 
acum. Aşa şi cu celelalte structuri ale omului, cum sunt cele 
cognitive, de pildă, şi schemele cu care se operează… 

M.I.: Referitor la limbaj şi limbaje, mereu m-am între-
bat de ce Dumnezeu a făcut ca cele mai multe păsări să aibă 
un limbaj atât de restrâns. Multe dintre specii au doar o 
aceeaşi „replică” pe care o repetă toată viaţa.  

Cum zicea Mihai Eminescu: 

Ca o făclie stinsă de ce mereu să fumegi,  
De ce mereu aceleaşi gândiri să le tot rumegi 
Şi sarcina de gânduri s-o porţi ca pe un gheb? 
Astfel ades în taina durerii mă întreb… 

Întrebarea ar fi: Ar trebui, deci, să mai relativizăm din 
furtunile noastre din paharul cu apă? 

N.: În primul rând, poate să fie uneori restrânsă, să 
zicem aşa, expresivitatea… De Sfântul Ioan Evanghelistul se 
zice că la bătrâneţe le spunea doar atâta ucenicilor: „Fiilor, 
iubiţi-vă unii pe alţii.” Nu mai avea de adăugat… 

M.I.: Dar nu dintr-o îngustime şi limitare… 
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N.: Nu dintr-o îngustime şi limitare, desigur. Dar, pe de 
altă parte, şi noi putem gândi vizavi de o pasăre sau aşa mai 
departe că poate să fie îngustime sau limitare în exprimarea 
sa. Dar, de fapt, ea are tipul său de vieţuire, sau alt tip de 
vieţuire, care îi dă condiţia ei de participare, chiar dincolo 
de limita de exprimare. Noi gândim din perspectiva noastră, 
dar acolo se văd, poate, lucrurile în altă lumină. 

Dar şi pentru noi înşine până la urmă trebuie să 
căutăm… exprimarea. Viaţa ca atare are însăşi taina ei şi 
exprimarea ei poate să fie uneori limitată, în sensul unui 
anumit tip de limbaj. Aicea iară revin la chestiunea de 
limbaj şi metalimbaj, şi la faptul că poţi să exprimi multe şi 
printr-o tăcere, la un moment dat; şi-n ceea ce ne priveşte 
pe noi, oamenii, putem să exprimăm însăşi taina noastră, 
adânc, într-o profundă tăcere…  

Sigur că în creaţie omul are alt chip. Este un chip în 
asemănare cu chipul lui Dumnezeu. Deci, omul e altceva 
decât întreaga făptură. Şi aicea sunt şi diferenţieri de expri-
mare, normale, să zic aşa. Însă noi trebuie să ne descoperim 
într-adevăr şi acel chip de metalimbaj care e o exprimare în 
sine, care chiar dacă nu se grăieşte în articulaţii sonore sau 
poate se grăieşte mai puţin iscusit din acest punct de ve-
dere, poate să fie extrem de plină, extrem de densă, extrem 
de mişcătoare pentru ceilalţi. Şi unul poate să vorbească 
mult sau putem să vorbim mult şi să nu mişcăm mult din 
taina celuilalt. Sau putem să răsfrângem către ceilalţi mai 
mult gânduri, înţelesuri, şi nu viul tainic al persoanei. Nu 
sunt rele nici aceste împărtăşiri de gând, dar nu aduc acea… 
sau nu induc acea plinătate, acea taină inefabilă care cumva 
mişcă, îmbracă şi insuflă o anumită stare, să zic, deşi e mai 
mult decât stare... 

M.I.: Tot referitor la roluri, sunt bolile şi ele nişte roluri 
constrângătoare în care cădem? Aceasta deoarece fiecare 
boală are anumite caracteristici foarte fixe şi rigide care se 
repetă la fel la orice om. În plus, Mântuitorul a certat 
frigurile soacrei Sfântului Apostol Petru, iar frigurile au 
lăsat-o…  
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Aşadar, bolile sunt şi ele nişte tipuri de predeterminări…? 
N.: Nu ştiu cum să înţeleg chestiunea asta. Trebuie 

văzut mai întâi cum este sau cum poate fi definită boala. 
Apoi, dacă ea însăşi are un fel de rol de constrângere, cum 
parcă ai zis. E clar că boala are şi forma ei de constrângere, 
sau are zona şi lucrarea ei limitativă. Dar şi limitarea aceea 
cumva… e cu un rost… are un rol… Mă gândesc în principal 
la boli fizice sau psihice. Şi atunci constrângerile probabil 
că sunt pe nivelul de acţiune al bolii. Privind invers 
lucrurile sau din alt unghi, până la un punct şi boala poate 
să aibă un efect de limitare a unei desfăşurări plenare a 
omului. E un ghimpe-n trup sau e un frâu pe care-l resimţi 
cumva. Numai că şi aici, din nou, mi se pare interesantă 
perspectiva din care privim. Psihiatrul Stanislav Grof vorbea 
de „vindecare, transformare personală şi evoluţia conştiinţei”. 
Şi aicea, într-adevăr, trebuie văzut, din perspectivă creştină, 
nu neapărat cum pune Grof problema, într-un cadru new-
age-ist, în ce măsură şi dacă există şi posibilitatea cumva de 
convieţuire cu boala. Deci, cum ajungi să ai cumva şi o 
convieţuire cu acest „ghimpe” să zic aşa, să ai o acceptare, o 
asumare. Însă, problema se pune şi în alt sens, anume dacă, 
într-adevăr, această convieţuire poate să asocieze în 
pandant o creştere spirituală, sau e permisivă unei adânciri 
spirituale. Astfel, boala poate să limiteze într-un fel, dar 
poate să şi deschidă, să zic aşa, cum  vorbea C. Noica, de 
„închiderea care deschide” sau de „deschiderea care închide 
şi închiderea care deschide”.  

În acest sens, poate să fie şi asumată sau depăşită 
cumva boala, deşi, paradoxal, nu neapărat şi vindecată. Aici 
poate este tema interesantă, că putem cumva să avem o 
creştere spirituală chiar fiind cu o componentă afectată, cu 
o tară patologică. Asta, se poate întâmpla că pe undeva 
spiritualul, în sensul lui profund, tainic, are modul său de a 
fi sau are coordonatele sale de împlinire directă. Altfel ar fi 
cumplit… pentru că lumea asta totuşi ne afectează şi chiar 
faptele, atitudinile noastre până la urmă, ne pot duce într-o 
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stare de alterare, de dezechilibre, într-o zonă bolnăvicioasă, 
să zic. Trebuie ca şi boala să o asumăm ca pe o cruce. Dar 
trebuie să o asumăm din perspectiva asta a Învierii. Şi 
atunci nu neapărat elimini crucea bolii din ecuaţie, dar 
condiţia de înviere trebuie să o ai, în sensul hristic. Sigur că 
ea poate să limiteze. Poate să te limiteze fizic la un moment 
dat. Te poate imobiliza. Poate impune limite reale. Şi forma 
aceasta de limitare fizică înseamnă şi o limitare spaţială, 
într-un fel, o limitare a mişcării, o limitare a deplasării etc. 
Este şi o limită din perspectiva unei integralităţi a desfăşu-
rării vieţii. Sunt nişte limite evidente. Şi Părintele Ghelasie, 
la un moment dat, a stat imobilizat la pat. Trebuia să mergi 
tu acolo la el la chilie. Nu te mai întâmpina de acum el.  
A ieşit astfel din zona acelei mişcări a sa, aproape liturgice; 
cum am zis eu, era aşa ca o icoană în mers pe care puteai să 
o întâlneşti şi prin mânăstire, şi „la stupi”, sau putea să îţi 
intre în chilie. Şi atuncea a fost o evidentă constrângere. 
Asta nu înseamnă că nu şi-a făcut nişte lucrări duhovni-
ceşti. Dar sigur că există şi nişte limitări de genul acesta al 
bolii. Boala poate fi asumată, şi nici n-ai încotro. Cumva 
trebuie să o asumi. Ceea ce mi se pare important e că poate 
să existe această convieţuire. Uneori poate chiar cu o 
anumită tară psihică se poate creşte spiritual. Asta mi se 
pare într-un fel şi optimist cumva. Nu e de dorit. Dar, pe de 
altă parte, uneori aşa sunt datele în ecuaţia vieţii noastre. În 
acelaşi timp vedem şi o nădejde în această posibilitate de 
participare şi sufletească a noastră, chiar în acest ambient 
de strâmtorare al bolii, care există-ntr-un fel. 

Însă, mi se pare interesantă chestiunea asta a raportului 
între vindecare şi salvare. Am pomenit, atunci când am vorbit 
la secţia de psihiatrie de la Spitalul Vechi (Rm. Vâlcea), de 
Aby Warburg, care a fost pacient la clinica lui Binswanger 
din Elveţia. Şi am evocat consemnarea că, până la urmă, 
după cinci ani, s-ar fi vindecat, dar ceea ce nu înseamna că 
s-ar fi şi salvat. Şi, până la urmă, şi această „vindecare 
psihică”, să zic aşa, era dată, era definită în sensul de 
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recuperare a capacităţii anterioare de lucru (căci fusese 
alterată capacitatea de lucru a lui Warburg, care era un 
savant preocupat de istoria artei, chiar un pionier în 
iconologie, recunoscut ca atare la începutul secolul XX). Şi 
atunci vindecarea era văzută ca un fel de recuperare a stării 
anterioare cumva, cea a savantului capabil de lucru, apt de 
a îşi desfăşura propria activitate. Dar era numai o recu-
perare ca vindecare, nu mai mult decât atâta. Nu era nimic 
în sensul unei salvări, ca să nu zic, poate, a unei mântuiri…  

În condiţia noastră creştină, noi căutăm totuşi mân-
tuirea, sau salvarea, dacă vrei să zic în termeni aceştia. Care 
într-un fel este prin şi peste, dincolo de boală. Şi boala 
poate să fie chiar un sprijin uneori, nu poţi să ştii. Pe de altă 
parte, totuşi, în chipul de Rai nu e dată boala. Chipul 
Împărăţiei Cerurilor este, totuşi, sănătatea. Boală e „luată” 
tot din „războaiele” ce se desfăşoară pe „valea plângerii” 
lumii acesteia. În boală sunt urmele trecerii pe-aicea „prin 
vale”, şi se întâmplă. Şi nu trebuie atât să ne ferim, ca scop 
în sine, cât să fim dispuşi să asumăm, dacă se-ntâmplă. 
Adică trebuie să avem bărbăţia înfruntării riscurilor vieţii. 
Nu poţi să te ascunzi permanent. Nu poţi să încerci să te 
fofilezi la nesfârşit, sau să te protejezi până la urmă, con-
tinuu. Aici e şi o taină a crucii pecetluită pe chipul acestei 
lumi… Taina acestei pecetluiri intră în coordonatele 
asumării învierii noastre şi a lumii…  

Pe de altă parte, e sensul acesta sufletesc sau duhov-
nicesc, care trebuie asumat înainte de toate. Şi nu te 
opreşte nimeni să ai o plinătate sufletească chiar având o 
boală. Sunt nenumărate mărturii cum Avva Ghelasie, deşi 
imbolizat la pat, spovedea şi te odihnea sufleteşte, te 
întărea duhovniceşte. Sigur că în boală nu ai deplinătatea. 
Părintele Stăniloae zicea că nici cei din Împărăţie, sfinţii, 
prin faptul că nu sunt şi cu trupul înviat, şi nu sunt nici cu 
noi în Împărăţia zilei neînserate, nu sunt încă într-o 
deplinătate. Şi însăşi condiţia unei boli este o lovitură în 
chipul omului. E o lovitură care denotă că nu suntem în 
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Împărăţie, din punct de vedere integral, şi nici nu putem  
fi decât după ce s-a tras cortina istoriei. Acum suntem încă 
pe câmpul de luptă, încă pătimim nişte răni, fiecare dintre 
noi la vârsta lui spirituală, şi la diverse nivele. Şi atunci 
sigur că o limitare se poate spune că e şi boala pe undeva. 
Dar este o limită de văzut în cadrul oarecum limitat de 
acţiune al bolii. Boala însă, nu trebuie să devină acapara-
toare, nu trebui să intri şi să te complaci în rolul de bolnav. 
Trebuie să ai „conştiinţa de bolnav” tot îmbrăcată într-o 
conştiinţă dintr-asta de condiţie hristică, a sănătăţii veşnice. 
Chiar şi în boală, fie că e fizică, fie că e chiar psihică sau aşa 
ceva, trebuie să ne păstrăm într-o înscriere soteriologică.  

Părintele Ghelasie, la un moment dat, povestea că şi la 
Frăsinei erau unii cu anumite tare psihice, nu ştiu dacă nu 
chiar şi cu boli psihice, care însă erau acoperite de o duhov-
nicie ce uneori poate să prezerve o componentă reală de 
acumulare duhovnicească, pentru că este şi o onestitate a 
omului angajat în ceea ce face, în sensul credinţei. Însă nu 
se verifică faptul că trebuie să fii absolut şi întru totul sănă-
tos ca să fii şi om duhovnicesc. Ca să nu zic că cine se poate 
considera întreg şi permanent sănătos? Ai ori „pe-aici” or 
„pe-acolo” câte un „ghimpe”. Ai câte o zonă din aceasta, să-i 
spunem generic, de boală, ascunsă sau arătată. Sigur că şi 
boala poate spune anumite lucruri despre tine, că şi ea e 
pusă în legătură cu păcatul (personal sau colectiv, de 
mediu, de moştenire) şi cu toată desfăşurarea asta a forţelor 
răului care are toate faţetele, de la entităţi-duhuri, la 
aspecte microcosmice, la viruşi şi toate cele care au „în 
spate” încărcătura bolnăvicioasă a răului, să zic aşa, generic.  

Cumva trăim, convieţuim… în acest ambient ce are 
săgeţile, ostilităţile, beligeranţa lui. De-asta creştinismul nu 
se ecranează, îmbrăcându-se într-un scut intangibil, impe-
netrabil, ci păstrează şi un hotar vulnerabil, pentru că e în 
joc şi o taină a asumării crucii şi a învierii. Mântuitorul a 
venit, Fiul lui Dumnezeu S-a Întrupat şi a avut braţele 
întinse pe cruce, asumând răstignirea produsă scenic de 
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forţele răului. Creştinismul ortodox mărturiseşte, însă, că 
Hristos S-a răstignit pentru noi, adică a asumat Răstignirea. 
Iar această asumare hristică nu prea mai lasă loc pietis-
mului edulcorat, exprimă alt registru spiritual… 

M.I.: Referitor la suferinţă şi boală, vorbeaţi de bărbăţia 
în a o întâmpina şi a o duce, dar în acelaşi timp se subîn-
ţelege că noi trebuie să scăpăm de suferinţă şi trebuie să ne 
dorim şi să lucrăm spre însănătoşire cu toate puterile. 

N.: Da, eu cred că trebuie subliniat acest lucru. Eu cred 
că şi faptul că Părintele Ghelasie a scris Medicina Isihastă 
sau Reţetele Medicinii Isihaste etc. nu este fără o miză. Nu 
este doar ca aflare în treabă. A prezentat această îmbinare 
între sacroterapie, psihoterapie, dietoterapie, mobilotera-
pie, exprimând o perspectivă, dacă vrei, integrativă asupra 
căii regăsirii sănătăţii. A arătat că trebuie să vedem, cumva, 
că chipul de Rai este un chip al sănătăţii. Şi cel al Împărăţiei 
ce va să vină, este poate chiar mai mult decât sănătatea, 
dacă putem spune aşa, este un chip al trasfigurării, al 
îndumnezeirii. Mai mult decât atâta, da? Şi atuncea noi nu 
trebuie să facem şi din boală, sau din efectele răului asupra 
noastră, neapărat… şi tot timpul o motivare… 

M.I.: …sau o componentă constitutivă a realităţii… 
N.: …sau constitutivă a realităţii. Adică trebuie să vedem 

că şi boala, ca şi răul să zicem aşa, este un adaos care e 
nefiresc. Trebuie să ştim că, de fapt, Chipul de Rai este un 
chip al sănătăţii... 

M.I.: Părintele Ghelasie spunea că „Dumnezeu e dincolo 
de orice suferinţă.” 

N.: Şi atunci suferinţa e o condiţie a „văii plângerii”. E şi 
o cruce suferinţa, pentru că noi o traducem creştineşte prin 
chipul acesta al crucii, în sensul asumativ al suferinţei. De 
aceea cred că nu trebuie să facem neapărat din boala în sine 
o „bucurie”. Este, sigur, şi o irizare sărbătorească a învierii 
în crucea suferinţei, dar asta e altceva. Cred că de multe ori 
poate se face şi interpretarea asta, aş zice, sedativă: „Las’ că 
boala asta e de la Dumnezeu ca să îţi facă… nu ştiu ce” şi aşa 
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mai departe. Nu ştiu, dar cred că aici se forţează un pic 
lucrurile. Cred că întâi de toate trebuie să cultivăm pre-
ventiv – cum spune şi Părintele Ghelasie – acest chip al unei 
vieţi sănătoase, care sigur înseamnă să te dezvolţi spiritual, 
să recuperezi chipul vieţii sănătoase, care înseamnă această 
desfăşurare integrală, în sensul de sacralitate, în primul 
rând, în sensul de personalism autentic, de relaţionare 
sănătoasă, de inter-relaţionare prin şi cu natura sau, să 
zicem altfel, cu Cosmosul. Deci toate elementele astea, 
inclusiv mobiloterapia, configurează un chip al integralităţii 
vieţuirii în vedere păstrării, întreţinerii sau recuperării 
sănătăţii. Desigur, când spunem sacroterapie, mobilote-
rapie…, pornim cumva de la recuperarea unui chip al 
sănătăţii începând dintr-o zonă terapeutică, deci căreia îi 
premerge o afecţiune. 

De aceea e important de recuperat chipul acesta al 
sănătăţii, asumat ca un Chip de Rai sau ca un Chip al 
Împărăţiei. În acest sens, nu mai facem neapărat din boală 
un mobil al vieţii spirituale, ci dezvoltăm dorinţa către 
sănătate ca mobilul unei bune vieţuiri şi, mai mult decât 
atâta, către împlinirea şi transfigurarea aceasta a vieţii în 
chipul Împărăţiei lui Dumnezeu. Accentele sunt cumva 
diferite. Şi atuncea, exact cum spunea Părintele Ghelasie, 
trebuie să nu ne complacem cu boala. Nu trebuie să avem o 
legătură bolnăvicioasă din aceasta… incestuoasă… cu 
boala… 

M.I.:…resemnată sau… 
N.: …resemnată, sau cumva îndulcită, sau de genul las’ 

că aşa e bine „duhovniceşte”. Nu. Trebuie să ne mişcăm 
într-un chip al sănătăţii. Şi trebuie să-l căutăm! Sigur că 
trebuie să-l căutăm! Şi trebuie găsit ca un fel de chip în 
sine. Şi asta înseamnă că începi să te desfăşori pe coor-
donatele acestui chip al sănătăţii. De aceea, pe undeva, şi în 
Medicina Isihastă, Părintele Ghelasie este nu atâta preocu-
pat de boală ca atare, cât orientează viziunea în vederea 
asumării coordonatelor chipului sănătos al vieţii, mai 
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degrabă, şi nu atâta pe cel al unei terapii, să zic aşa, directe. 
Trebuie, prin urmare, să refac chipul sau să recuperez 
orizontul acestui chip al sănătăţii… 

M.I.: Care, de la sine, derulându-se, are efectele sănă-
toase în toate direcţiile… 

N.: Da. Sigur că noi trebuie să ţinem cont de toate 
aspectele, şi să nu fim, cumva, naivi. Trebuie să fim maturi 
în asumarea vieţii ca atare, în datele ei. Dar este important 
ca perspectivă să înţelegem că trebuie să ne recuperăm şi 
condiţia unei bune aşezări integrative, regăsind un orizont 
al sănătăţii. Care, cum spuneam, înseamnă să refaci relaţia 
ta cu Dumnezeu, să refaci relaţia ta cu ceilalţi, să refaci 
relaţia ta cu tine însuţi, relaţia ta cu natura. Înseamnă să 
descoperi chipul tău autentic şi profund şi pe acela să-l 
activezi şi să-l pui în relaţie cu ceilalţi şi cu toate cele. Şi 
apoi este şi relaţia desfăşurată pe toate aceste paliere, rela-
ţia între suflet şi corp, între sufletul acesta fiinţial personal 
şi energiile sale individuale, relaţia între energiile indivi-
duale corporale şi energiile cosmice, între energiile de 
creaţie şi energiile harice, dumnezeieşti. Deci toate aceste 
detalii trebuie avute în atenţie ca să ajungi la un chip al 
sănătăţii şi înspre înveşnicirea ei. Vizezi, astfel, nu atâta 
sănătatea ca „neboală”, ci sănătatea ca un chip în sine al 
vieţii, ca chipul vieţii în sine… 

M.I.: Adică „sănătatea sănătate” nu se obţine prin 
analgezice şi anxiolitice…, care pot fi necesare temporar… 

N.: Necesare, da, uneori… temporar, şi nu trebuie 
excluse… Dar nu trebuie să rămânem numai în seama lor. 
Trebuie găsit, într-adevăr, chipul în sine al sănătăţii. În 
Medicina Isihastă mi se pare că este un vector care îţi arată: 
„Vrei să fi sănătos?” „Da ?” „Ai ţintă!” Ai o ţintă a sănătăţii, 
care înseamnă un tip de aşezare, un mod de a fi. Şi modul 
acela de a fi înseamnă un orizont al acestei aşezări. 
Înseamnă să ştii de Dumnezeu, să ştii de condiţia hristică 
asumată, să ai tipul acesta de relaţionare… să recuperezi 
chipul triadic al omului, să revezi triada aceasta de creaţie: 
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natură, om, îngeri, faţă de care trebuie să fii în deschidere. 
Să fii în această relaţionare pe diverse componente şi/sau 
prin mijlocirea Chipului Hristic. Nu intrăm în alte ocul-
tisme şi în alte tehnici şi practici care au şi ele efectul lor. 
Dar de aceasta e important, cumva, că – în perspectiva 
Medicinii Isihaste – aceste tehnici îşi arată limitele de 
acţiune. Se văd şi după poziţionările lor vizavi de acţiunea 
şi efectele pe care le generează; vezi ce poţi să faci printr-o 
practică, sau printr-un mijloc, sau printr-o medicaţie şi aşa 
mai departe; vezi unde te opreşti, vezi cam unde se produce 
efectul şi totodată observi că sensul tainic al sănătăţii, al 
chipului sănătăţii, să zic aşa, e mai complex cumva. Ţine de 
o refacere, de o restaurare a chipului omului, de fapt.  
De aceea noi trebuie să mergem spre această restaurare a 
chipului omului, chiar dacă boala ne ţine sau ne mai prinde 
şi ne mai leagă într-un fel. Nu trebuie să neglijăm acest sens 
restaurator. Trebuie să nu pierdem sensul nostru hristic 
înspre care trebuie să mergem. Şi acesta e un aspect, că în 
creştinism şi isihasmul are preocuparea faţă de sănătate, 
într-un sens, desigur, integrativ. Unii cred că isihasmul e 
doar să stai cu Dumnezeu şi atunci nu te mai interesează pe 
tine şi sănătatea. Şi atunci ce-o mai fi şi medicina isihastă. 
Dar, uite, un isihast îţi descoperă care este miza Medicinii 
Isihaste, arătând sensul recuperării chipului firii sănătoase. 
Însă, ca s-o recuperezi trebuie să-i vezi fundamentul şi 
totodată sensul, orizontul de actualizare. Şi de aicea sigur 
că urmează să vezi şi boala raportată nu numai la norma-
litatea aşa-zis sănătoasă care a fost afectată, tulburată, ci la 
sănătatea în chipul ei integral, al vieţii într-adevăr integrale. 

M.I.: Aş da un citat din ce aţi spus într-o convorbire 
anterioară şi care reformulează, într-o anumită secţiune, 
ceea ce spuneaţi: „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 
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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.” 

Eu aş simţi nevoia reluării ideii. Cum se face recupe-
rarea, evidenţierea şi desfăşurarea acestei unităţi? 

N.: Aicea poţi să o gândeşti în diferite moduri. La 
Părintele Ghelasie, sau în Specificul Carpatin, este foarte 
evident acest personalism al limbajului gestic, prin însăşi 
practica gestului acestuia iconic. Isihastul caută să trezească 
acest chip al persoanei, dar caută s-o trezească în sensul ei 
de limbaj şi de act în sine prin care devine participativă, 
prin care se exprimă. Atunci din start trimite, chiar ca 
practică isihastă, către această descoperire a chipului de 
persoană, care este însăşi realitatea noastră fundamentală. 
Alţii merg pe rugăciunea minţii, pe rugăciunea minţii în 
inimă şi aşa mai departe, atât cât înţelege fiecare din acest 
traseu şi din diferenţa dintre minte şi inimă, dintre inimă ca 
duhul de suflet şi aşa mai departe. Acestea sunt alte detalii. 
Foarte mulţi le înţeleg prin practică, prin experienţă.  

Dar sunt şi nişte modele, cum e acesta la Părintele 
Ghelasie, cel evidenţiat într-un anumit specific. Şi atuncea, 
cumva formativ, te înscrii şi într-un tip de naştere duhov-
nicească şi în acest chip propriu de trăire. Şi aceasta se 
petrece asumând elemente-detalii şi punându-le în aplicare 
practică. Sigur că se petrece cum se petrece şi când se 
petrece, ca să zic aşa, cu fiecare dintre noi, în măsura 
întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Că despre asta vorbim de 
fapt, că trezirea respectivă se petrece în relaţia noastră cu 
Dumnezeu. Şi atunci trebuie să ajungem la această 
întâlnire, pe care unii o mediază prin pomenirea Numelui, 
iar în specificul carpatin prin iconicul acesta, sau prin gestul 
iconic, preponderent. Contează şi contactul cu îndrumă-
torul, fiindcă este unul indubitabil formativ. Despre Părin-
tele Ghelasie se spune că trezea în tine o împrospătare, 
inducea o mobilizare a ta sufletească sau duhovnicească.  
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Şi atuncea, apropo de contact, este psihologia aceasta a 
lui F. Perltz, care propune gestalt terapia ca pe o terapie a 
contactului, a întâlnirii. O terapie care nu e atâta una a 
anamnezei sau a coborârii în subconştient pentru a găsi 
cauzalităţi ascunse ale unor evenimente traumatice, cât e 
una a contactului direct, a întâlnirii care te repune cumva 
într-o anumită stare, care produce o vitalizare, să zicem, în 
sensul sufletesc. Este un contact care te deblochează. Sigur 
că îţi dă şi un orizont formativ, tot în direcţia respectivă, 
această abordare. Şi chestiunea asta te duce din aproape în 
aproape, la o reactivare în acest mod relaţional. Sigur, 
contează şi vecinătăţile, normal, în orice contact. Şi tipul 
formativ contează. De aceea nu trebuie să discutăm într-o 
sferă abstractă. Mi se pare importantă şi chestiunea mode-
lului: model personal sau/şi comunitar, sau interpersonal 
sau de specific. Pentru că modelul e ambientul-forma în 
care te naşti, sau în care eşti moşit. Într-un model eşti moşit 
şi creşti, te dezvolţi ca personalitate. Astfel preiei reperele 
sau vectorii de refacere a acestei conştiinţe. 

Alţii merg, pornind cumva de la manifestări spre fond, 
spre esenţă, ca parcurs de la coajă către miez. Alţii îţi spun: 
„Ia stai aşa. Încearcă ca şi miezul să-l scoţi în afară, în coajă. 
Încearcă să-l pui cumva în valoare, să-l manifeşti. Încearcă 
să-i dai… să-i redai… chipul exprimării.” Şi acest miez, la un 
moment dat, e ca şi o apă care începe să inunde zonele 
periferice, uscate sau deşertificate, personale. Şi începe să 
crească vegetaţie, ca de la sine, dacă se produce resuscitarea 
asta. Altfel, sigur că poţi să vii să defrişezi şi din exterior  
ca-ntr-o junglă şi să faci cărare ca să ajungi unde trebuie. Şi 
atunci atenţia ţi se mută pe traseul respectiv. Lucrurile par 
simple în teorie şi cu acest gest iconic, dar, în acelaşi timp, 
sunt întrucâtva şi complicate, pentru că trebuie să şi 
aştepţi, că nu poţi să forţezi. Faptul că ai impresia că nu faci 
mare lucru în practica acestui gest iconic, că nu ai această 
zbatere a minţii în centrarea sau în stâmtorarea ei în 
rugăciune este o… impresie… În fapt, cauţi să te aşezi mai 
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mult în chipul personal al dăruirii, care e dincolo de minte, 
şi nu e foarte clar pentru om, mai ales la început, cum îşi 
trezeşte acest tainic al chipului său. Adică nu e uşor repe-
rabil ca realitate acest miez al omului. Dar, cumva, această 
regăsire a limbajului gestic iconic te poate scoate şi din 
zona unei preocupări prea mentalizate de relaţionare cu tot 
şi toate, chiar şi a ta cu Dumnezeu. Şi astăzi, când tot se 
vorbeşte de minte, că face, că drege, că mindefulness şi nu 
mai ştiu ce meditaţii şi concentrări de minte, gestul iconic 
reclamă, indică, de fapt, un activ al chipului persoanei 
dincolo de minte.  

Pe de altă parte, gestul iconic este un mijloc, este o cale 
chiar specifică, să zic aşa, care mie mi s-a părut interesantă. 
Şi poate e prea puţin spus interesantă. Este extraordinară 
abordarea Părintelui Ghelasie, mai ales că o pune într-o 
haină de specific al locului, într-o ie. Şi dacă eşti atent 
începi să realizezi că are consistenţă, că este vorba de o 
haină reală. Are noimă. Nu e o chestiune, să zic aşa, de 
părelnicie aici, ci chiar are o viziune în spate, o viziune 
isihastă, o experienţă practică, şi o citire clară a chipului 
omului. Şi isihastul merge pe acest orizont de Rai sau de 
Împărăţie pe care vrea să-l devoaleze, să-l actualizeze. Este 
o abordare care nu o ia de la „cădere” către „ridicare” să zic 
aşa, ci porneşte dinspre arhechipul acela de chip eshato-
logic, ca fiind un chip în sine al însăşi „ridicării”, pe care 
trebuie cumva să-l aduci încoace în cele ale „căderii”, ca să 
dizolve urmele dez-integrărilor „căderii”. Acel arhechip 
hristic este cel pe care trebuie să-l îmbraci. Trebuie să-l 
aduci în tine, să-l împropriezi, şi din tine, întrupându-l în 
tine, trebuie să-l manifeşti, să-l extinzi şi către ceilalţi. 
Isihastul carpatin merge pe zona puternic arhechipală a 
recuperării chipului omului. Insistă să ai acest contact 
arhechipal, să zic aşa, şi să accesezi aceste memorii origi-
nare. Din această rememorare, din această îmbrăcare în 
haina asta hristică, se petrece, de fapt, şi restaurarea şi 
această trezvie, şi, desigur, depăşirea propriilor neputinţe şi 
slăbiciuni, şi evident, a propriilor păcate şi căderi....  
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M.I.: Acum aş continua cu nişte întrebări mai punc-
tuale: Printre oamenii de tipul efemeros – tip de om tratat 
în cartea dumneavoastră Gestul – pot să se găsească şi 
oameni sinceri? 

N.: Posibil că da. Posibil că da. Adică oameni duşi… 
Duşi încoace-încolo, eu ştiu, de situaţii şi aşa mai departe.  
E mai simpatică cumva, cred, povestea din punctul ăsta de 
vedere. Căci poate să aibă chiar intenţii bune şi, sigur, poate 
merge la angajări pe cauze pierdute din punct de vedere al 
eficienţei… al eficacităţii… 

M.I.: Adică să fie în interior bine intenţionat, dar cam 
„orb”… 

N.: Da, poate să fie şi-ntr-o anumită naivitate sau 
credulitate, dar posibil bine intenţionată. Sigur că e de 
discutat în ce măsură o astfel de poziţie la un moment dat, 
pe termen lung, să zic aşa, poate să rămână neafectată. 
Dacă, totuşi, tot te învârţi ca girueta după una, după alta… 
Dacă eşti ca un ciulin luat de vânt pe câmp, dacă eşti ca un 
scaiete care te prinzi unde nu-ţi este voia, nu se poate să nu 
fie consecinţe defavorabile faţă de un rost pe Cale. Poate, 
totuşi, la un moment dat ţi se mai usucă pielea, de la atâta 
vânt şi furtună de pe unde tot te preumbli aşa, de pe unde 
te tot duci încoace şi-ncolo. Şi până la urmă chipul normal 
al omului e cel în care trebuie să fii centrat, că vorbim  
de spiritualitate, nu vorbim aşa de… bătut câmpii 
Bărăganului… 

M.I.: Cum se face că, în mintea unora dintre noi, se face 
o optimizare negativă, încât îi vedem pe cei din jurul nostru 
aşa de „negri”, iar pe noi aşa de „albi”? În particular cum se 
face că acelaşi defect îl detectăm cu uşurinţă la cel de lângă 
noi, dar la noi nu-l sesizăm, chiar avându-l? 

N.: În primul rând cred că la un moment dat, în 
„virtutea inerţiei”, să zic aşa, suntem duşi către prea multă 
„exterioritate”, care nu mai are un suport într-o „interio-
ritate” a noastră. Şi atuncea evaluarea alb-negru poate să fie 
uneori chiar corectă. Dar, în acelaşi timp, poate să fie 
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insuficientă şi ineficace faţă de întâlnirea celuilalt. Şi noi nu 
suntem făcuţi să vedem doar în alb şi negru, ci suntem puşi, 
suntem chemaţi – cum zice Părintele Ghelasie – să dăm şi o 
haină hristică chiar şi celui care e gol, în greul şi apăsarea 
zilei. Nu sunt aici doar să-l văd că e gol şi să-i spun că e gol, 
fie alb, fie negru. Că, până la urmă, care e folosul din toată 
povestea…? Însă, a-i da o haină hristică înseamnă să te mişti 
altfel, să te mişti în gest acoperitor… Haina hristică implică 
o iconizare, o ieşire dintr-o excesivă mentalizare a realităţii 
şi o re-aşezare în taina ei… în viul ei… 

M.I.: Deci, nu doar să-i punem diagnosticul, şi să nu-i 
dăm şi tratamentul… 

N.: Da, sau să nu-l acoperi… Şi poţi să-l acoperi şi fără 
să-i spui că-i dai tratamentul… Ca să nu îi induci în acelaşi 
timp conştiinţa de bolnav. Aici poate e nevoie de găsirea 
unor manifestări, a unor gesturi discrete sau delicate. Să 
faci aceasta ca şi cum poate nici n-ai zice c-ai făcut. Sau 
treci ca şi când nu l-ai văzut, dar… Poţi să ai un impact şi 
fără să te duci în zona aceasta de conştienţă că tu i-ai oferit 
chiar şi medicamentul (în termenii ăştia, zis aşa). Deci nu 
trebuie, poate, nici măcar această „tratare” s-o faci atât de 
explicit. Poţi s-o faci ca şi cum n-ai face-o, adică poţi să 
operezi pe undeva mai profund… 

M.I.: Care ar fi un criteriu de justă măsură între 
următoarele două faţete ale aceleiaşi „monede”:  

Aţi spus că, pe de o 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 bun. Trebuie deci să creăm, de fapt, să lăsăm 
cumva celorlaţi spaţiul şi de răbufnire, de manifestare 
uneori conflictuală.”  

Iar pe de altă parte: „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 
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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”? 

Deci care ar fi criteriul de justă măsură între cele două? 
Căci de obicei… 

N.: Nu ştiu, e greu să umblăm cu criterii şi cu algoritmi 
la un moment dat. Mai mult, cred că fiecare o păţeşte, să 
zic, pe propria-i piele, şi ştie cum se duce în realitate şi cum 
poate să facă, poate rău sau poate să stârnească reacţii 
contrare, vrând să facă bine. Că am întâlnit şi pacifişti 
dintr-ăştia care te scot din sărite. El, de fapt, e schizoid, 
într-un fel zis. Adică, când trebuie să fie drept e cu pace şi 
când trebuie să fie cu pace e drept. Şi dacă e… oricum ar fi 
situaţia, în orice caz el este contrar ţie. Oricum ar fi, o 
suceşte, oricum ar fi, o învârteşte. Oricum ai da-o, el tot  
se-mpotriveşte cumva, că are o contră a lui. Are un mod  
de a fi Gică- sau ne-Gică contra… Cumva o pune-aşa  
de-a-ndoaselea. Şi atuncea se creează o problemă şi din 
acest contact, contradictoriu, paradoxal, în orice opţiune. 
Trebuie să luăm totuşi bine pulsul realităţii. Eu am întâlnit 
persoane, bine intenţionate, pe undeva, dar cu care nu 
puteai să ajungi absolut la nici un rezultat. Căci dacă o 
spuneai albă, el o spunea neagră, dacă o spuneai neagră, ţi-o 
întorcea albă. Şi până la urmă e o problemă şi de natură 
psihică acolo, în întorsăturile astea, pe de o parte. Pe de altă 
parte, trebuie să laşi, într-adevăr, omul să se şi exprime, 
chiar şi aşa sucit, că altfel se înşurubează în el de nu îl mai 
scoţi la suprafaţă… 

Mai ales în spaţiul relaţional sau comunitar trebuie 
creat acest spaţiu al exprimării. Trebuie să-l laşi să se 
exprime şi pe un astfel de sucit-răsucit. Trebuie relaxat în 
piruetele lui… Sigur, trebuie să ai şi o dispoziţie asumativă a 
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celuilalt sau a celorlalţi. Deci, nu tot timpul tu ai ceva de 
zis, nu tot timpul doar tu trebuie să spui ceva, nu tot timpul 
eşti cu adevărul deplin de cuvinte în guşa ta de pelican. 
Trebuie să ai o deschidere şi o disponibilitate de a asculta. 
Oamenii trebuie să se şi manifeste. Drept dovadă, Dumnezeu 
Însuşi a lăsat omul să se manifeste şi s-a ales… cu o lume 
întreagă surpată... S-au manifestat cum s-au manifestat 
oamenii. Şi se manifestă încă oamenii astfel. Fiul risipitor a 
fost lăsat să se ducă să-şi mănânce roşcovele. Şi poate să şi 
protesteze în forma asta roşcovită… de mâncător de roşcove. 

În sensul acesta, trebuie să ai capacitatea aceasta sau/şi 
disponibilitatea de a asculta, pe măsura capacităţii proprii, 
asumative. Pentru că pe unii trebuie să-i şi laşi să se 
exprime. Pentru că n-au exerciţiul, n-au curajul exprimării. 
Şi poate că, uneori, însuşi conflictul sau această tensiune 
exprimată este o formă de ieşire din conflict, dacă poţi să 
absorbi tensiunea celuilalt în corzile ringului. Şi de acolo 
din corzi se poate face încă un pas. Şi atunci e preferabil să 
găseşti această poziţionare tămăduitoare sau modalitatea 
de a lăsa sau de a-i crea celuilalt spaţiu să se exprime. Nu 
trebuie să aibă tot timpul nodul în gât de teamă şi, astfel, să 
nu mai ajungă să spună ce are de spus... Să avem grijă să nu 
manifestăm o autoritate terorizantă, strivitoare, când 
suntem în rol de autoritate…  

Revenim, însă, pentru a merge şi la arhechipuri. 
Arhechipul omului este unul de Cuvânt. Este un arhechip 
de limbaj. Noi suntem după chipul Cuvântului. Chipul 
omului este, în fond, un chip al exprimării în sine. Şi atunci 
trebuie să găsesc un spaţiu deschis pentru o exprimare din 
aceasta, câteodată chiar conflictuală. Uneori poate să fie 
mai bună decât o tăcere roşu-vineţie, să zic aşa, conflic-
tuală. Poate să fie mai bună o exprimare conflictuală decât… 
o mocnire…  

M.I.: Sau nemulţumită… 
N.: Sau ascunsă… sau evitantă… Sau, mai ştiu eu cum, 

vicleană poate… E mai degrabă nevoie de o trimitere la 
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disponibilitate şi la asumare. Deci, să nu operăm cu o 
poziţionare care devine extrem de cenzurantă. Una care 
pune un hotar inhibant. Să nu îi pui botniţă sau plasture la 
gură, mască sau aşa ceva. Mental, să nu îl castrezi, ca să nu 
poată să se exprime. Mai ales în spaţiul comunitar, sau 
colectiv, sau instituţional, trebuie creat acest spaţiu de 
exprimare. Trebuie ca oamenii să-şi exprime punctul de 
vedere. Trebuie să creăm spaţiul, să deschidem câmpul 
curajului ca să se exprime. Pentru că e firesc să fie aşa. 
Chiar dacă poate nu este bun sau plăcut ce auzim. Chiar 
dacă discursul este unul, poate, şi un pic agresiv, sau cum o 
fi. Trebuie să creăm spaţiul ăsta, dacă suntem cât de cât 
sănătoşi. Trebuie să lăsăm neminată exprimarea celuilalt. 

Eu ştiu că şi pe la Frăsinei pe Părintele Ghelasie îl mai 
bârâia câte unul, câte altul, care se situa aşa contradictoriu, 
chiar pe teme teologice pe care nu le stăpâneau. Dar părin-
tele nu le închidea gura. Trebuie să-l laşi pe om să trăncă-
nească cumva, pe undeva. Şi atunci în sensul ăsta ziceam că 
şi duhovnicia ar trebui să se ducă şi în zona asta de 
dispoziţie către a asuma şi către a crea spaţiu, către a 
genera spaţiul acesta de exprimare al celuilalt. Chiar în 
forma aceasta de dezacord. Lasă-l, bade, să se şi exprime! 
Aşa mi se pare mie potrivit. Ca să nu stea mocnit şi să 
bombăne în sine cu clăbuci.  

Sigur, pe de altă parte, nu trebuie să înmulţim con-
flictul. Dar să ajutăm sau să sprijinim, să fim dispuşi, să îl 
scoatem la iveală şi pe celălalt. Nu sunt adeptul creării unor 
situaţii artificiale de devoalare a celuilalt. Că mai sunt şi 
unii de-ăştia ce creează, să zicem aşa, conjuncturi, sau se 
dedau la provocări ca să vadă dacă eşti mândru, dacă eşti 
smerit, dacă eşti… cum eşti şi aşa mai departe, că eşti 
mânios sau cum eşti… că ce patimi ascunse ai. Mie, 
niciodată nu mi-a plăcut tipul acesta de abordare. Pentru că 
omul îşi dă „măsura valorii” la momentul potrivit. Trebuie 
să aştepţi, să zic aşa. Nu trebuie să creezi ambuscade de 
traseu, ambuscade speciale, ca să-l scoţi pe celălalt din ale 
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lui, să vezi cine e, aşa cum se zice că făcea Gurdjieff care îi 
îmbăta pe ucenici (pe calea omului şiret), ca apoi să vadă ce 
„hram poartă” fiecare. Vroia să vadă dacă ucenicii erau 
supuşi faţă de maestru şi ce făceau, ce ziceau,  în „adevărul 
vinului”, că se manifestau în fel şi chip. Nu este cazul 
similar în creştinism. Dar nici în sensul spiritual mie nu-mi 
place să creez situaţii de devoalare a celuilalt, ca să-l arăţi în 
ale lui slăbiciuni cumva şi: „Mamă, nu este smerit sau e 
mândru sau uite că e orgolios sau e cuprins de slavă deşartă 
sau e mânios sau e pizmaş sau aşa…” Lucrurile se devoa-
lează la momentul potrivit! Nici o grijă! 

Până una alta, cred că trebuie să te mişti în zona 
arhechipurilor şi a firescului, fiindcă dacă te mişti astfel, 
acest model îl transmiţi, pe acesta îl induci şi în ceilalţi, 
cumva, în sensul unei contagiuni. Şi după aceea sigur că lu-
crurile, cum spuneam, şi-n ceea ce mă priveşte, sunt într-un 
amestec al lor, şi mai bune şi mai rele. Dar nu trebuie să 
forţăm nota, creând în plus situaţii artificiale ca să-l 
scoatem pe om din ale lui, ca să vedem cine e. Că până la 
urmă cine e, în sens fundamental, e cert un cine personal, 
care nu poate să fie decât bun. Să nu confundăm, însă, acest 
cine fundamental cu un fel de „cine” din ăsta, de mani-
festare decăzută, cu un sine scenic, cu un sine scos forţat la 
iveală într-o scenă interacţională, într-o dramaturgie de 
genul acesta, în care apare un adaos al său, nu sinele său 
profund, căruia trebuie să-i generezi…, să-i oferi ambientul 
de prezentare ca sine autentic. Generând un ambient 
autentic, căutând să fii astfel, poţi să-i deschizi şi celuilalt 
un mediu de încredere… de autenticitate…  

M.I.: O întrebare mai generală: Cât de mult să ţinem 
cont de părerea celorlalţi? 

N.: Eu cred că până să ţinem cont de părerea celorlalţi 
trebuie mai întâi să-i lăsăm să şi-o exprime. Dacă vrem, 
dacă putem. Ca să nu ne evite, să nu se ascundă. Şi din 
punctul acesta de vedere cred că e important ceea ce 
spuneam, aşa cum înţeleg eu. Încerc să spun cum înţeleg 
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eu, chiar dacă e posibil ca în realitate să nu reuşesc tot 
timpul să fiu cum mă gândesc şi vorbesc că ar trebui să fiu. 

Dar cred că e important să-l lăsăm pe fiecare să-şi 
exprime părerea. Adică ceea ce vorbeam. Până să ţinem 
cont de o părere, trebuie să o ştim, ca să ştim apoi dacă şi 
ţinem cont sau nu de ea. Nu se poate discuta, însă, la modul 
general. Dacă ţii cont de părerea tuturor nu mai faci casă, 
cum zicea Nastratin. Unde pun coşul? Unde pun cuptorul? 
Nu mai ajungem nicăieri… că „gura lumii e slobodă”, cu 
păreri şi păreri. Iar lumea te suceşte, te-nvârteşte. N-are de 
lucru şi-ţi face. Trebuie să ai şi ţinte de atins, dar trebuie să 
ai şi surse de unde poţi să primeşti şi să-ţi asumi şi o 
sfătuire, o îndrumare.  

Aş reveni, însă, aici la aceeaşi temă, anume la faptul că 
sfătuirea e în siajul unui model formativ. Deci se iveşte  
într-un chip personal. Astfel, sfaturile se deschid sau 
părerile se arată, dacă vrei să ţii cont de ele, şi într-o 
perspectivă, într-o paradigmă. Evident nu ţinem cont de 
toate părerile, că, până la urmă, părerea e o opinie, nu e 
adevăr transcendent. Poate să fie definită în sensul filosofic 
chiar ca o „cădere din adevăr”. Dacă ne luăm după păreri nu 
mai ştim unde să ne ducem, nu mai ştim ce să facem. 
Ajungem bezmetici dacă ţinem cont de părerea prea 
multora sau chiar şi a unora care orbecăie şi orbecăind îţi 
ies în cale că n-au de lucru, sau vor să se afle în treabă.  

Ţinând cont că trebuie să ţii cont de păreri, trebuie să 
ţii cont, de fapt, de o anume condiţie de sfătuire (a ta) şi a 
mea şi a altuia. Şi e firească această condiţie de sfătuire, 
pentru că există o diferenţiere de măsură, de vârstă spiri-
tuală între noi. În acest sens, avem nevoie să ne sfătuim 
pentru a alege potrivit. Pentru a nimeri, la strâmtoare, prin 
urechile acului. E bine să ai şi un alt ochi care să te con-
firme. Sau ca şi în medicină, e bine să ai şi a doua părere, 
sau a doua opinie, ca diagnostic, ca să ai şi o cumpănire. Să 
fie şi un pic de balanţă. Dar la un moment dat, dacă eşti un 
tip al balansării, te-ai dus pe copcă, că nu mai ieşi din 
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balans. Rămâi tot timpul pe balansoar. Nu mai ieşi din 
balansare de-asta: ori aşa, ori aşa, ori aşa… şi rămâi de 
tampon între vagoane.  

Sigur că poţi să cauţi zece păreri şi oricum să faci tot ca 
tine. Lucrurile trebuie şi simplificate şi ţintite. Trebuie să ai, 
să zic aşa, omul de încredere cu care ştii că te-nţelegi şi de 
la care ai un ecou, un feedback, cum se spune. E bine să ai 
omul de la care poţi să-ţi iei o componentă de balans a 
deciziei când eşti în cumpănă. Că, de fapt, despre asta 
vorbim legat de a ţine cont de terţe păreri. Că vrei să decizi 
ceva, că vrei să asumi ceva, că vrei să acţionezi într-un fel. 
Dar desigur şi aici este chestiunea de viziune, de perspec-
tivă, şi nu doar de părere ca atare. Părere în ce? Vizavi de  
ce e? Trebuie intrat în zona realităţii când vorbim de 
ascultarea unor păreri. Unii sunt şi în sensul spiritual prea 
profetici, prea rapid sentenţioşi, apodictici. Nu sunt afin cu 
genul…  

În principiu, revenind, să închidem chestiunea, sunt 
„pentru” ca fiecare să-şi expune părerea. Cred că e bine să 
şi-o exprime. Trebuie să fie ascultat. Cred că suntem de 
multe ori în poziţia de frică sau, eu ştiu, nu avem curajul să 
ne exprimăm, mai ales în cadrul unor instituţii, fie că sunt 
de natură politică, religioasă… eu ştiu… de altă natură, juri-
dică, militară şi aşa mai departe. Trebuie ca oamenii să aibă 
curajul să-şi expună punctul de vedere, sau părerea lor. 
Trebuie chiar încurajaţi în acest sens. Şi în plan ecleziologic 
bisericesc este o mare problemă că nu se generează acest 
spaţiu al exprimării deschise. Drept consecinţă, e o bombă-
neală cvasicontinuă în bărbi, pe la colţuri şi-n rotonde. 
Există o mare inhibiţie în general, pe plantaţie, şi o yesmă-
neală adezivă, ce gravitează în nucleele de putere. Sigur că 
unii trebuie să ia decizii, inspirate, de bună seamă. Dar 
trebuie să ai şi acest ecou a ce gândeşte celălalt. Cred că 
acesta nu e un lucru rău, anume să ţii cont că şi celălalt este 
după chipul lui Dumnzeu, totuşi. Asta nu înseamnă că 
trebuie să faci varză din toate părerile, şi să calculezi tot 
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timpul rezultante ale acestor puncte de vedere. E normal că 
nu trebuie să mergem în zona asta. Dar întrebarea între-
bării este legată de capacitatea de a asculta, de voinţa de a 
crea spaţiu de manifestare celuilalt, pentru a-şi expune şi el, 
fiecare, punctul de vedere. Să verificăm permanent şi capa-
citatea noastră de a-l asculta şi pe celălalt şi de a-l şi înţe-
lege. Sigur, după aceea se ia o decizie. Dar întotdeauna 
trebuie să existe şi o ierarhie şi un orizont de lucru în care 
ai, totuşi, şi tu zona ta personală de sfătuire; o zonă pe care 
poţi să o ai şi tu, pot să o am şi eu şi aşa mai departe. Chiar 
nu mă duc la colţ de stradă să iau lumină. Deşi un „frate” 
evlavios, care mergea la biserica unde mergeam eu când 
eram student, aici în Vâlcea, la Episcopie, evoca biblic 
faptul că şi la Prooroc dacă te duci şi nu pui întrebarea 
„cum trebuie”, aşa ca înaintea unui prooroc, încredinţat 
fiind de un răspuns adevărat, poate să-ţi răspundă bali-
verne, chiar proorocul. Dar spunea, pe de altă parte, că şi pe 
un copil, dacă-l întrebi spontan, încredinţat că poţi primi 
un răspuns, s-ar putea să-ţi dea un răspuns bun, inspirat. 
Aşa încât contează şi capacitatea de a întreba şi de a asculta 
atunci când cauţi într-adevăr ceva, un răspuns, o soluţie…  
o cale de urmat. Când vorbim de a afla părerea cuiva, 
pentru ce o facem? Căutăm să aflăm ceva? Căutăm să ne 
aflăm în treabă sau chiar vrem să ajungem undeva? Anume 
să ascultăm, să primim un sfat, să luăm o decizie în raport 
de întregul instituţional, de pildă. Sau suntem cacealmişti, 
şi ne consultăm numai retoric, aşa cum le-a cerut nea Nicu 
părerea în 1989 celor din Comitetul Central: „Nu vreţi să 
mai rămân Secretar General?” „Da, unanim vrem să fiţi în 
continuare tovarăşul nostru, secretar general.” Nu cred că 
au spus ce au gândit, poate, nu? E bine totuşi să creezi şi să 
cultivi un spaţiu ca ceilalţi să se exprime, sincer, onest, ca să 
iei totuşi o decizie în raport şi de realitate, la vreme 
potrivită. În fine... 

M.I.: La următoarea întrebare s-ar putea să fie răs-
punsul de la întrebarea cu tipul de om efemeros. Se ştie că 
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un om poate să mintă în mod voit, intenţionat. Dar se poate 
ca cineva sincer să mintă şi în mod semiconştient sau chiar 
inconştient? Adică, fără să-şi dea seama, prin inconsec-
venţă, omisiuni, delăsări, uitări, lipsă de seriozitate?  

N.: Dar şi omisiunile pot fi conştiente, voite sau aşa mai 
departe… 

M.I.: A, da. Mă refer la omisiuni inconştiente… 
N.: Problema se pune, în primul rând, în sensul 

conştiinţei şi al responsabilităţii când faci „lucrarea” asta. 
Că sunt inconştiente, aşa… putem spune. Nu mai ştiu unde, 
în Filocalie, cred că Sf. Ioan Scărarul spunea că sunt unii 
care mint prin însăşi firea lor. Problema e complicată, să zic 
aşa… când îţi intră minciuna în oase… în fire… Deci nu 
minte doar când spune ceva, deci prin vorbe… 

M.I.: Adică el tot sincer fiind? 
N.: Păi tocmai că mă gândesc că n-o fi sincer, dacă 

minte prin firea lui… E aproape structurală… minciuna…  
e împletită ca o liană, agăţată ca o iederă… 

M.I.: Adică transpare din orice… 
N.: Transpare, paradoxal zis, din orice… Din orice act… 

E un joker măsluit… Nu doar bilă-n nas, ci nasul/omu' în 
bilă. Şi atuncea e bezmeticeală din punctul ăsta de vedere. 
În sensul că n-ai această autenticitate a prezenţei tale 
personale, unice. În orizontul despre care am vorbit. Acum, 
fiindcă pomenim de minciună, putem să revenim şi la 
întrebarea celebră: „Ce este Adevărul?”. Ce este Adevărul, 
într-adevăr? Adevărul îl luăm doar în sensul lui dicursiv, 
deci, numai raportat la minciună pusă „în cuvinte” sau  
îl vedem şi ca un Adevăr în Sine? Sau un Adevăr 
transcendent?  

M.I.: Poate ar trebui să-l luăm, ca stadiu, cum spunea 
Părintele Teofil Părăian: „Fă binele pe care-l ştii şi cel pe 
care nu-l ştii ţi se va descoperi”? Adică fiecare să facă binele 
şi adevărul la nivelul lui, nu? 

N.: Asta e clar, că nici nu poţi să-l faci altfel, decât dacă 
eşti ipocrit. Cum să-l faci altfel decât aşa cum te reprezintă? 
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Dar sigur că trebuie să vedem şi partea dinamică a 
dezvoltării noastre dintotdeauna. Trebuie să ai tot timpul şi 
un plus de decantare, poate, de la o vreme la alta. Un plus 
de adâncire a ta, de iconizare a ta. Dar adevărul în sensul 
ontologic sau, să zicem, al firii, ţine de chipul persoanei, de 
relaţia interpersonală, de descoperirea Adevărului transcen-
dent prin Întrupare ca un chip de comuniune, ca o struc-
tură, structură a supremei iubiri. Şi Adevărul acela îl 
mărturisim noi. Că poţi să zici că spui adevărul, dar spui că 
te tragi din maimuţă, eu ştiu, pe altă parte. Nu eşti consec-
vent ca viziune în care eşti aşezat, evoluţionistă, să zic, de 
pildă. S-ar putea pe un anumit fragment să ai nişte aspecte 
care sunt oneste. Dar Adevărul în sensul vieţii, al sensului 
ei, al originii şi sensului ei, să nu-L ai împropriat. Şi atuncea 
trebuie mers şi la adevărul adevărat, la Adevărul în Sine, nu 
la cel luat numai în sensul de raportare la minciună.  

Este un Adevăr revelat, care înseamnă, de fapt, descope-
rirea lui Dumnezeu în deplinătatea Sa făpturii Sale, prin 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Aici este Adevărul în 
adevărul Său! Nu în raportarea la minciună, sau prin 
contrast cu minciună, şi doar în sens discursiv. Adevărul e, 
dacă gândim creştineşte, un Adevăr în Sine. Adevărul e un 
în Sine, iar minciuna e un adaus. De aceea, noi trebuie să 
căutăm acel Adevăr în Sine al Vieţii, al Originii vieţii, al 
sensului ei şi aşa mai departe. Acela e Adevărul. Adevărul 
care S-a descoperit în acest sens. Care înseamnă o plinătate 
a vieţii în Adevăr, o viaţă care ştie de unde vine şi încotro se 
duce. Minciuna, de fapt, apare astfel ca ceea ce maschează, 
care deturnează calea de descoperire a acestui Adevăr. O 
minciună, sau minciuni în diverse straturi, în diverse 
chipuri, în diverse moduri, la urma urmei. Nu doar aşa, o 
minciună raportată la o chestiune de adevăr conceptual, ci 
la Unul existenţial, Viu, sau şi Supra-existenţial. Atuncea 
ţine Adevărul, într-adevăr, de Cale şi de Viaţă, de „Eu Sunt”, 
şi de Persoană.  

În formularea „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” se 
leagă Adevărul de Cale, de Viaţă şi de Eu. E vorba de 



106 

Hristos, care este Dumnezeu-Omul, care ne descoperă pe 
Dumnezeu-Omul prin chipul Său divino-uman. Şi acesta e 
Adevărul. A, că ne luăm noi şi vorbim doar de un Divin 
impersonal, adică de un este fără eu, şi aşa mai departe… 
Batem câmpii! Ăstea sunt minciuni, de fapt. Şi multe alte 
scorneli, pe care le preluăm într-o măsură mai mare sau 
mai mică, fiecare dintre noi, şi de care suntem afectaţi, 
bruiaţi. Şi în tipul de transfer, de asimilare în noi a 
Adevărului hristic despre care vorbim, sunt, pot fi, multe 
distorsiuni încă. Preluate din educaţie, din şcoală, din 
formare, din eu ştiu ce carte şi de la cine… Pot să gândesc, 
zic. Dar gândind că acela e Adevărul, acestea pot fi min-
ciuni. Şi atuncea minciuna nu e numai la nivel, eu ştiu, de…  

M.I.: …strict informaţional… 
N.: …strict informaţional, da. Sau la nivel de eroare de 

limbaj, sau de reprezentare sau ştiu eu cum poate fi sucită 
şi învârtită chestiunea aicea…  

M.I.: Referitor la minciuni am auzit odată expresia 
minciuni ambientale. Adică poate să fie ceva complet nebă-
nuit, să zicem. Sau… 

N.: Sună bine aşa: minciună ambientală… Ceva atmos-
feric… Adevărul ar trebui atunci să fie şi ambiental. În 
sensul de comuniune, în sensul de desfăşurare ritualică care 
marchează spaţiul cumva, ca prezenţă personală. Şi atunci e 
o întâlnire în Adevăr ce irizează… în sensul acesta com-
ponenta ambientală. Adică lasă o amprentă, creează o 
atmosferă, lasă o mireasmă în urmă, din punctul acesta de 
vedere. Şi atunci poţi să spui de un Adevăr cu efect 
ambiental. Nu e vorba de o chestie, de o formulă seacă 
atunci când vorbim de Adevăr mai ales în sensul acesta viu, 
ca persoană. E deplinătate personală, de fapt. Sau deplină-
tatea nu poate fi gândită decât în Adevăr, şi numai în chip 
personal. Şi aici e, de fapt, Alfa şi Omega! Aicea Calea Însăşi 
este şi Viaţă, este şi Adevăr! Şi este şi în chip personal, 
fundamental! Aicea în persoană se închide traseul ca 
Deplinătate în sensul de Alfa şi Omega. Aici se închide 
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cumva cercul, se descoperă Veşnicia. Şi aici trebuie să ne 
înscriem!  

Sigur, suntem cum suntem fiecare, la urma urmei, la 
măsura noastră şi la vârsta spirituală pe care o avem. Dar 
miza majoră este cea a Adevărului. A mărturisirii Adevă-
rului! A unei mărturisiri nu doar formală sau informaţio-
nală, ci existenţială. În acest sens, poţi să mărturiseşti 
Adevărul chiar prin tăcere, prin prezenţă. Sau altfel zis, 
Adevărul, mărturisirea Adevărului, în primul rând, este o 
chestiune de prezenţă în Adevăr, de prezenţă personală. Şi 
după aceea este şi o chestiune de transpunere, în sensul de 
comunicare şi informaţională, să spunem. Dar în primul 
rând Adevărul este o realitate vie personală sau Tri-
Personală. În sensul creştin, este şi o prezenţă a Duhului 
Adevărului în noi, tot ca Persoană, şi nu ca acel gnostic 
„Mare Duh Nevăzut”. Duhul Adevărului este Cel care 
creează şi comuniune şi care ne naşte în acel Trup Mistic al 
Adevărului, al comuniunii întru Adevăr. Suntem într-o 
comuniune cu Duhul Adevărului pe măsura întrupării 
noastre în acest Trup Mistic, care, de fapt, e Adevărul… e 
Viaţa, este extensia Trupului lui Hristos. Acesta este 
Adevărul Fundamental pe care trebuie să-L descoperim. 
Aici ar fi povestea cea adevărată… 
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III 
– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

 
 
I.M.: Continuăm explorarea temei căutării de sine 

printre măştile vieţii cotidiene. Iar pentru aceasta vom 
reveni – printre alte pretexte – şi la cartea Viaţa cotidiană ca 
spectacol a sociologului Erving Goffman. În această carte 
autorul spune, despre unii dintre noi, că avem tendinţa de a 
încadra persoanele cu care intrăm în contact în diverse 
tipologii, făcând abstractizări şi generalizări. Şi spune că 
aceasta o facem deoarece ne e mai uşor – atunci când întâl-
nim pe cineva – mai degrabă să ne mobilizăm experienţa 
trecută şi gândirea stereotipă, decât să fim obligaţi să avem 
aşteptări şi un comportament ca şi când ar fi o întâlnire 
nouă şi măcar uşor diferită. 

Şi atunci nu mai avem nevoie decât să fim familiarizaţi 
cu un vocabular restrâns şi să ne folosim cele câteva 
mecanisme psihice – dezvoltate de-a lungul timpului în 
întâlniri – ca să ştim cum să ne comportăm şi cum să ne 
orientăm într-o largă varietate de situaţii. Adică unii dintre 
noi ne creăm un model simplificat de comportament pe 
care apoi îl facem să se potrivească în toate situaţiile? 

 N.: Probabil că se întâmplă şi acest lucru. Nu cu toţi. 
Poate cu unii dintre noi. Şi nu tot timpul, poate. Există 
probabil şi această construcţie de model simplificat, sche-
matizat care, până la un punct, s-ar putea să fie utilă. E şi o 
formă de abstractizare, de tipizare în/prin care extragem 
anumite elemente esenţiale ori considerate semnificative 
sau pregnante, relevante, şi putem să generăm nişte tipare, 
să spun aşa, cu care putem apoi şi opera în viaţa curentă. 
Adică nu e atât de rea nici această modalitate de abordare a 
realităţii, în ultimă instanţă. Într-adevăr, partea cealaltă, 
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reversul, este în ce măsură putem pierde acea întâlnire reală 
sau unică, încărcată de noutate şi de prospeţime, care poate 
fi ascunsă de modul acesta de prelucrare relaţională, ce 
operează sub forma unor tipizări, stereotipizări, etichetări. 
Şi atunci cumva putem să venim noi cu harta prea mult 
peste teritoriul celuilalt, care este mult mai variabil decât 
harta noastră, probabil. Şi atunci, din punctul acesta de 
vedere, poate să fie o tăietură destul de inadecvată, să spun, 
între harta noastră şi teritoriul celuilalt. Uneori există chiar 
riscul să nu ai întâlnirea reală cu celălalt. Şi, de fapt, aici 
poate este cumva provocarea noastră şi din perspectivă 
creştină, anume aceea de a redescoperi identitatea şi pre-
zenţa nouă a celuilalt în fiecare act al său. Aici poate, vizavi 
de prezenţă, este nevoia de a avea în atenţie şi actele direct 
personale ale celuilalt, care se reprezintă sau prezentifică pe 
sine. 

I.M.: Cu alte cuvinte, unii dintre noi dăm credit mai 
degrabă amintirilor, reprezentărilor mentale şi impresiilor 
care ni se declanşează în timpul unei întâlniri decât întâl-
nirii reale? Amintirile, reprezentările mentale şi impresiile 
ivindu-ni-se în minte conform cu sistemul nostru de valori 
şi cu vulnerabilităţile noastre? 

N.: Da. Aici e şi raportarea aceasta mediată. Nu aminti-
rile în sine sunt problema, ci în ce măsură acestea pot să fie 
un stăvilar prin care să se substituie întâlnirea reală şi, 
cumva, să se prefacă realitatea. Căci aici e problema. În ce 
măsură avem contact cu realitatea celuilalt ca atare şi în ce 
măsură o prefacem prin acumulările noastre, să spunem 
aşa, poziţionate în amintiri sau eu ştiu… aglutinată în 
anumite percepţii, impresii, reprezentări, concepţii, pre-
concepţii chiar. Şi, la un moment dat, chestiunea aceasta ne 
poate extrage, să zic, din contactul real al celuilalt, din 
experienţa directă a realităţii celuilalt. Şi aici, din pespectivă 
isihastă – aşa cum spunea isihastul – e nevoie de această 
redescoperire a tainei fiinţei celuilalt, în care subzistă 
chipul de persoană, acel chip în care se cuprinde taina 
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fiinţială a celuilalt. Şi nu e un lucru aşa simplu. Nu e o 
uşurătate această cale de a explora realitatea ca atare a 
celuilalt, în sensul acesta tainic. În fine… se intră, dacă 
putem spune, pe un tărâm mistic… 

I.M.: Adică stereotipizarea excesivă a răspunsurilor 
noastre poate duce la o mai mică sau mai mare izolare în 
propria noastră realitate?  

N.: Este o formă, la un moment dat, de izolare. Da, de 
închidere. Citeam la un regizor, A. Mănuţiu, o formulare 
cum că suntem „păpuşi cvasimecanice” ale unei făpturi (sau 
fiinţe să-i spunem) sociale impersonale. Şi într-adevăr e şi o 
problemă de raport între personal şi impersonal aici, în 
sfera păpuşărismului, ca să zic aşa. E un raport care ne face 
să înţelegem caracterul tainic, profund al acestei expe-
rienţe. Nu e de neglijat distincţia…  

I.M.: Adică între suflet şi minte… 
N.: Şi în sensul acesta, da, şi raportul între suflet şi 

minte, nu doar între personal şi impersonal. În subsidiar, de 
fapt, e şi o chestiune de antropologie, şi poate, mai detaliat, 
de antropologie iconică. Este nevoie, de fapt, de o antro-
pologie iconică prin care să fie devoalat foarte clar ce 
înseamnă persoana sau chipul de persoană. Şi aici mi s-a 
părut că Părintele Ghelasie aduce o descoperire extrem de 
importantă în această zonă – a personalismului acesta 
iconic. Aici este, să zic aşa, o „pâine de mâncat”, în sensul 
nevoii de a lămuri şi ce înseamnă această taină a chipului 
de persoană şi cumva de a afla, în ceea ce ne priveşte pe 
fiecare, şi calea potrivită de a o accesa.  

În substrat, vizavi de ceea ai ridicat tu ca temă, ca 
problematizare, este de văzut şi reversul. Anume, cum să 
fac să nu fiu, să nu ajung în situaţia de a relaţiona şi de a 
acţiona stereotip sau după nişte scheme şi tipare. Ar trebui 
să ajung, de fapt, la un fond de viu, la o sursă care să aibă 
spontaneitate, prospeţime, noutate. Şi atunci trebuie, sunt 
chemat să ajung în acest orizont, care este chipul de per-
soană. Persoana în sensul de taină apofatică, nu doar ca o 
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structură psihologică. Deci nu este vorba de persoana strict 
definită psihologic şi de o simplă introspecţie. De aceea, e 
nevoie şi de detalieri sau de adânciri.  

Cred că Părintele Ghelasie a explorat această taină şi a 
evidenţiat caracterul acesta triadic al trifiinţialităţii chipului 
de persoană, expresie care denotă că persoana este un viu 
în sine şi nu e doar o formă somnambulară, „un viu mort”. 
Persoana nu este un viu de simplu principiu care nu 
prezintă acest viu în sine, triadic, care se poate după aceea 
transfera şi către celălalt, pătrunzând în viul său, fără să se 
confunde. Este un contact între două „viuri în sine” care se 
împărtăşesc reciproc. Aici e şi o chemare la a aprofunda şi 
descoperi chipul nostru. Căci, de fapt, din discuţia noastră 
poate aici ajungem pe undeva, din ce înţeleg eu, la a căuta 
modalitatea de a ieşi din zona aceasta tipizată, stereotipă, şi 
de a nu mai fi sau deveni „păpuşi cvasi-mecanice” sau robo-
tizate, care concresc, şi se hrănesc dintr-un memorial rela-
ţional trecut şi care la un moment dat poate să falsifice sau 
să prefacă şi prezentul.  

De fapt, provocarea este de a ieşi din această scenetă, să 
zic aşa, în care te absorbi şi în care îi atragi şi pe ceilalţi. Un 
soi de vodevil în care intrăm şi poate rămânem ca într-un 
spaţiu clinic. Nu e un spaţiu deci cum ar trebui să fie. Nu e 
un eveniment în sensul acesta maximian de spaţiu cosmic 
ecleziologic, ce are ca substrat întâlnirea, comuniunea 
inter-personală, în care persoana e definită sau, mai bine 
zis, reidentificată, descoperită în chipul său iconic. Este mai 
mult decât definită, căci poate şi definiţia îngustează înţe-
legerea ei, că putem să operăm cu definiţii şi să nu avem 
cunoaşterea persoanei ca atare, ca experienţă şi ca practică 
activă. De aceea, pe undeva, spunea Părintele Ghelasie că 
isihasmul e o dublă mistică. Atât una de restaurare a 
noastră, de refacere a noastră, cât şi una de întâlnire cu 
Dumnezeu. Restaurarea noastră e, de fapt, şi restaurarea 
chipului personal al nostru, care, într-un fel, ar trebui să ne 
re-aşeze în acest mod de a fi viu, în şi prin care asumăm 
realitatea celuilalt tot în viul său, şi nu o prefacem prin 
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tiparele şi presetările noastre. Nu sunt neapărat excluse, 
însă nici acestea. Sunt anumite clasificări, schematizări, 
raportări şi putem să operăm cu ele. Exact aşa cum, de 
pildă, isihast facem o necesară distincţie între suflet şi 
minte, dar nu scoatem mintea din „schemă”, ci doar o 
smerim, o subscriem sufletului care transcende mintea. 
Sufletul e o realitate fiinţială, fundamentală. Trebuie un salt 
cumva ontologic de la minte ca energie – aşa cum o iden-
tifică isihastul – la sufletul ca fiinţialitate. Isihast, nu e un 
suflet înţeles ca emoţional, sau ca afectivitate, sau ca un 
vital energetic. Şi aici, în sensul acesta mistic, toate cele-
lalte, de fapt, sunt potenţate, inclusiv viaţa secundară a 
minţii vizavi de suflet şi de a corpului, până la urmă. Căci 
trebuie o integrare iconică a lor… Vorbim de fapt de identi-
ficări, nu de distincţii care separă… care sfâşie… 

I.M.: Dacă izolarea prin stereotipizare ar fi o problemă, 
cealaltă ar fi participarea pătimaşă la întâlniri? 

N.: Da, este şi o participare din aceasta în buclă, 
probabil. În cazul al doilea, nu? 

I.M.: În cazul al doilea, da. Mă gândesc la o excesivă, să 
zicem, interacţiune cu celălalt fără o autocenzură… 

N.: Şi poate o participare cumva superficială… descen-
trată, dezintegrată… E o dezintegrare şi o descentrare în 
interacţiunea pătimaşă. Ieşi din chipul persoanei, care este 
chipul de integralizare al nostru, să zic aşa. Şi atunci, dacă 
ieşi din acest chip, relaţionarea se petrece, de fapt, în alte 
planuri. Unde se poate pierde, ascunde… taina persoanei. 
De aceea, filocalicul ascetico-mistic definea patima ca pe ceva 
care se învârte în cerc. Are recurenţa aceasta de cusătură 
circulară, cumva. Şi-ntr-un fel acesta e şi semnul căderii, 
cumva, ca şarpele acela care se autodevoră, care îşi înghite 
coada; este un semn simbolic pe undeva, să zicem aşa, un 
cerc al răului, un cerc ca simbol al unei veşnicii a răului care 
se autodevoră. 

Din punctul de vedere al patimilor şi interacţiunile se 
mută, sau mai bine spus, rămân active preponderent în alt 
plan. Sigur că e o formă tot de îndepărtare de noi înşine, de 
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fapt. Miza probabil că aceasta ar fi, şi de apropiere de noi 
înşine, de identificare a realităţii noastre tainice. Miza nu ar 
fi doar de noutate, sau de spontaneitate, sau, ştiu eu, o 
preocupare de-a nu fi cumva nesfârşit repetitivi, sau sub 
semnul unei mecanici sau robotici, întrucât acţionăm tipi-
zat şi repetitiv. Fondul, suportul acela ontologic al noutăţii 
trebuie într-adevăr recuperat, căci aparent putem să nu fim 
repetitivi, dar, totuşi, putem să batem câmpii. Şi aceasta ar 
fi o formă de ieşire prin parapeţi de dragul noutăţii. Trebuie 
revenit la zona aceasta de ontologie a chipului personal. 
Ceea ce înseamnă şi o angajare ca experienţă aprofundată 
şi, în fond, mistică. Aceasta nu mai e simplă reflecţie la 
ceva. Pentru că, de fapt – cum spune şi Părintele Ghelasie – 
e foarte relevant că noi, apropo de această dublă mistică, ne 
refacem prin chipul hristic. Deci renaşterea noastră este o 
dublă mistică de restaurare a noastră şi de întâlnire cu 
Dumnezeu, ca dialog integral şi integrativ. Însă, funda-
mental isihast, noi nu ne recuperăm chipul nostru adevărat 
decât în relaţie cu prototipul. Recuperăm asemănarea 
noastră cu prototipul, ceea ce înseamnă o iconizare. Şi 
atunci aici este miza. Trebuie să recuperezi acel memorial 
de activare a chipului de persoană, care e întâlnire cu acel 
arhechip în care există întregul chip de limbaj al persoanei, 
limbaj pe care noi trebuie să-l rememorăm şi să-l reactivăm 
în chipul nostru de persoană. 

I.M.: Erving Goffman spune că unii dintre noi avem nu 
doar răspunsuri stereotipe, dar avem chiar şi aşteptări 
stereotipe de la situaţiile de viaţă cu care ne întâlnim. 
Stereotipizându-ne chiar şi aşteptările, nu numai răspunsu-
rile, e ca şi cum ne-am înconjura cu nişte oglinzi (orientate 
cu partea reflectorizantă spre noi)? Adică „percepem” ca şi 
când ar veni din afară ceea ce, de fapt, tot noi proiectăm în 
afară?... 

N.: Da, este, cred, şi un astfel de efect, să zic aşa, de 
cameră de oglinzi, uneori poate chiar deformante, în care se 
intră ca într-un fel de auto- şi retro-proiecţie. Dar pe fond, 
tot aşa, se observă această abordare care relevă faptul că nu 
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reuşim să ieşim în interacţiunea reală. Şi fie că ai răspun-
suri, fie că ai aşteptări, nu reuşeşti în fond să-l iei pe 
celălalt, într-adevăr, dintr-un spaţiu propriu al său, real. 
Sau, altfel zis, trebuie să creezi spaţiul propriu, sau spaţiul 
comunitar de întâlnire în care celălalt poate să aducă ceva 
din ale sale şi chiar pe el însuşi. Şi atunci se face acel comun 
de întâlnire. Aici este, poate, ţintită căutarea. Sigur că 
aceasta nu se poate întâmpla aşa dintr-o dată. Nu foarte 
uşor scăpăm şi noi de aşteptările noastre, pe care le avem 
faţă de alţii. Sunt nişte aşteptări pe care le proiectăm vizavi 
de cei apropiaţi. Părinţii faţă de copii şi aşa mai departe… 
Poate nu întotdeauna sunt cele mai potrivite, calibrate şi 
adecvate aşteptări… Dar e şi un fond natural al aşteptării, 
prin care tu proiectezi ceva asupra celuilalt şi vrei să tindă 
către acea proiecţie a ta, sau ştachetă chiar, să zic aşa. Este 
şi un aspect bun sau pozitiv într-o aşteptare… 

I.M.: Desigur. Stereotipizarea excesivă, mecanicizarea, 
îngustarea… 

N.: Îngustarea, da... Şi încă ceva. E de văzut în ce măsură 
pornim… îl întâmpinăm pe celălalt – chiar în spaţiul spiri-
tual – gândind prin prisma chipului lui Dumnezeu din el, 
sau a aşteptării lui Dumnezeu faţă de el, care e vizavi de 
chipul-pecetea lui Dumnezeu din el. În ce măsură noi 
suntem afini sau în contact cu celălalt, şi în raport de acest 
chip al lui Dumnezeu din el, chip către care trebuie să tindă 
el şi către care aş putea să fiu provocat – dacă sunt capabil – 
să-l sprijin, pentru a păşi dimpreună în direcţia de actuali-
zare respectivă. Pentru că modelul deplinătăţii lui e acela al 
chipului lui Dumnezeu din el. Şi atunci ar trebui să fac în 
aşa fel încât nici spiritual să nu-l deturnez, cumva, de la 
împlinirea pe care a gândit-o Dumnezeu faţă de el.  

Dar, de fapt, modelul acela dumnezeiesc din om e mai 
mult decât simplu gând al lui Dumnezeu, sau gând pe care-l 
are Dumnezeu despre cineva, despre desăvârşirea lui. În 
acel chip al lui Dumnezeu din noi e şi aşteptarea lui 
Dumnezeu faţă de noi. Este aşteptarea Sa ca noi să creştem 
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spiritual, să ne împlinim. Atunci eu sunt chemat şi să operez, 
să zic, să întâmpin pe celălalt din perspectiva acestei împli-
niri a lui. Şi aceasta nu mai e o lucrare, o experienţă, chiar 
atât de simplă. Căci aceasta înseamnă să pot să străbat şi 
eu, cât de cât, până acolo cu… privirea... Trebuie să te mişti 
cu acord foarte fin şi cu tatonări ca să nu amesteci prea 
mult „ale tale” – fie că sunt aşteptări şi, nu mai zic, stereo-
tipizări – cu chipul de împlinire reală a celuilalt. Probabil că 
ar trebui să fie o receptivitate foarte fină. Nu? Şi aici ar fi 
bine să nu se intre în zona aşteptărilor stereotipizate. Căci, 
dacă sunt stereotipizate, s-ar putea să fie mai mult legate de 
tine, de modul cum percepi tu realitatea, sau de felul cum 
ţi-ai creat tu habitusurile de convieţuire, de interacţiune. 
Astfel, poţi rata recunoaşterea chipului celuilalt chiar din 
perspectiva iconică a asemănării cu arhechipul, sau cu ceea 
ce este propriu-zis chipul lui Dumnezeu din el. Şi sigur că 
te poţi interpune în lucrarea aceasta, sau o poţi chiar 
falsifica… Aceasta, dacă primim să gândim şi să ne orientăm 
existenţa vizavi de un relaţional eu, tu, El. Vizavi de noi, 
sigur că această mecanicitate sau robotizare înseamnă tot 
aşa, un soi de învârtire cumva în buclă sau o campare în 
mişcare repetitivă. Şi repetitivul acesta poate să fie foarte 
nevrotic, desigur. Nu te scoate la un liman. Nu te duce către 
o linişte, către o împăcare şi către o participare într-o relaţie 
interpersonală împlinitoare. Din punctul acesta de vedere, şi 
relaţional trebuie să se revină la un aspect comunitar în 
care să se păstreze o anumită prospeţime a întâlnirii şi a 
relaţionării. Şi sigur aici ţine de fiecare să fie nou… 

I.M.: … de libertatea fiecăruia… 
N.: O libertate recucerită, pe undeva. Trebuie să o recu-

cereşti. E libertatea care este cuprinsă în chipul persoanei 
tale/lui. O libertate care reflectă identitatea ta/lui unică. Şi 
atunci cumva trebuie să revii tot timpul la o… uimire. 
Fiecare întâlnire trebuie să fie, cumva,  ca „o primă dată”. 
Trebuie să ai deschis spaţiul ca celălalt să vină el însuşi 
către tine, prin ceea ce are el propriu, cu adevărat unic...  
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I.M.: Tot referitor la stereotipizări, lucrurile s-ar putea 
să fie chiar mai încurcate, în sensul că am auzit la televizor 
pe un fost deţinut politic spunând: „Eu ştiu mai bine ca 
oricine că frigul este o senzaţie subiectivă”.  

De asemenea, am citit undeva că s-a făcut un experi-
ment cu nişte studenţi care, fiind legaţi la ochi, au fost 
atinşi pe mână cu o hârtie obişnuită, dar li s-a spus că ar fi 
fost atinşi cu o urzică. Iar unora dintre ei (nu mai ţin minte 
în ce procent) le-au apărut băşici specifice pişcăturii de 
urzică. Din aceeaşi categorie mi se pare şi efectul placebo. 

Aşadar, aşteptările stereotipe pot merge chiar până la 
„percepţii” senzoriale stereotipe, şi chiar până la procese 
psihosomatice stereotipe? 

N.: Mă gândesc că dacă acestea, cu hârtia ca presupusă 
urzică, sunt experimente serioase, putem să le dăm crezare, 
într-un fel… 

I.M.: Referitor la ce spunea deţinutul politic… A putut 
să experimenteze, în condiţiile acelea groaznice, că frigul – 
cel puţin într-o oarecare măsură – e o problemă şi subiec-
tivă… 

N.: Bine, dacă gândim natura omului ca pe una subiec-
tivă, e normal să existe şi această percepţie subiectivă inevi-
tabilă. Problema e una pe care o văd legată de acest subiec-
tiv… sau de subiectivul acesta ce este asociat subiectului. 
Care este însă subiectul, chipul subiectului? Care este 
raportul între subiectul luat în sensul său de actant fiinţial 
şi manifestarea sa informaţională şi energetică, emoţională 
şi aşa mai departe… până la senzorialitate, perceptivitate şi 
însăşi acţiunea corporală. În ce măsură este implicat 
subiectul în sensul său de subiect în sine – dacă-l definim 
aşa – în partea aceasta de percepţie subiectivă care, la un 
moment dat, poate să nu fie neapărat în legătură cu însuşi 
subiectul ca realitate ontologică fiinţială, ci doar, să zicem, 
o natură subiectivă, care trimite la un anumit tip de per-
cepţie, care cumva nu este obiectivă. În sensul că „percepi 
ceva ca altceva”, aşa cum a fost cazul cu urzica şi hârtia, şi 
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nu numai, că nu e singurul exemplu. Interesant, însă, că la 
un moment dat am efectul ca şi cum ar fi fost contactul cu 
o realitate, dar de fapt a fost contactul cu altceva, o altă 
realitate. Adică n-a fost urzică, a fost hârtie. Dar efectul a 
fost de băşicare… Efectul a fost ca şi când ar fi fost atins de 
urzică. Înseamnă că – în raport de percepţia subiectivă – se 
produce, se induce, un efect… Această percepţie subiectivă 
nu e, însă, în raport de realitate, ci de o realitate, să zicem, 
sugerată, în mod disimulat, manipulator. Dar e de reţinut 
că ea poate induce, totuşi, efecte ca reacţii. Acum, măsura 
în care fiecare a avut şi experienţa unei urzicări anterioare 
este de aflat. Ar fi un lucru interesant de aflat, în ce măsură 
a avut experienţa urzicării înainte… de experiment. Cine a 
avut experienţa aceasta a urzicării şi ştie că aceea produce o 
iritare… 

I.M.: Da, s-ar putea ca cei cărora le-au apărut băşici 
probabil că aveau prezentă în ei experienţa aceasta… 

N.: Păi, mă gândesc... Altfel, n-ai putea să ştii, cred, care 
sau cum ar fi efectele atingerii de urzică. Şi atunci se ajunge 
în acest spaţiu al unor memorii care sunt reactivate într-o 
asociere cu un stimul real sau presupus, disimulat, prefăcut. 
Înseamnă că există şi un fel de autostimulare a unui efect în 
raport de o reacţie la un stimul prezumat, un substitut. Şi 
se asociază şi se trăieşte efectul reactiv ca şi când ar fi avut 
loc contactul. Dar, de fapt, n-a fost, n-a avut loc contactul 
cu acea realitate, ci ţi s-a indus, sau ţi s-a sugerat că ar fi 
fost, şi atunci ai această reacţie şi chiar senzaţie fizică, corpo-
rală. Aceasta este o problemă care, până la urmă, ne poate 
duce gândul şi vizavi de ce înseamnă realitatea ca atare, şi 
efectul contactării ei asupra noastră. Însă, şi absenţa reali-
tăţii sau inducerea efectului similar întâlnirii cu o realitate 
pe care l-ar fi produs aceasta este o problemă.  

Dar, într-adevăr, ar fi poate şi o altă discuţie, dacă această 
percepţie subiectivă e cu adevărat una subiectivă, într-un 
sens profund al înţelegerii subiectului. Sau este la mijloc 
doar o prefacere perceptivă aşa-zis subiectivă? Căci poate 
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subiectul în sine, subiectul ca atare, n-ar trebui să-şi auto-
inducă o stare dintr-aceasta de băşicare ca efect cauzat de o 
realitate cu care, de fapt, nu a avut nici un contact. Adică 
poate să fie un pseudo-subiectiv în această percepţie şi nu 
un fond subiectiv real…  

I.M.: Da, un subiectiv din acesta în sensul comun, de 
dicţionar, nu subiectiv în sensul de eu personal... 

N.: Da, şi aceasta poate să ne facă să ne întrebăm în ce 
măsură acel subiectiv, să zicem aşa, în sensul lui personalist 
– nu ne-ar permite să avem un efect a ceva întrucât ţi-a fost 
spus doar prin cuvânt că ai fost atins cu ceva, factual fiind 
altceva. Tu ai asociat cuvântul cu realitatea şi ai avut efect 
ca şi cum te-ai fi întâlnit cu realitatea însăşi. Întrebarea e, 
într-adevăr, dacă subiectivul în sensul său real sau deplin ar 
fi tributar unui astfel de efect sugerat, sugestionat. Cred că 
ar trebui să spunem limpede că nu, întrucât aşezarea în 
chipul adevărat al omului ar trebui să creeze o rafinare în 
spaţiul întâlnirilor reale, şi al receptărilor, înţelegerilor şi 
percepţiilor reale pe toate planurile experienţei. În acest 
spaţiu al întâlnirilor adevărate ar trebui să ai tot timpul 
efectul real pe măsura întâlnirilor, iar întâlnirile să fie reale. 
De fapt, aici e poate şi provocarea a ceea ce vorbim. În ce 
măsură experimentăm realităţile şi le asimilăm ca atare sau 
ne împărtăşim din ele?  

Căci mă gândesc că poate în cazul deţinutului, acela 
gândea altfel. Nu gândea în sensul acesta al frigului. Mă 
gândesc că în sensul acela, fiind foarte frig, putea să-şi 
inducă senzaţia aceasta de frig sau putea, de ce nu, să scape 
de ea… 

I.M.: Poate că în condiţii de temperatură similare uneori 
trăia un frig intens-incredibil şi-n aceleaşi condiţii alteori 
nu avea nici o problemă…  

N.: Da, dar aici pot să intervină şi factori spirituali mai 
profunzi decât experimentul acesta senzorial. O experienţă 
spirituală în alt sens decât experimentul acesta cu hârtia şi 
urzica. Deci acolo, în cazul deţinutului, erau condiţii extreme, 
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poate de altă natură şi poate era vorba de oameni de 
spiritualitate. Şi atunci poate chiar intra în joc şi o întâlnire 
cu Dumnezeu. Era şi lucrarea lui Dumnezeu asupra lor şi 
aşa mai departe. Adică puteau să intre şi-n altă sferă de 
experienţe, să zic aşa, nu doar de genul acestui experi-
ment... 

I.M.: Că aveau capacitatea să se detaşeze, dar ca om 
comun, noi poate – chiar şi sub influenţa unor duhuri – 
putem să simţim un frig exagerat în condiţiile în care n-ar fi 
să fie aşa, nu?  

N.: Da, pot fi induse. Cred că din punctul acesta de 
vedere, din perspectivă spirituală, pot fi provocate stări şi 
senzaţii şi în sens psiho-somatic. Dar acestea pot fi şi auto-
induse. Se întâmplă şi această lucrare. Poţi să resimţi 
„efecte” de frică la un moment dat care pot să te ducă, să te 
con-ducă chiar într-o direcţie sau într-alta… E vorba de 
„efecte” care nu se petrec numai pe baza, sau din cauza unei 
realităţi contactate, ci şi pe baza sau din cauza percepţiei, să 
zicem subiective, a unei aşa-zise realităţi… 

I.M.: …sau pe baza unui zvon… 
N.: Păi da, zvonul ar fi tot o inducere a ceva despre o 

realitate pe care tu o preiei, de fapt, ca fiind realitatea. Şi 
poate chiar o trăieşti anticipat ca atare, vizavi de ce memo-
rie de stare ţi-a conturat în tine cu altă ocazie, sau în raport 
de memorii ancestrale. Acum re-activezi aceeaşi stare. O 
preiei. Se resuscită. Eşti orientat tot într-o zonă de memorii. 
Se activează nişte memorii, ale unei experienţe trecute, 
sigur, în raport de un context care poate să-ţi inducă 
stimuli similari. Atunci memoriile tale resuscită o senzaţie 
sau o stare, care poate să fie nu doar strict spirituală, ci şi 
aproape organică, psihosomatică. De fapt, cred că şi în psi-
hologie, mai nou, se discută foarte mult de relaţia aceasta 
psiho-somatică şi de efectele psihosomatice ce pot fi chiar 
auto-induse... 

I.M.: Aşadar, masca noastră (care poate fi interferată şi 
de unul sau mai multe duhuri rele) implică şi configurări de 
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parametri fizici, psihici, fiziologici ai naturii noastre, sau 
chiar setări de credinţe, de viziune, de caracter etc, deşi ar 
părea că implică doar nişte chestiuni de suprafaţă pe care le 
credem sub controlul nostru? 

N.: Cred că se implică şi astfel de parametri. Nu încape 
discuţie. Până la urmă noi suntem în acest câmp, să-i 
spunem aşa, şi de informaţii şi de senzaţii… Suntem încon-
juraţi de toate laturile experienţei. Suntem sub incidenţa 
componentelor experienţei, atât în zona văzută, cât şi în cea 
nevăzută, fie prin preluare directă, fie inter-mediată de 
mass-media sau de orice alt vehicol din acesta, colportor de 
stimuli, senzaţii, informaţii. Toate concură la alcătuirea 
unor reprezentări care se pot osifica şi se pot transforma în 
nişte măşti, ce apar ca interfeţe vizavi de interacţiuni umane, 
sau chiar de contact cu realitatea concretă sau presupusă. 
Dacă am înţeles bine întrebarea, nu? Sau în sensul acesta se 
ducea…? 

I.M.: Da. 
N.: Sunt mai mulţi factori care concură la construirea… 
I.M.: Adică subiectivismul nu ţine doar de un nivel 

strict informaţional şi abstract, ci implică tot ceea ce 
suntem noi… 

N.: Evident. Chiar în zilele de astăzi se vede, părerea 
mea, că se conturează, sub ochii noştri, un spaţiu clinic, un 
spaţiu al fricii. S-a şi scris… Am citit nişte articole în direcţia 
aceasta. Unul, al profesorului Miclea de la Cluj, chiar 
vorbeşte despre o „cultură a fricii”. O cultură care în sine nu 
este raţională, şi nu ţinteşte raţiunea. Însă prin ea, prin 
această „cultură”, se induce chiar un tip de comportament, 
un tip de aşezare în context şi un mod de reacţie. Şi aici e 
clar că poate să fie pusă în acţiune, chiar tehnologic, o 
capacitate de inducere, de stârnire de stări şi emoţii. Atunci 
degeaba mai facem caz de raţiune, degeaba se mai invocă 
argumente, căci se inserează în altă zonă mesajul acestei 
culturi. Aceasta stimulează o altă structură de recepţie, sau 
e proliferată în altă componentă umană, care, fiind activată, 
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chiar ajunge să domine raţionalul, de care unii mai fac caz. 
Degeaba mai vorbim atunci de argumente, pentru că nu 
mai contează argumentele, sau aşa zisa raţiune. Contează 
numai starea care-l predispune pe respectivul la un tip de 
rezonanţă şi de interacţiune emoţional-instinctivă. Atunci 
poţi să aduci tu argumente raţionale de dimineaţa până 
seara, pentru că aproapele e opac, e ecranat, nu le mai 
percepe… Nu te mai crede… 

I.M.: Adică raţiunea, de fapt, devine subordonată stării 
respective… 

N.: Subordonată. Absolut! Da... Dar aceasta inversare a 
ordinii nu e nici măcar o nouate. În antichitate, apropo de 
această subordonare, Platon vorbea de o „inversare” în 
structura aceea a sufletului, de fapt, a „puterilor sufletului”. 
Zonele acestea, să zicem pătimitoare… şi bazale, se ridică şi 
inundă zona raţiunii. Şi în tradiţia noastră patristică 
creştină se consemnează că „zona patimilor” poate ajunge 
să se urce în zona minţii şi să o subjuge, să o domine. Şi 
atunci ai impresia că tu conduci, sau că ai raţiune şi liber 
arbitru, şi crezi că minte ai tu, că minte am şi eu. Dar, de 
fapt, contează şi factorii care vin şi inundă… Sunt forţe, 
energii care emerg din zona aceasta bazală şi emoţională, şi 
care se ridică la suprafaţă minţii ca o apă tulbure. Este 
împinsă cumva… Este împinsă, împinsă, presată şi atunci 
această tulburare ţi-ajunge până în zona aceasta a minţii, 
sau, să-i spunem, raţională, ca să folosim termenii aceştia… 
pozitivişti 

I.M.: Ba chiar sufletească… 
N.: ...şi sufletească cumva… Numai că sufletul, în sensul 

acesta fiinţial, aşa cum îl înţelege isihasmul, e o realitate 
mai tainică, mai greu experiabilă decât… 

I.M.: Mă refer la sufletul fals, deviat… 
N.: În sensul acesta da, cel al aparenţei de suflet, şi în 

zona emoţională, afectivă, sens în care înţeleg unii partea 
sufletească. Dar e important că, la un moment dat, se 
creează şi stări. Adică există o seducţie, să zic aşa, care te 
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scoate din spaţiul argumentelor şi al relaţionării aşa-zis al 
comunicării raţionale. Şi aceasta, pe undeva, arată că, de 
fapt, relaţiile, interacţiunile sunt mult mai complexe. Şi 
structura relaţională, chiar societală implică nişte straturi 
de interacţiune. Şi într-adevăr astăzi se pune şi mai acut 
problema în ce măsură participă chiar alte entităţi nevăzute 
şi în ce măsură sunt implicate chiar tehnologii sofisticate în 
a induce astfel de stări care, până la urmă, determină, 
condiţionează comportamentul. Dacă omul, individul e 
captat şi intră pe zona aceasta, nu te mai înţelegi cu el… 
Până nu-i trece… dacă-i trece… A văzut o frânghie, zice că e 
şarpe, îl apucă spaima, panica.... îl cuprinde damblaua. E 
greu să te mai înţeleagă că era doar o frânghie aruncată pe 
jos. Poate, la un moment dat, o să-şi revină, dar după ce-şi 
face toată schema… şi îşi parcurge procedura… 

I.M.: După ce se consumă criza… 
N.: După ce se consumă criza, da… 
I.M.: Am citit undeva afirmaţia următoare: „Credinţele 

tale sunt ca un magnet care-ţi configurează propria 
realitate.” Părintele Ghelasie spunea: „Noi vedem realitatea 
prin noi înşine.” 

N.: Da, acum depinde cum îţi creezi convingerea. Con-
vingerile acestea sunt, într-adevăr, întemeiate pe realitate, 
pe adevăr sau se bazează pe închipuiri? Dacă credinţele 
acestea sunt doar simple convingeri şi, să zicem aşa, n-au ca 
o supra-formă credinţa, care, de fapt, vine dintr-o întâlnire 
cu o realitate transcendentă, aceste convingeri sunt vădu-
vite de o adevărată şi reală străbatere. Pentru că noi cre-
dinţa ne-o luăm prin întâlnirea noastră cu Dumnezeu de 
fapt. E o lucrare a lui Dumnezeu în noi credinţa noastră. Şi 
atunci, dacă acele „credinţe” sunt pur şi simplu autonome, 
ca nişte convingeri-fixaţii, ce pot fi foarte diverse, desigur, 
nu e prea fericit lucru dacă le lipseşte liantul, decantorul 
sau filtrul adevărului… Noi „vedem realitatea prin noi 
înşine”, spunea isihastul… Într-un fel e firesc să o vedem 
astfel, doar n-o s-o vedem prin alţii... 
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I.M.: Da, dar din cauză că o vedem prin noi înşine, 
înseamnă că o vedem în modul nostru… 

N.: Nici asta n-ar fi rău… 
I.M.: Nu e rău, dar problema sunt patimile… 
N.: Da, problema e acel „noi înşine” şi acel în „modul 

nostru”. Cine e de fapt acel „noi înşine”?… De aceea trebuie 
cumva pusă serios problema a ce înseamnă acest „înşine” 
sau acest sine sau mine. Cine este acest eu care sunt, în alt 
fel zis. Mistica sau trăirea mistică caută de aceea şi o desco-
perire de sine, ca răspuns. Caută o cale de răspuns. Numai 
că, în sens creştin, te descoperi pe tine prin arhechip. Te 
descoperi pornind de la premisa ca eşti după asemănarea 
chipului lui Dumnezeu. Te descoperi în relaţie cu Dumnezeu. 
Nu te descoperi printr-o simplă introspecţie sau printr-o 
adâncire în tine însuţi. Aceasta e marea provocare sau 
problemă personală: „Cunoaşte-te pe tine însuţi.” Dar trebuie 
să cunoşti pe Dumnezeu ca să te cunoşti pe tine însuţi ca 
asemănare de chip de Dumnezeu. Pentru că tu ai o taină a 
ta, pe care nu ţi-o poţi descoperi tu singur dacă nu ţi-o 
descoperă Cel care este model al ei, şi-ţi deschide modul de 
a fi în asemănare. Şi aici este provocarea… Să-ţi asumi 
asemănarea… 

I.M.: Poţi să te descoperi pe tine, dar pătimaş… 
N.: Bine, pe aceea n-o mai discutăm, pentru că partea 

aceea pătimaşă e clar că nici nu te reprezintă foarte tare. 
Este, oricum, o zonă superficială de contact… O interfaţă 
pervertită… 

I.M.: Dar ar putea să fie o descoperire pe căile unor 
mistici prin care se participă la diverse cunoaşteri de sine, 
dar care e, de fapt, „un sine” care nu e sinele adevărat… 

N.: Da… Aici poate sunt alte detalii... „de genul” cum, să 
zicem, recunosc indienii, Sufletul acela universal. Însă, ei 
vorbesc şi de un suflet individual zis jivatma, care e un suflet 
energetic în natura şi structura sa. Acela nu e adevăratul 
sine, cum ar veni. Deşi e luat ca un sine şi e un sine 
participativ, relaţional, să zic aşa. Dar aici iară intrăm, 
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poate, vrem nu vrem, în alte detalii. Trebuie făcută dife-
renţa aceasta între fiinţă şi energii. Trebuie lămurit ce 
înseamnă fiinţialitatea aceasta creată despre care vorbeşte 
Părintele Ghelasie. Sunt detalii foarte importante chiar din 
punct de vedere al unui hotar apologetic al credinţei 
hristice, relevant pentru ziua de astăzi… în aceste vremuri 
ale interferenţelor ce creează multă confuzie… 

I.M.: Având în vedere că cei mai mulţi dintre noi ne 
identificăm mai degrabă cu un sine de reprezentare men-
tală decât cu sinele nostru real, se poate spune că şi lumea 
în care trăieşte fiecare e o lume a lui de reprezentare 
mentală care se încrucişează cu lumea reală? Adică noi 
trăim şi într-o lume imaginară, părându-ni-se că trăim în 
lumea reală? 

N.: Păi aş zice că majoritatea percepe, crede că trăieşte 
în lumea reală, dar, de fapt… 

I.M.: … dar cât o fi de reală lumea „reală”… 
N.: Asta e. S-ar putea să se dovedească că e şi multă 

iluzie şi nălucire în zona aceasta de percepţie, aşa-zisă 
reală. Căci fiecare are pretenţia că e foarte realist şi că e 
înrădăcinat. Fiecare crede că are pământul sub picioare… şi 
totuşi… Însă, cumva, din faptul că, din punct de vedere 
mistic, adevărata noastră realitate nu se cucereşte aşa uşor, 
ni se complică cumva întâlnirea aceasta cu realitatea, cu 
realul... Chiar misticii orientali puneau problema aceasta a 
identificării: „Domnule, care este adevărata noastră natură?” 
Căci, spuneau „tu nu eşti nici acesta, nici acesta”. Adică, ai 
un sine mai profund. Asta înseamnă că nu trebuie degrabă 
să te identifici cu corpul tău sau aşa mai departe, nici cu 
simplele tale emoţii sau sentimente. Şi atunci sigur că sinele 
acesta ca reprezentare poate chiar să substituie adevăratul 
sine. Raportat la acel sine profund, acest sine individual 
este prin sine o structură cumva iluzorie, să zic aşa. Nu în 
sensul că nu are nici o realitate, pentru că dacă n-ar avea 
realitate atunci n-ar avea nici un efect demn de luat în 
considerare. El are o realitate. Trebuie identificată însă 
natura acestei realităţi.  
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Doar că aici trebuie revenit – invitabil revenim – la 
distincţia, aşa cum o face isihastul, între suflet ca fiinţia-
litate, pe de o parte, şi minte şi energii, pe de altă parte. 
Trebuie să vedem în ce măsură fiinţialitatea aceasta care 
transcende energiile, dar rămâne în plan creat, în datul 
antropologic, este realitatea noastră fundamentală. Şi atunci, 
acolo ar trebui să identificăm fondul nostru şi suportul, şi 
să redescoperim baza actelor noastre. Şi de aici, din acest 
suport trebuie să ne deschidem ca mod de participare… de 
(re) vedere a lumii. Dar re-vederea aceasta a lumii, când 
începe să fie văzută dinspre chipul sufletului – care este 
asemănare după chipul lui Dumnezeu, ca realitate fiinţială 
– nu mai e, cum spunea isihastul, o simplă mentalizare a 
lumii, ci este o iconizare a lumii. Este un alt tip de vedere. 
Lumea intră într-o măsură iconică. Iar vederea respectivă 
este cea prin chipul fiinţial, care este una de duh. Şi acela e 
fondul la care trebuie, de fapt, să ajungem. Aceasta este şi 
chemarea isihastă. Este o chemare la un dialog în absolut. 
Un dialog în care actul, originea chiar a dăruirii noastre, se 
iniţiază, se activează şi desfăşoară din această zonă fiinţială. 
Şi atunci vezi lumea de acolo. O vezi prin sinele acela 
fiinţial, care este adevăratul sine sau eu. Dacă o vezi prin 
perspectiva aceasta a sinelui ca reprezentare, aici, într-
adevăr, este o zonă de interferenţe, întrucât în acest sine 
concrescut, uneori ca o mască, sunt experienţele noastre şi 
interacţiunile noastre desfăşurate în afara adevăratului sine 
ca persoană.  

Riscul cel mare, cumva… este atunci când ne restrângem 
la acest sine ca reprezentare, când ne identificăm numai cu 
acest sine spectacular. Poate acolo duce, în fond, şi de-
mersul lui Goffman, care merge reductiv pe sinele acesta ca 
reprezentare, ce, mai degrabă, capătă un iz patologic, mai 
ales în zilele noastre, când, deşi totul pare să fie pus în 
scenă, nu mai descoperim totuşi fondul sinelui. Substituim 
un sine adevărat, care e însuşi sufletul, de identificat ca un 
chip fiinţial, ca însăşi persoana, cu un alt sine, unul de 
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reprezentare, care este o mască, întrucât maschează, 
ascunde acest sine fiinţial. Toţi vectorii relaţionali converg, 
ne împing către acest sine ca reprezentare, care este con-
struit. Şi atunci, construit fiind, are şi o doză de artificia-
litate. Dacă nu (cumva) poate să aibă chiar o foarte mare 
doză de acest gen. Aproape letală, uneori. Şi, din punctul 
acesta de vedere, poate să ne (con-) ducă, într-adevăr, la un 
spaţiu clinic configurat în spaţiul interacţiunilor de acest 
tip. Putem fi cantonaţi, garaţi, astfel, chiar într-un spaţiu al 
patologiilor. Aici este, poate, riscul vieţii de astăzi. Dar 
povestea aceasta relevă, pe de altă parte, şi o ieşire din 
adevăratul nostru sine sau din adevăratul chip personal. Şi 
apare, totodată, ca o substituire, ca o mască. Şi vieţuirea 
aceasta e extrem de riscantă. Este perdantă pentru fiecare 
dintre noi.  

Însă, pentru a ajunge la acest eu profund, ce este însuşi 
chipul nostru de persoană, ai nevoie de un alt tip de 
angajare. E nevoie de alt tip de educaţie, de formare, ca să 
zic aşa. Şi aici intervine, intră în scenă, o cale spirituală. Nu 
mai este simplă… aflare în treabă. Ieşim din amatorism şi 
figuraţie. Pentru că e în joc o cale spirtuală, o cale ca de la 
minte la inimă şi aşa mai departe… Părintele Ghelasie 
consemna că există un isihasm al minţii, unul al inimii şi 
unul al duhului de suflet direct. Cam acolo ar trebui să 
ajungem. Dacă nici nu ştim de lucrurile respective, prin 
vieţuirea curentă, obişnuită, e greu să ajungem la o ţintă de 
care nu ştim… Dacă nici măcar nu ştii de aceste trepte cum 
poţi să spui că le trăieşti? Căci dacă le-ai trăi ai şti de ele. 
Dacă nici măcar nu ştii de ele, dacă nici măcar nu ştii că 
există traseul acesta însemnă că eşti departe de el…  
Şi atunci eşti în această zonă în care sigur că fiecare îşi zice 
că vede realitatea în felul său. Dar mentalizarea aceasta a 
realităţii – să spunem mentalizare într-un termen cuprin-
zător care implică şi senzaţii şi percepţii, imagini şi repre-
zentări – este, pe undeva, o interfaţă care ne poate ascunde 
adevăratul nostru chip… 
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I.M.: Care poate să devină mai mult film decât reali-
tate… 

N.: Da… Şi în filmul respectiv nu e foarte limpede cine 
este şi regizorul, scenaristul, producătorul. Şi mai mult, poţi 
fi atras şi în filme în care poate n-ai vrut cu adevărat să 
joci… Dar treceai prin zonă… şi se filmează… 

I.M.: … şi poate în care nici nu ştii că joci… 
N.: Şi în care – poate şi mai grav – nici nu ştii că joci, de 

fapt. Da. Faci figuraţie, inconştientă. Crezi până la urmă că 
tu stăpâneşti cumva situaţia sau că eşti şi tu prezent în viaţa 
ta personală. Căci aceasta e chiar culmea, la un moment 
dat, că nu suntem nici chiar noi prezenţi în însăşi viaţa 
noastră. Sigur, dacă definim prezenţa în sensul acesta, mai 
tainic. De fapt, nu suntem suficient de prezenţi. Ni se pare 
că suntem. Dar, de fapt, mai mult suntem într-un vârtej din 
acesta…  Astăzi este o ofertă foarte bogat imagistică, să zic 
aşa, în care etalăm una şi alta, dar ne etalăm zona noastră 
de superficialitate, în ultimă instanţă, sinele de reprezen-
tare. Dar, ca fond, reprezentarea de sine nu cred că e un 
lucru rău…  

I.M.: Desigur, pervertirea e problema… 
N.: Pervertirea şi ruperea de Chip… Un fel de dedublare 

şi de mascare, de ocultare a Chipului. Citeam în acea carte a 
lui Mănuţiu că pentru a intra în spaţiul ludic, al jocului, e 
nevoie de dedublare. Lega dedublarea cumva cu o nece-
sitate a dedublării, ca un fel de temei al cunoaşterii. Dar aici 
e de discutat cum se înţelege acea dedublare, acea detaşare, 
acea ruptură… Pentru că tu intri ca actor într-un joc. Da? Şi 
este de lămurit în ce măsură acest spaţiu al ludicului, să-i 
zic, îşi ia sau are ca temei dedublarea. Cum e înţeleasă 
dedublarea? Care este fondul?  

Aici, dacă încerci să sapi mai adânc trebuie să intri din 
nou într-o zonă antropologică. În fond, e dedublare sau e 
un fel de asumare, ca un fel de enipostaziere a rolului? 
Rolul nu rămâne asumat, enipostaziat de un Chip? Căci s-ar 
putea să sune cumva ocult această dedublare. Ar fi bune, 
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poate, nişte detalii în plus. N-am aprofundat chestiunea 
nici vizavi de sintagma regizorului amintit. Dar ideea 
aceasta de a asocia cunoaşterea cu dedublarea şi jocul cu 
dedublarea este de comentat, de analizat, de interpretat. 
Este aici numai dedublarea sau este şi prezenţa care asumă 
rolul? Nu rămâi tu însuţi în rolul asumat? Şi atunci mai 
degrabă mi se pare interesantă ideea aceasta a jocului, pusă, 
în sens creştin, ca enipostaziere a rolului într-un chip-
personal ce conferă un caracter iconic rolului. O eniposta-
ziere ce nu mai apare ca o simplă dedublare. Pentru că 
dedublarea aceasta poate să fie ca un fel de alter ego… 
cumva, ca o ruptură, ca un altul, în afara Chipului. În fond, 
când eşti în dedublare ca să intri în joc nu mai eşti tu 
însuţi? Eşti altceva? Aici poate să fie ceva care te poate duce 
şi-ntr-o zonă de patologie spirituală, sau poate chiar 
psihologică... 

I.M.: Problemele acestea le-aş exemplifica din Evanghelie. 
Şi primul exemplu ar fi că Luca şi Cleopa I-au răspuns 
Domnului Hristos: „Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu 
ştii cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea?” Sau Maria 
Magdalena a avut închipuirea că Domnul Hristos este un 
grădinar. Sau când femeile mironosiţe le-au spus Apostolilor 
că au văzut îngeri care le-au spus că Domnul este viu, citez: 
„Cuvintele aceastea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu 
le-au crezut”. 

Aşadar, dacă acolo unde Sfinţii Apostolii erau înaintea 
lui Dumnezeu se petreceau astfel de confuzii şi înşelări, 
oare noi, cei mulţi, şi mai ales în zilele noastre, cam pe ce 
lume vom fi trăind? 

N.: Da… Ce să zic? Ce să mai zici? Trăim în raport de 
lumea pe care o percepem fiecare. Şi cred, revenind în zilele 
noastre, că se vede chiar o scindare în nişte direcţii din 
acestea opuse de percepere a realităţii; a pericolului, în 
cazul de faţă, vizavi, de pildă, de „situaţii de urgenţă” şi 
„stări de alertă” şi aşa mai departe… Este o reprezentare 
diferită chiar vizavi de un anumit pericol, a scării sau a 
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dimensiunii lui. Şi aici e clar că, în raport de o dimensiune, 
se iau nişte măsuri… Dacă dimensiunea este supradimen-
sionată avem şi măsuri supradimensionate. Cum era în 
desene animate, când umbra şoricelului se proiecta ca a 
unui câine uriaş, de care se speria motanul. Dar era doar 
umbra şoricelului, de fapt! Era umbra lui, a şoricelului, şi el 
era mic, aşa cum e în realitate. Un şoricel. Dar din cauza 
proiecţiei umbrei apărea ca o huidumă care-i crea frică lui 
Tom, motanul.  

Aşa şi acum vizavi de percepţie. Mai ales şi în relaţia 
noastră cu Dumnezeu… Citatele respective din Scriptură 
sau chiar ale unor mărturisitori care au văzut ceva, dar 
cărora poate să li se pară şi că este invers. O mărturisire 
poate să ţi se pară aiurare, aşa cum ai dat exemplul 
respectiv. Şi, la fel, poţi să zici că în loc să fie cineva poate 
să fie altcineva. Şi acesta e Marele Joc, poate… cel care se 
întâmplă acum…  

Şi, până la urmă, cum ajungi la Duhul Adevărului, dacă 
nu eşti un real conviv al Duhului Adevărului, dacă nu 
trăieşti în El? Dacă nu este El viu în tine. Căci El, Duhul 
Adevărului, s-ar putea să-ţi certifice. „Nu vă gândiţi ce-o să 
spuneţi, căci vă va da El ce să spuneţi”. Adică, dincolo de 
pregătirea ta, la un moment dat, contează dacă eşti sau nu 
eşti în… Duhul Adevărului. Contează să ai pânzele întinse 
ca să sufle Duhul Adevărului, să te (con-) ducă în direcţia 
Duhului Adevărului. Altfel s-ar putea să fii într-o derivă a 
curenţilor, să spunem aşa, istorici… Care sunt… Sunt într-o 
febrilă mişcare. Fie că sunt naturali sau artificali, sau poate 
chiar supranaturali, în sensul unei lumi nevăzute. Suflă în 
diverse… moduri… Se şi creează curenţi. Au vârtelniţe mari 
unii. E absolut evident că se creează curenţi istorici. Şi 
atunci, aşa cum mărturisea N. Steinhardt, în închisorile co-
muniste, doar credinţa este calea de ieşire dintr-un univers 
concentraţionar. Din această bezmeticeală a unor curenţi, 
care creează şi clivaje, falii, conflicte infra-societale, dacă nu 
revenim la o direcţie de unitate, în Duhul Adevărului, însă, 
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e foarte greu să ieşim şi să depăşim, de fapt, o situaţie 
constrictoare de acest gen. Şi poate ea ne arată, în fond, cât 
de depărtaţi suntem de-un Duh al Adevărului. Cât de vul-
nerabili suntem, apropo, crezând că suntem poziţionaţi 
bine şi că percepem şi înţelegem realitatea. Dar se pare că 
nu este chiar aşa. Iar această reaşezare a noastră, a pânzelor 
sufletului nostru şi a noastră în chip integral, în Duhul 
Adevărului este, rămâne una de înfăptuit.  

Şi când zic Duhul Adevărului mă gândesc în sensul 
Realităţii lui Dumnezeu, care merge până la Întruparea 
Fiului Său şi aşa mai departe, la o continuă asumare. Căci 
Biserica e un fel de asumare şi întrupare continuă a noastră 
în Hristos. Biserica este extensie a Trupului său Înviat în 
noi. În acest sens, Biserica e Trup Mistic. De aceea trebuie 
să rămânem în ambianţa acestui Duh al Adevărului. Dacă 
nu este cultivat acest duh, cred că intră în arenă curenţi din 
ce în ce mai puternici care pot să destabilizeze până la 
sminteală, până chiar la o lepădare de credinţă sau aşa ceva. 
Cum descoperi, cum identifici un hristos mincinos faţă de 
Hristosul adevărat? Prin Duhul Adevărului, nu? Care de la 
Tatăl purcede… şi celelalte… Trebuie să răscumpărăm vremea 
din punctul acesta de vedere. Trebuie să vedem că nu ne 
sunt de ajuns numai calităţile noastre, numai abilităţile sau 
cunoştinţele noastre sau, eu ştiu, toate darurile native şi 
cultivate în sensul unei educaţii. Ai nevoie şi de ceva, de o 
adiere ce vine dincolo de lumea aceasta, dacă vrei să te 
înscri într-o Realitate dincolo de lumea aceasta şi să nu te ia 
valul, să nu te absoarbă mareea aceasta şi să te ducă în altă 
parte, unde nu-ţi e voia. Aici este poate miza. Şi reversul 
este acesta: e nevoie să ne înscriem mai mult, mai apăsat, 
mai adânc, pe o Cale care este Adevăr şi Viaţă. Asta, sigur, 
dacă vrem să rămânem pe aceste repere. Dacă nu, sigur că 
putem să credem că înţelegem şi că percepem şi stăpânim 
realitatea şi aşa mai departe… Putem crede că noi suntem la 
manşă. Dar se vede bine astăzi că frica devine teroristă sau 
terorizantă, că modifică comportamente şi creează şi 
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adânceşte rupturi relaţionale. Din punctul acesta de vedere, 
ar fi mare lucru să ne revenim – fiecare-n parte şi dim-
preună – înţelegând cumva, mă repet, că este nevoie funda-
mentală de-a fi în Duhul Adevărului. Dacă nu suntem în 
spaţiul comuniant al acestui Adevăr suntem şi vom fi foarte 
vulnerabili. Deşi credem poate că suntem noi înşine, că 
ştim, că facem, că dregem. Dar de fapt se constată, şi acesta 
e punctul meu de vedere, că există foarte multă vulnera-
bilitate... de jur-împrejur… 

I.M.: Noi trăim prin reactualizarea permanentă a me-
morialului de viaţă de care dispunem la un moment dat. 
Deci noi, vrând-nevrând, facem o permanentă derulare, pe 
de o parte, a trăirilor care ne-au mai rămas din memorialul 
de naştere, iar pe de altă parte, a memoriilor pe care le-am 
acumulat pe parcursul vieţii. Există, desigur, şi combinaţii 
creative de trăiri, dar totul se întâmplă de obicei cam sub 
acelaşi „capac”…  

Problema e că unii dintre noi ne-am încărcat cu un 
memorial anormal, care tinde să se autoreproducă şi să ne 
domine, adică să se deruleze în noi prin mişcări şi 
reactualizări proprii în afara controlului nostru… 

N.: Da, „ne face” la buzunare, ca să zic aşa, acest me-
morial. Ne face-n răspărul nostru. Ne duce de multe ori 
unde nu ne este voia şi unde… nu suntem… Unde nu 
suntem în sensul de noi înşine, evident. Dar, sigur că există 
şi memorialul acesta arhechipal, acest supra-memorial. La 
Părintele Ghelasie – apropo de Duhul Adevărului – chiar 
Duhul Sfânt este un chip al însăşi memoriei dumnezeieşti. 
Şi atunci avem neapărată nevoie şi de acest memorial 
transcendent, ca să putem să ajungem la Viaţa adevărată, 
dincolo de darurile, de datele noastre native şi de acumu-
lările noastre date de experienţa curentă. Este vorba de 
racordul nostru cu ceea ce aduce încreştinarea noastră, 
îmbisericirea noastră sau de ceea ce iniţiază evenimentul 
baptismal în noi. Vorbim de un eveniment care, de fapt, ne 
leagă de memoriile vieţii adevărate, de memorialul vieţii 
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veşnice, de veşnicia sau de chipul înveşnicirii vieţii noastre. 
Şi acela este memorialul de asimilat. Acel supramemorial ar 
putea să biruie, să învie acest memorial de dedublare, de 
care ai spus. De aceea zic că trebuie văzut cum se înţelege 
dedublarea aceasta, când o pui chiar ca suport al cunoaş-
terii, al desfăşurării în spaţiul ludic. Căci dacă e o dedublare 
care te anulează pe tine, s-ar putea să fie periculoasă, că te 
poate pierde. Nu e chiar neutră chestiunea unui atare joc. 
La fel cu exemplul pe care l-ai dat, cu memorialul acesta 
care poate să-şi facă de cap… Poate să devină un fel de me-
morial de dedublare, de fapt, independent, care parazitează 
chipul tău adevărat. Şi atunci e distrugător, e omorâtor în 
definitiv. Nu te face să fii – apropo de vederea realităţii – 
prin chipul autentic al tău. Ca atare, e o chestiune şi de au-
tenticitate, ca şi de viaţă şi de moarte veşnică. Participarea 
la viaţă, în sensul acesta al vieţii tainice şi, de fapt, în sensul 
înveşnicirii ei, nu trebuie obturată, blocată, suprimată, că 
atunci ce apare că e viaţă, e doar o aparenţă de viaţă. E o 
agonie a unei căi spre moarte… 

I.M.: Aşadar, noi am uitat foarte mult din memorialul 
pe care l-am primit prin naştere – memorialul chipului lui 
Dumnezeu din noi – şi, de asemenea, din memorialul pe 
care l-am primit prin Botez… 

N.: Părintele Ghelasie mergea mult pe ideea aceasta de 
re-memorare. Este nevoie de o  re-memorare a Chipului lui 
Dumnezeu din noi. Pentru că şi chipul… interesant, însuşi 
chipul nostru de persoană, sau limbajul chipului de per-
soană, trebuie re-învăţat. Deci persoana, ca realitate onto-
logică, este realitatea fundamentală a fiecăruia dintre noi. 
Este cine-le, este identitatea noastră reală. Problema, însă, 
este cea a trezirii acestui chip de persoană. Deci, povestea 
vieţii, este cea a trezirii ei, a reînvăţării limbajului, a reme-
morării acestui limbaj de chip de persoană, care, de fapt, se 
petrece prin rememorarea arhetipurilor de limbaj Logos. În 
acest sens, noi trebuie să ajungem la această rememorare, 
căci altfel nu ne descoperim propriul chip numai prin noi 
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înşine… Oricâte tehnici de scufundare în sine am încerca. 
De aceea, cei care ajung la această realitate umană funda-
mentală, pe cale mistică metafizică, fără această raportare 
iconică de care vorbim, cred că au ajuns la „divin”… Rapor-
tarea iconică este vizavi de pecetea Chipului lui Dumnezeu 
din noi, de unde ne rememorăm memorialul acesta al 
veşniciei şi rememorăm însuşi chipul de limbaj fiinţial. De 
obicei, misticile orientale ajung la această realitate, la 
natura umană fundamentală, şi zic că aceasta este însuşi 
divinul. De aici, o aşa zisă auto-divinizare… şi acea sintagmă 
că „tu eşti El şi El eşti tu”, adică… „divinul”… 

I.M.: Dar care e cam depersonalizat… 
N.: E depersonalizat, da. Tocmai! De ce? Tocmai pentru 

că această realitate nu are memoria şi limbajul în sine de 
persoană activat. Pentru că rememorarea acestui limbaj de 
chip-persoană nu e în gol… Nu-l înveţi prin tine însuţi. Ai 
nevoie de o relaţionare, se petrece printr-o iconizare… 

I.M.: Şi prin întâlnirea cu… 
N.: Păi asta zic, în sensul întâlnirii cu Modelul sau 

Supramodelul, cu Arhechipul. O imprimare cu acea pecete 
a Chipului lui Dumnezeu din noi. De acolo îţi extragi 
memoriile ca pe o apă vie… care te scoate din uscăciunea 
solipsistă a propriei naturi, ce poate să fie ca un mormânt, 
de fapt… Se transformă într-un mormânt pentru cei care o 
descoperă singuri… şi o cred ultima realitate. În loc să fie o 
cale spre înviere… pentru cei care practică misticile acestea 
orientale, e, de fapt, intrarea într-un mormânt veşnic. 
Tocmai pentru că nu au memoria şi limbajul chipului de 
persoană. Astfel, paradoxal – ceea ce ar trebui să fie fondul 
de viaţă inefabilă – devine însuşi mormântul vieţii. Aceasta 
este o chestiune extraordinară aşa, ca întâmplare, să zic… Şi 
atunci noi avem nevoie de această rememorare, că fără de 
ea nu ne activăm chipul nostru de persoană în viul său 
iconic. Nu-l conştientizezi ca fiind chip de persoană, ci îl 
identifici ca pe o esenţă, doar ca pe o natură fundamentală. 
Şi atunci unii îl evaluează ca un ceva impersonal, ca un 
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Principiu, ca fiind realitatea ultimă, Transcendentul, cea 
dincolo de care nu mai este nimic… Ceea ce este o înşelare… 
O minciună… 

I.M.: Într-o rugăciune a Bisericii se spune despre ridi-
carea noastră din „robia cugetelor rele”… şi cerem dezlegare 

de legăturile cu care altcineva ne-a legat sau cu care chiar 
noi înşine ne-am legat… Sau se spune „prins sunt eu cu 

multe cătuşe de fier”.  Părintele Ghelasie spune: „Gândurile 

propriei noastre Minţi ne Robesc fără Milă. Vezi ce Gânduri 
Rele te ţin în lanţuri. Vezi ce Simţuri Rele te terorizează.” În 

Evanghelie, Mântuitorul spune despre femeia gârbovă că 

Satana a legat-o de 18 ani. 
În ce constă robia noastră, de fapt? Cum putem să ne 

„legăm” noi pe noi înşine? Cum poate să ne „lege” altcineva? 
N.: Este bună imaginea aceasta a legăturilor care sunt 

asociate cu robia. E o înrobire legătura şi atunci robia este 

contrară unei libertăţi. Legătura te ţine, cumva, într-o robie 
şi ca atare te scoate din spaţiul libertăţii. Ar trebui să facem 

o re-legare. De aici religia şi o întoarcere religioasă. O re-

legare cu chipul în sine, şi al vieţii şi al libertăţii, cu, să 
zicem, Chipul lui Dumnezeu. Aceasta ar fi… dez-legarea, 

sau cheia dezlegării. De aceea fără Dumnezeu intrăm inevi-

tabil într-o înrobire. Acesta e şi datul firii noastre. Pentru că 
fiinţa noastră, omul, are un sens prin însuşi actul creaţiei. 

Nu e autonom, ca să fie către viaţă sau către moarte… că aşa 
e opţiunea lui. Nu, omul trebuie să fie orientat către viaţă, 

deschis către îmbogăţire de viaţă. Şi atunci, când nu se 

mişcă către viaţă, dez-orientarea aceasta are un efect. Sigur 
că trebuie să ieşim din zona aceasta a robiei. Dar nu ieşim 

prin noi înşine. De aceea este pomenită şi de respectiva 

rugăciune acea stare de legătură. Nu mai contează până la 
urmă că ne legăm şi noi, că ne leagă şi alţii, fie că sunt 

văzuţi, fie că sunt nevăzuţi. Contează că în loc să parti-
cipăm la relaţii care sunt dezlegătoare şi împlinitoare ne 

lăsăm cuprinşi în relaţii înrobitoare, de dependenţă, de 
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subjugare şi aşa mai departe. Prin înseşi patimile noastre 

sau prin păcatele noastre, cumva, ne înrobim… ne legăm…  

I.M.: …habitusurile noastre pătimaşe… 
N.: Da, acestea sunt zalele acestor lanţuri de legături 

din care nu ieşim cu una, cu două... Acestea te atrag 
repetitiv la acelaşi fel de hrănire-înlănţuire, să-i spunem 

aşa, din care nu poţi să ieşi dacă nu pui o cruce peste 

această circularitate a zalelor, dacă nu răstigneşti această 

ciclicitate, rupând însăilarea de zale cu care eşti prins, 

încătuşat. Acum că în aceste zale, prinse una de alta, se 

combină lumea văzută şi cea nevăzută se ştie. Cine ştie. Din 
punct de vedere spiritual, se cunoaşte că sunt aceste legă-

turi, făcături, că sunt şi potenţări şi influenţări, învârtoşări, 

strânsori, căliri şi oţeliri ale lor. Partea cealaltă, într-adevăr, 
este în ce măsură căutăm re-venirea pe calea religioasă. 

Altfel, nu strică să putem gândi şi pricepe că fără Dumnezeu 

şi când declarăm că suntem liberi nu prea suntem liberi. 

Adică, credem că am fi liberi, ne declarăm astfel, dar de fapt 

nu suntem chiar aşa… Inevitabil suntem robi propriilor 
noastre neputinţe şi chiar ai îndepărtărilor de noi înşine… 

Chiar autosuficienţa este o legătură… o înrobire… 

I.M.: Unii zic că suntem ceea ce mâncăm. Alţii spun că 
suntem ceea ce gândim. Alţii spun că suntem ceea ce ne 

amintim că suntem. Nichita Stănescu spunea că suntem 

ceea ce iubim. Părintele Ghelasie considera, printre altele, 

că existăm în măsura în care suntem conştienţi de aceasta.  

Cine suntem noi, de fapt? 
N.: Aceasta e o întrebare care trebuie adresată, nu în 

general, şi nu retoric. Cred că fiecare trebuie să şi-o 
adreseze sieşi, să zic aşa… Să-şi atârne de gât acest semn al 
întrebării şi să se privească în oglindă… pe sine… 

I.M.: Dar există şi un răspuns antropologic… 
N.: Da, există şi un astfel de răspuns, ce conturează, ne 

orientează pe calea de a ne identifica propriul chip. Până la 
urmă, omul e după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, ca 
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origine, ca chip, dar şi ca sens plinitor, ca asemănare. Şi ca 
să poţi să ai conştientizarea acestei asemănări trebuie să ai 
întâlnirea cu modelul, cu Chipul lui Dumnezeu din noi. În 
acest sens, afli cine eşti, descoperindu-ţi chipul în asemă-
nare. Cunoaşte-te pe tine însuţi este o provocare. Dar nu te 
cunoşti pe tine însuţi printr-o simplă introspecţie sau 

declarându-ţi în surdină în baie sau strigând de pe acoperiş: 
„Vreau să ştiu cine sunt!”. E vorba aici, aşa cum s-a pome-
nit, şi de rememorarea unui limbaj. Dacă omul e chip de 
limbaj, fiindcă e „chip după chipul” Cuvântului, de aici vine 
nevoia de rememorare de limbaj arhetipal, un limbaj al 
originilor.  

Aşadar, în primul rând trebuie să accept că sunt după 
chipul Cuvântului, trebuie să fiu încredinţat de acest lucru. 
Ceea ce înseamnă şi să înţeleg că „la început a fost 
Cuvântul, Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 
Cuvântul” şi că „prin El toate s-au făcut”. Astfel, am deja o 
recunoaştere a unor repere, am orientarea unui Crez. Şi 
după aceea, în temeiul acesta, şi eu sunt un „chip de 
cuvânt”, sunt un chip de limbaj. Atunci recunosc că esenţa 
mea este un chip de limbaj. Dar limbajul acesta, fiind după 
chipul Cuvântului, eu nu pot să mi-l însuşeşc decât, cum 
spuneam, prin asemănare, rememorând acest chip de 
limbaj. Dar e o rememorare în baza modelului pe care-l 
asimilez. Şi atunci, cumva, ajungi la reînvăţarea acestui 
limbaj fiinţial al persoanei, care, trebuie subliniat, este 
distinct şi dincolo de limbajul gândirii.  

Dacă vrei să fii tu singur sau crezi că eşti „singur pe 
lume” şi vrei să afli cine eşti în mod autonom, sigur că poţi 
să-ţi construieşti un model, poţi să-ţi faci o reprezentare a 
ce este omul în general şi a ce eşti tu în particular, ori poate 
îţi transmite cineva că adevărata ta natură e nu ştiu care 
natură, de Budda, să zicem. Poate unii îţi spun că eşti 
numai corp, numai materie şi energie, că eşi destinat pro-
gresului, sau alţii îţi spun că mintea sau raţiunea este totul 
şi te cheamă la transumanism, la conectări tehnologice şi 
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informatice. Vrei nu vrei, intri, te înscri astfel pe ruta unor 
diverse modele ale umanităţii, ale omului. Până la urmă nu 
poţi să scapi de o rută, că doar nu a început şi nu începe 
istoria cu tine. Oricât de mult aş vrea eu să fiu eu însumi, ar 
trebui să fiu conştient că nu a început pământul cu mine 
sau cu tine sau cu altul. Şi chiar dacă tu nu ai raportări, 
zicând că îţi răspunzi singur, trebuie să te gândeşti şi să ai 
în atenţie că în istoria aceasta a lumii le-a mai trecut şi 
altora prin cap să afle cine sunt şi încotro. De aceea s-au 
format curente şi-n filosofie, prin care unii şi-au identificat 
umanitatea într-un anumit fel. Şi tu, chiar dacă nu te-ai 
gândit, la un moment dat s-ar putea să fii şi înscris deja pe 
unul din respectivele curente… şi navighezi… de fapt, după 
nişte repere… Unii au postulat şi originat „drepturile omului” 
în natura umană, iar când au început să spună unul, altul, 
ce e, sau cam ce ar fi natura umană, s-a trecut în altă zonă, 
mai degrabă filosofică, antropologică, şi s-au cam despărţit 
cărările… Mulţi molfăie încă sintagma cu „drepturile omului”, 
dar la rigoare, dacă îi întrebi despre ce om vorbesc, încep  
să bîiguie… Important pentru ei să îşi impună agenda în 
spaţiul public… Revendică sacrosanct drepturile omului… 
„moderne tradiţional” sau de nouă generaţie… 

I.M.: Fiecare dintre noi continuăm, o tradiţie fie că ne 
dăm seama, fie că nu… 

N.: Da, fie că e tradiţia educaţională, care-ţi induce ceva 
de la şcoală şi aşa mai departe… Ori tradiţii recente, ca să 
zic aşa, care nu trec de nivelul pielii… de „pielea-n băţ”… 

I.M.: Sau slujim industria… 
N.: Da, sau consumerismul, sau mai ştiu eu ce… revo-

luţii sexuale… 
Problema e că, într-adevăr, aici este de dat un răspuns. 

De aceea mie mi se pare extrem de importantă chestiunea 
aceasta a cine-lui. Cine suntem? Pentru că de aici survine 
răspunsul nostru consistent faţă de viaţă, faţă de viaţa 
noastră şi a celorlalţi. Altfel, ni se pare că toate merg, dar nu 
e clar cum şi încotro şi în ce fel participi tu la această 
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aventură a existenţei. Cine este acela care participă? Pro-
blema e, într-adevăr, şi una a distincţiilor şi a identificării. 
Părintele Ghelasie insista în medicina isihastă pe faptul că, 
şi în mistică, trebuie să facem tot timpul distincţia între 
realitatea de Rai, realitatea „de după” Căderea din Rai şi 
sensul acesta de restaurare hristic care descoperă un chip al 
Împărăţiei Cerurilor. Dacă n-ai reperele acestea, nu ai 
reprezentarea că eşti sub incidenţa Căderii, nu înţelegi ce 
înseamnă că ai trecut în spaţiul creştin, ca într-o altă eră, şi 
că ai un sens al restaurării şi al îndumnezeirii. Poate nici nu 
ştii de acest sens, nu te preocupă. Poţi să fii sub incidenţa 
căderilor personale şi să le/te iei ca atare. Aşa facem, pe 
undeva, fiecare dintre noi, până nu ne dezmeticim un pic şi 
nu căutăm să şi vedem cine suntem, asumând vulnerabili-
tăţile, slăbiciunile, dependenţele noastre. Trebuie să con-
ştientizăm şi aceste aspecte. Putem să le conştientizăm 
însă, dacă ne raportăm nu doar la ele, ci la chipul nostru 
adevărat. Le asumăm, dacă credem că există şi un aşa chip 
ce ne marchează fundamental. Dacă le iei ca pe un dat al 
vieţii pur şi simplu, cum îţi vin la îndemână, sigur că ajungi 
să crezi că numai acestea sunt datele tale şi doar cu ele 
operezi. Te mişti în ele, numai prin ele. Nu vezi mai mult de 
ele şi nici nu ceri de la tine mai mult… Nu-ţi respecţi 
menirea… 

I.M.: Şi lucrurile se degradează din ce în ce atunci… 
N.: Păi dacă nu ai acces la Sursă?... Până la urmă, totuşi, 

noi ar trebui să ne raportăm şi la o Sursă mai adâncă de 
viaţă, de energie, de înţelegere şi aşa mai departe. Asta, 
dacă simţim nevoia... dacă avem trează această conştiinţă, 
dacă ne simţim sărăcia, chiar aceea cu duhul. Dacă nu, 
rămânem numai în ale noastre, să zic aşa. Aşa cum or fi… 

I.M.: Referitor la aşteptările – mai mult sau mai puţin 
stereotipe – definea cineva ca pesimist pe cel ce crede că cea 
mai bună parte a vieţii sale a trecut, iar ca optimist pe cel ce 
crede că cea mai bună parte a vieţii sale urmează. Părintele 
Ghelasie recomandă să nu avem frica de mai rău, ci 
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credinţa de mai bine, şi să credem în rezolvarea miracu-
loasă a problemelor.  

Care este situarea normală-sănătoasă? 
N.: Da, acuma e firesc – ca om religios cumva – să ai 

sensul plinitor tot timpul înainte. E firesc să ai perspectiva 
depăşirii răului din tine şi din ceilalţi, să spunem aşa, în 
termenii aceştia morali. E natural să ai perspectiva împli-
nirii vieţii tale chiar dincolo de moarte. Şi atunci, în 
aspectele acestea, sigur că există o descoperire şi o concre-
tizare a sensului plinitor al vieţii. Aici credinţa te cheamă la 
împlinire. La capătul ei fără de capăt, dacă putem spune 
aşa, este o plenitudine. Şi atunci trebuie să gândim că ne 
mişcăm prin credinţă în această direcţie a împlinirii. Şi 
atunci şi celelalte care apar în fluxul vieţii curente nu tre-
buie să marcheze sau să maculeze acest sens mai profund al 
vieţii, care este fundamental unul mişcător spre plinire, 
spre… adeverirea cuvântului din Scriptură: „Am venit ca 
oamenii viaţă să aibă şi mai multă să aibă.” Acest cuvânt 
rămâne paradoxal adeverit chiar atunci când eşti bolnav. Şi 
boala are, poate, şi ea o taină a ei… 

Astăzi poate facem mult caz de-un pericol al bolii. Mai 
mult de pericol facem caz, decât de boală. Dar viaţa aceasta 
hristică, înveşnicită, învietoare poate să fie prezentă şi 
lucrătoare în tine chiar concomitent cu o boală care, 
paradoxal, este şi ea lucrătoare în felul ei în tine.  

I.M.: Dar care oricum trebuie privită ca temporară… 
N.: Ca temporară… în măsura în care nu trece în zona 

aceasta antihristică şi vrea să se înveşnicească... ca patologie 
spirituală. Dar fondul e firesc – ca din perspectiva credinţei, 
care înseamnă întâlnire cu Dumnezeu, să zic aşa, pe Cale – 
să avem această nădejde plinitoare peste toate. Pentru că 
acesta este sensul. Şi acesta este adevărul vieţii, de fapt. 
Anume că viaţa, prin Întrupare şi prin Înviere, chiar şi în 
ultimul bold al ei, care a fost moartea, a învins. Şi atunci 
moartea, care era poate cel mai chinuitor aspect – cel 
despre care spunea Sf. Apostol Pavel că ne ţine în robie 
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toată viaţa – s-a dezlegat şi de acea „robie a morţii”. Astfel, 
„cu moartea pe moarte călcând” s-a dat un alt sens şi vieţii 
ce trece prin moarte. Şi atunci dacă şi aici s-a găsit răs-
punsul adevărat, şi s-a transformat chiar moartea într-un 
alt tip de trecere, înseamnă că trebuie să avem o nădejde 
peste toate. Aceasta e credinţa în sensul ei. Şi această 
perspectivă schimbă şi alte date ale problemei vizavi de 
raportul nostru cu lumea. Aici apare, poate, şi partea 
cealaltă, de mărturisire, de mucenicie, în care nu mai con-
tează aşa mult constrângerile externe şi caracterul mediului 
acesta, care se tot încolăceşte în jurul nostru ca un şarpe 
constrictor. Pentru că există putinţa aceasta de răstignire 
personală, există perspectiva de asumare a crucii şi a jertfei 
care duce spre înviere, chiar în condiţii vitrege, împotri-
vitoare nouă.  

Mai mult decât atâta…?! Ce alte soluţii să căutăm? Dacă 
şi în condiţiile împotrivitoare ai sens plinitor, mai există 
altceva care să te oprească? Important e să ai credinţa vie 
care răzbate către acest sens şi ca acest sens să fie împro-
priat, să fie asimilat. Credinţa creşte de la a fi o sămânţă, 
până la a fi un arbore. Dar creşte dacă e udată de apa 
Cuvântului. E foarte important de reţinut că acest arbore 
creşte din această întâlnire, se nutreşte din această relaţie. 
Şi aceasta înseamnă că noi trebuie să cultivăm întâlnirea 
noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fim cât mai atenţi la 
această tainică cultivare, trebuie s-o dorim, ca să crească în 
noi această sămânţă de credinţă ca un arbore. Şi atunci – în 
măsura creşterii credinţei – şi nădejdea aceasta plinitoare 
devine, dintr-o chestiune potenţială, una actuală, viguroasă. 
Ajungem atunci să-L respirăm pe Dumnezeu, să zic aşa. 
Ajungem nu doar să vorbim despre… ci să vorbim cu 
Dumnezeu. Şi vorbirea aceea trebuie să fie reală, nu 
schizofrenică… că auzi voci… sau că ţi s-a deschis hipofiza… 

I.M.: Aşadar, dacă minciuna e infiltrată în fiecare dintre 
noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, deci fiecare 
suntem un amalgam de adevăruri şi minciuni, s-ar putea 
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face o categorisire de niveluri de raporturi între minciună şi 
adevăr, în care putem fi înglodaţi? 

N.: Da, dar aici putem să ajungem din nou la început, 
de unde a pornit discuţia. Putem să facem prea multe 
categorisiri, clasificări, vizavi de încărcătura între adevăr şi 
minciună sau între bine şi rău. Putem să alcătuim tot soiul 
de taxonomii, putem să ne mişcăm pe o scară sau să bale-
iem pe o scală, să evaluăm că unii sunt mai sus sau mai jos 
şi aşa mai departe. Există o ierarhie. Existe măsuri diferite şi 
vârste spirituale inegale. Este evident. Se zice că există un 
trup mistic al diavolului. Există şi o ierarhie chiar în lumea 
aceasta demonică. Există deci şi dincoace, în zona noastră, 
trepte ale celor care poate ne zbatem în a ieşi la Adevăr şi 
încă ne minţim şi pe noi înşine, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, azi poate mai puţin decât mâine. În sensul că nu 
suntem deplini în Adevăr sau Adevărul nu ne locuieşte 
deplin. Şi atunci suntem vulnerabili, ori le facem numai pe 
ale noastre, pe cele care nu sunt înrădăcinate în Adevărul 
Vieţii Veşnice, de fapt. Şi acestea sunt, poate, din alt unghi 
privite, chiar nişte minciuni ale vieţii noastre cotidiene...  

Ai pomenit însă de o clasificare sau de o categorisire… 
Nu ştiu ce să zic. Nu m-aş băga în povestea aceasta, pentru 
că s-ar putea intra într-o discuţie mult prea teoretică, poate. 
Mai degrabă, deşi e utilă şi o clasificare, cred că e important 
să ţintim către ceva, să zic aşa, şi de aici să fie desprinşi 
nişte vectori care să ne capaciteze spre o asumare, căci până 
la urmă tot timpul trebuie să revenim la o asumare a vieţii 
noastre, ce trebuie să fie dăruită cumva lui Dumnezeu şi 
celorlalţi. Aici este miza jocului, chiar a celui cotidian.  
Şi aceasta se vede când intri în zona de întâlnire cu 
Dumnezeu, şi vrei să fii şi un om care ţii să rămâi în Adevăr. 
Şi atunci sigur că pe măsură ce eşti în Adevăr, se risipeşte şi 
vălul minciunii, căci minciuna e mai degrabă o mască, o 
măscăreală. E parazitară şi maculantă, e o schimonoseală, o 
batjocură a Adevărului. Asta, dacă pornim de la o definire 
de tip teologic a răului ca neavând un caracter ontologic. 
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Atunci, dacă o iei în sensul acesta subsumat al răului, nici 
minciuna nu are o realitate ontologică… Ea maschează, 
dublează, lucrează la aparenţe, operează cu similitudini. 
Însă, dacă ne căutăm reaşezarea în Adevăr, şi împropriat în 
viaţa noastră, Adevărul este Calea, este Hristos, minciuna 
cade; aşa cum întunericul se risipeşte de către lumină, mai 
devreme sau mai târziu, într-o măsură mai mare sau mai 
mica, aşa după cum ne intră Soarele în casă şi are un efect 
binefăcător sau tămăduitor, îmbucurător. Până la urmă, 
trebuie să căutăm întâlnirea noastră cu Dumnezeu, trebuie 
să o cultivăm, ceea ce, de fapt, înseamnă o aprofundare a 
Adevărului, pentru că Adevărul, în acest sens, este Viaţa 
Veşnică. Adevărul este să-L cunoşti pe singurul, adevăratul 
Dumnezeu şi pe Iisus Hristos, pe care L-a trimis. Acesta e 
Adevărul! Şi aici, până la urmă, riguros vorbind, suntem 
destul de subţiri în această cunoaştere, a Celui Trimis. Şi 
dacă suntem subţiri în aprofundarea Adevărului Vieţii, 
înseamnă că suntem vulnerabili în partea cealaltă, a min-
ciunii. Trebuie permanent să revenim la dorinţa noastră de 
asumare şi să ne bucurăm de această taină a adevărului 
hristic, că e un sens al vieţii, absolut îmbogăţitor şi nesfârşit. 
Mai mult ce poate să-şi dorească omul? Când tu nici nu ai 
reprezentarea finalităţii acestei întâlniri? Ştii că se creşte în 
această plinire, dar nu ştii exact, după reprezentarea ta, 
cum se finalizează această împlinire. Nu ai grad de compa-
raţie. Nu poţi să ţi-o reprezinţi. Dumnezeu te duce la 
nesfârşit într-o împlinire ca întâlnire interpersonală… 

I.M.: În limba engleză există expresia: „I was under the 
impression.” Traducerea mot à mot e: „Am fost sub impresia”. 
Adică, se induce înţelesul că, măcar uneori, avem un raport 
de subordonare faţă de impresiile noastre care ne domină 
(sau cel puţin ne influenţează) raţiunea, alegerile, felul de a 
fi. Ba chiar există în engleză expresia: „Under dog” care se 
traduce mot à mot prin: „A fi sub câine”.  

Adică putem fi sub o impresie ca şi cum am fi sub un 
câine care ne încaieră? 
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N.: Absolut, da! Cred că se întâmplă. Zilele de astăzi ne 
arată că impresia poate să bată realitatea de multe ori. 
Filmul realităţii ne domină. Nu atât realitatea, cât filmul pe 
care-l rulează unul sau altul înaintea simţurilor noastre ne 
domină, ne acaparează. Ni se creează o impresie despre acel 
film al realităţii, să spunem, dar poate realitatea este alta... 
Şi atunci ni se prezintă un film al realităţii care are, poate, 
regia lui, scenariul lui, are actorii şi producătorii lui, pe care 
îi ştim sau nu îi ştim, îi presimţim, îi bănuim. Se lucrează şi 
se creează, se generează o impresie. Şi impresia aceasta, 
dacă o luăm ca pe o realitate, ne poate acapara, în sensul în 
care, de fapt, nu mai vezi realitatea ca atare, ci o percepi 
prin impresie indusă – voit sau nevoit, sau mai ştiu eu 
cum…  

Noi avem impresia tot timpul că lucrurile se petrec aşa 
cumva de la sine, că se desfăşoară natural. Dar dacă gândim 
cumva creştineşte până la capăt, există un soi de conspiraţie 
a forţelor răului, o lucrare a unor entităţi care au intenţie de 
a face rău, de a domina, de a supune, de a înrobi. Noi nu 
gândim până la capăt şi credem poate că toată lumea ar fi 
animată de intenţii bune, că e doritoare de bine. Dar nu 
gândim că sunt unii, atât din lumea văzută, cât şi din cea 
nevăzută, care sunt animaţi de intenţii rele. Şi în sensul 
acesta sunt unii care vor să facă rău, cu intenţie chiar. Cu 
voie, deci, nu fără voie! Şi atunci aceasta lucrare e o con-
spiraţie a forţelor răului din punctul acesta de vedere, cel al 
unui lucru în echipă. Există conspiraţie, când? Atunci când 
unii sunt animaţi de intenţii ascunse, deliberat rele, şi care-i 
vizează pe alţii, nu numai pe ei înşişi. Fiecare-şi face ce vrea 
cu viaţa sa… Asta se întâmplă… Dar aici e vorba şi de 
ceilalţi. Şi în sensul acesta nu putem să nu gândim că nu 
există, în structura lumii, să zic aşa, o „realitate a căderii” 
care are o zvârcoleală, o frăsuială în a se extinde, ca balaurul 
acela din poveste care vrea să înghită soarele. Că n-o va face 
până la urmă, este altceva. Însă, are intenţia aceasta, se 
mişcă în această direcţie. În nălucirea sa crede că va putea 
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să facă aceasta lucrare... până la capăt. E o nălucire, dar o 
proiectează şi o ţinteşte, o pune cu înverşunare în lucrare… 

Fiecare din noi avem păreri sau impresii. Problema e că 
putem să ne ducem după impresii ca şi când zmeii de hârtie 
ar fi în realitate altceva decât hârtie. Putem să dăm şi în 
cap, învârtindu-ne după aceşti zmei. Poate să zică unul că i 
se pare, să spună că nu ştiu ce a văzut. Au fost şi crime 
pornite dintr-o năzăreală. I s-a părut că e altcineva, sau că 
vrea să-i facă rău, că vrea să-l atace şi i-a dat în cap, vrând 
să fie erou. Şi, de fapt, nu aceea era realitatea, ci era o 
impresie de realitate… o poveste…  

Dar revenind, cred că nu trebuie să pornim de la 
premisa că toţi oamenii din această lume, chiar şi entităţi 
din lumea nevăzută, sunt toţi mişcaţi numai de intenţii 
bune. Din perspectivă creştină, aceasta ar fi o minciună, 
pentru că ar exclude din ecuaţie amprenta Căderii. Iar teo-
logia, cunoaşterea teologică vorbeşte de o Cădere care se 
petrece, atât în lumea nevăzută, a entităţilor, să le spunem 
angelice, cât şi în lumea omului şi a naturii. Realitatea 
aceasta a Căderii ne face să nu fim visători, naivi. Ar fi o 
minciună şi o naivitate să credem că adevărul acoperă 
faptul că toţi au intenţii bune vizavi de semenii lor. Nu, nu 
e aşa. Aceasta e, de fapt, o minciună. Din perspectivă 
creştină, spun. Acuma că alţii vor să-ţi facă bine şi nu-ţi fac 
din diverse pricini şi neputinţe, şi aşa mai departe, aceasta e 
altă discuţie. Intenţiile acelea despre care vorbim sunt 
unele subversive. Tocmai în aceasta constă şi caracterul 
conspirativ, anume în faptul că intenţiile sunt rele şi le 
prezintă drept bune, sau în faptul că generează impresia că 
vor să ducă lucrurile într-o direcţie bună. E pavat drumul 
spre iad cu intenţii „bune”. Se pavează. Se lucrează. Se con-
struieşte. Şi pavatul cu intenţii sau aparenţe din acestea 
„bune” denotă un demers conspirativ. Adică una zicem că 
facem şi alta gândim, alta plănuim. Şi din punctul acesta de 
vedere nu poţi să nu gândeşti că minciuna nu are hăţişul ei, 
că nu are duplicitatea, dualitatea, dedublarea ei, sau că nu 
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vrea să preia aparenţe de adevăr. Minciuna cam aşa se 
prezintă. Acesta este rolul său, să spună că livrează ade-
vărul. Aceasta e, ca să zic aşa, structura ei. Şi atunci sigur că 
nu putem să fim naivi şi să credem că istoria lumii e 
mişcată numai de intenţii bune. Riscăm să fim prea obtuzi, 
dacă zicem că toate intenţiile sunt bune. Totuşi. Există şi un 
demers de altă factură, pe care oricât l-am îmbrăca sau 
transfigura în sclipici rămâne tot ce este, un ceva cu gheare 
şi colţi.  

Apoi, istoria nu are totuşi o desfăşurare chiar strict din 
ea însăşi, atât din perspectiva lucrării lui Dumnezeu, cât şi 
din perspectiva unora care lucrează cu anumite intenţii în 
ea; la nivel individual, comunitar, global, eu ştiu… Treaba 
fiecăruia… cum învârte globul pe deget… Dar eu aşa cred, că 
nu trebuie să gândim că nu există minciună pe lumea 
aceasta şi că ea nu e formulată activ. De fapt, aceasta 
denotă un revers al Căderii, care încă coexistă cu Adevărul, 
aşa cum coexistă grâul cu neghina până la seceriş. Iar 
neghina îşi revendică şi ea dreptul ei de a fi printre grâu şi 
de a creşte odată cu el. Nu e ea mică şi grâul e mare. Se vrea 
egală. Are şi neghina vitalitatea ei, proliferarea ei. Aceasta 
este povestea... 

I.M.: Referitor la faptul de a decide în privinţa adevă-
rurilor importante din viaţă am auzit că până acum o sută, 
două sute de ani, oamenii nu se credeau calificaţi să se 
pronunţe. Adică, nu exista atât de răspândită mentalitatea 
ca fiecare să-şi dea cu părerea aproape despre orice. Şi se 
zice că aceasta s-a răspândit mai de curând din cauza 
specializării profesionale pe un domeniu foarte limitat, prin 
învăţământ, iar de la specializarea şi expertiza într-un mic 
domeniu fiecare îşi extinde… 

N.: …extrapolează… 
I.M.: …da… şi crede că poate să se pronunţe asupra a 

orice. Şi se zice că, pe vremuri, oameni se duceau la templu 
sau la o anumită tradiţie… 

N.: Sau la oracol… 
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I.M.: Da, fiecare în funcţie de tradiţia în care se năştea. 
Adică, trebuie să căutăm, să investigăm în privinţa adevă-
rului… dacă încă nu suntem orientaţi…? 

N.: Asta, sigur! Apoi ar trebui ca fiecare să aibă decenţa, 
bunul simţ, eu ştiu… deferenţa de a nu extinde prea mult 
propriile teorii chiar zise ştiinţifice, până în a le transforma 
în paradigme atotcuprinzătoare, în înţelegerea de sine şi a 
lumii, sau în a le transforma în modele de ordine socială. 
Mai sunt şi alte perspective. Poate ca asta să fie şi un reflex 
al omului democrat, căruia i s-a dat impresia că are şi el tot 
timpul ceva de zis. Şi pe fond nu ar fi rău să ai ceva de zis. 
Căci omul trebuie să ajungă la acest fond – dacă suntem şi 
noi coerenţi – al unei exprimări de sine. Ideea e să găsească, 
să activeze resorturile acelea adevărate ale exprimării de 
sine. Căci nu orice vorbă e cuvânt, ca să zic aşa. Trebuie să 
ai şi responsabilitatea aceasta, a înrădăcinărilor exprimă-
rilor profunde. Ceea nu prea se cultivă. Una e să vorbim… 
spune-ţi şi tu părerea, spune-ţi şi tu/celălalt părerea şi aşa 
mai departe, că vorbim toţi, şi alta e să căutăm să desco-
perim rădăcinile exprimării de sine. Şi, sigur, aici se ajunge 
şi la chestiuni de autoritate, de legimitate, de validitate.  

Unii spun să lăsăm să vorbească tehnocraţii sau specia-
liştii. Însă, tehnocraţii, dacă sunt unilaterali, din punct de 
vedere al unei pregătiri, s-ar putea să piardă ansamblul, s-ar 
putea să piardă din atenţie toate elementele de structurare 
ale vieţii reale. Şi atunci, într-adevăr, tehnocratul de la acel 
domeniu în care este specializat, dacă se extinde în celelalte 
domenii ale vieţii, s-ar putea să iasă o nenorocire, un dezastru, 
ca rezultat. De aceea, unii vorbesc chiar de o comunitate 
ştiinţifică sau de profesionişti care să facă un fel de lucrare 
dimpreună… pentru a reuşi astfel să contureze rezultanta 
optimă a unei decizii integrate, care să nu submineze 
ansamblul. Prin urmare, nu decide şi nu vorbeşte numai 
epidemiologul sau numai medicul pentru întreaga socie-
tate, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt circumscrişi unei 
paradigme strict scientiste, ca să nu zic ştiinţifice. Adică, 
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sunt şi rămân închişi într-o paradigmă scientistă, care poate 
să aibă amprente ideologice, sau care prezintă îngustime şi 
limite din perspectiva suportului filosofico-teoretic ce o 
subîntinde, sau e marcată de unilateralitate din perspectiva 
modului de abordare…  Omul acela tehnocrat, „specialistul” 
poate să surprindă aspecte sau detalii… desigur… 

I.M.: …conforme cu mica lui specialitate… 
N.: Da. Şi sunt de folosit acestea. Problema apare când 

le ridică la rang de metaprincipiu, sau când le transformă în 
normă pe care vrea să o impună tuturor. E şi un demers de 
cunoaştere, că porneşti inductiv, deductiv şi aşa mai departe. 
E vorba, de ce nu, şi de măsura în care ai acces şi la o cunoaş-
tere care asumă o Revelaţie… Nu se rezumă cunoaşterea 
numai la forţe şi resurse proprii, numai la simţuri şi 
raţiune…  

Ştiinţa, în general, îşi asumă cumva o viziune evoluţio-
nistă, progresistă, şi, cum spuneam, nu face distincţia, aşa 
cum o vedem în Medicina Isihastă, între chipul omului 
dinainte de Cădere, chipul omului căzut şi chipul omului 
restaurat hristic. Dacă iei doar omul ca atare poţi confunda 
normalul cu anormalul. Trebuie să vezi direcţiile acestea, 
căci se produc nişte modificări. În medicina isihastă se 
consideră, de pildă, că apar nişte transformări fiziologice 
după Cădere. Restaurarea ar trebui să producă nişte refaceri, 
chiar fiziologice, dacă mergem, nu evolutiv, în progres spre 
transumanism, ci ne înscriem în urcuşul acesta mistic spre 
Înviere chiar şi cu trupul. Şi atunci, ca ştiinţă, poţi să iei 
numai realitatea ca atare, aşa cum o percepi. Dar în acest 
mod s-ar putea să vezi, să constaţi şi efectele Căderii, 
cuprinse în realitate, pe care însă nu le iei ca efectele, sau ca 
urme ale Căderii. Ca ştiinţă nu vezi arhetipurile originare, 
ca în baza lor, sau şi în baza lor, să discuţi sensul de 
refacere. Tu tratezi totul numai circumscris în universul tău 
perceptiv, pe care-l iei ca atare.  

Şi atunci, din perspectivă spiritual creştină, patologia 
are mai multe… straturi. Poate să fie sufletească, poate să fie 



149 

şi energetică, nu doar corporală. Poate să fie şi una de 
legătură, sau de relaţie între suflet şi corp. Şi aşa mai 
departe. Dacă nu crezi că există suflet, sau că nu ar exista şi 
o relaţie între suflet şi corp ratezi întregul suflet-corp. 
Rămâi numai pe o anumită bază conceptuală. Te restrângi 
numai la o anumită abordare. Şi astfel pierzi întregul. Sigur 
că e un punct de vedere care trebuie asumat, să zic aşa, şi 
luat în considerare din perspectivă integrativă. Dar, totuşi, 
ar trebui să avem şi preocuparea de-a nu scăpa întregul din 
vedere. Şi, pe de altă parte, trebuie să facem efortul de-a 
vedea şi din perspectivă paradigmatică anumite abordări. 
Trebuie să vedem că sunt limitate paradigmatic sau meto-
dologic, sau că există limite paradigmatice şi metodologice. 
Şi atunci ţi se pare că ştii, dar ceea ce ştii este în lăuntrul 
canalului tău de acces, este numai o observare de pe 
conducta pe care ai intrat tu. Şi se poate să fii foarte bun 
specialist pe conductă, pe acolo, pe unde te mişti. Dar eşti 
pe o conductă, paradigmatic vorbind. Tu nu vezi dincolo de 
ea. Nu vezi alte racorduri, sau în ambientul din afara 
conductei nu mai vezi. Şi atunci sigur că trebuie să fie şi o 
abordare (şi) relaţională.  

Apropo de societate şi de imagine, sau de ce zice şi 
Erving Goffman ca sociolog – despre dominarea şi domnia 
aceasta a tehnocraţilor –, Nicolae Steinhardt, în lucrarea sa 
de doctorat în drept, încă din perioada interbelică, spunea 
că tehnocraţia aceasta e marcată de un scientism, ce pro-
clamă ştiinţa ca atotcunoscătoare, şi care stă aşezat în locul, 
chiar în răspărul unei spiritualităţi clasice. Se vede treaba că 
este o cunoaştere ştiinţifică, dar cumva chiar cunoaşterea 
ştiinţifică ar trebui să-şi asume şi o anumită dualitate de 
genul pomului „cunoştinţei binelui şi răului”, în care se 
desfăşoară această cunoaştere. O cunoaştere din aceasta 
autonomă cam ratează întregul, chiar dacă îşi propune să 
nu o facă. Are aspecte pe care le dibuie… cert. Însă, prin 
însăşi modul ei de abordare e cam tot timpul un pic în pom, 
în pomul unei dualităţi, faţă şi revers. Face pe o parte, des-
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face pe partea cealaltă şi aşa mai departe. Adică logica sau 
structura ei inerentă e, cumva, de acest gen. Saltul ar fi 
schimbarea viziunii sale, schimbare care ţine de o 
transformare paradigmatică.  

Şi atunci contează şi modul cum suntem situaţi într-o 
anumită viziune… sau… nu suntem. Căci altfel, sigur că poţi 
să impui o perspectivă din aceasta, care e reducţionistă. Şi 
să zici: „Mamă, ce legitimă e soluţia, că e ştiinţifică.” Care 
ştiinţă? Căci şi ştiinţa… nu e una. Sunt ştiinţe, nu mai e doar 
ştiinţă. Sunt modele de ştiinţă, în lăuntru, sau viziuni 
filosofice care subîntind metodologic cercetarea, din afară. 
Şi aici vorbim de o concepţie mai largă, şi în sensul abor-
dării. Altfel, fără a palpa orizonturile paradigmatice se 
transformă şi ştiinţa mai mult într-un fel de meşteşug, ce îşi 
întinde orizontul epistemic. Dacă nu ai viziunea de viaţă 
mai largă, devii extrem de îngust chiar în perfecţionarea ta, 
care nu este rea în sine. Dar tu trebuie să fii şi-n perfec-
ţionare şi dincolo de ea. Ca om, trebuie să ai o viziune mai 
largă. Asta, dacă îţi pui şi problema omului şi a sensului 
său, dacă eşti în căutarea chipului omului sau a acestui cine 
sunt şi cine suntem?  

Sigur, poţi să nu te mai re-legi de transcendent, ci poţi 
să te cablezi tehnologic, informatic, la transumanism, de 
pildă. Şi îl urmezi pe Musk. Sigur, dacă eşti tributar unei 
perspective darwiniste sau evoluţioniste, progresiste, mergi 
în direcţia respectivă, pe conductă. Dar şi acesta e un aspect 
al ştiinţei care deja e subîntins şi de o anumită filosofie. Nu 
mai e numai ştiinţă acolo. Deja inserezi şi operezi în cadrul 
respectiv şi cu anume axiome. Pe acelea, până la urmă, nu 
le mai iei din ştiinţă. Ţi se pare ţie sau vrei să arăţi că asta 
este ştiinţă, dar acolo nu mai e clară şi netă ştiinţă. Aceste 
repere axiomatice sunt deja asumate printr-un act de 
credinţă. Alain Supiot – gânditor francez, jurist – afirma că 
există o dogmatică inerentă a raţiunii, ceea ce înseamnă că 
asumăm printr-o anumită credinţă o anumită axiomatică a 
raţiunii. E vorba chiar de raţiunea aceea implicată în 
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cercetarea ştiinţifică. Şi atunci să nu zicem că raţiunea e 
ceva absolut raţional, logic până la capăt. Are şi nişte 
axiome… şi nişte credinţe… ce o structurează, cu care ope-
rează… De care e chiar dependentă… 

I.M.: … are limitările sistemului axiomatic de la care 
porneşte… 

N.: Aceasta, da. Să acceptăm atunci că logic înseamnă 
să acceptăm şi credinţa/credinţele ca suport al raţiunii. Şi ar 
trebui să fim cinstiţi şi să spunem lucrurile acestea şi ca 
oameni de ştiinţă. Ne mulţumim să declarăm, să procla-
măm sacrosant: „Oamenii de ştiinţă au spus…” Păi, care 
ştiinţă? În ce paradigmă, în ce model? Şi dacă au spus, au 
spus din lăuntrul înţelegerii unui mod de cunoaştere al 
ştiinţei, unul specific. Acesta are şi limitele şi dezvoltările şi 
acumulările şi rezolvările marcate de o natură proprie 
cunoaşterii ştiinţifice. Dar cunoaşterea ştiinţifică nu e 
singura modalitate de cunoaştere, chiar dacă unii vor să o 
legitimeze, să o valideze astfel.  

I.M.: Tot referitor la impresii, cum se face că în general 
ascultăm foarte puţin de părerile/sfaturile celorlalţi dar, 
surprinzător, ţinem foarte mult cont de impresia pe care  
şi-ar putea-o forma ceilalţi despre noi? Deci, iată din nou 
impresiile, dar de data aceasta ale celorlalţi despre noi… 

Cum putem să ieşim din magnetismul falselor impresii? 
N.: În primul rând, poate aici se poate pune şi altfel 

întrebarea. De ce totuşi suntem interesaţi de impresia pe 
care şi-o fac ceilalţi despre noi? Nu cumva e în spatele 
acesteia un mecanism al unei nevoi, să zicem aşa, de-a fi 
apreciaţi ori de a ni se acorda atenţie, de a fi recunoscuţi, de 
a fi acceptaţi? Şi atunci, poate în sine mecanismul acesta, 
interesul acesta faţă de impresiile celorlalţi, denotă un 
mecanism firesc, de care poate nici noi nu ţinem cont de 
multe ori, nici în viaţa spirituală. Omul are nevoie de 
atenţie. Omul are nevoie de manifestarea grijii faţă de el. 
Omul creşte prin această atenţie. Pentru că e înscris cumva 
în însăşi statutul nostru de creaţie. Noi suntem în lumina 
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Soarelui Veşnic, să zic aşa, şi în razele acestei calde lumini 
solare noi ne dezvoltăm cu adevărat. Avem nevoie de 
această revărsare către noi a atenţiei sau a grijii părinteşti,  
a Paternităţii cereşti. Este binefăcătoare această privire 
cerească. Este în condiţia noastră de filiaţie această nevoie, 
care este sănătoasă, salvatoare. Şi atunci, sigur că nevoia 
noastră vizavi de impresiile celorlaţi… în acest sens, are un 
sens, cred.  

Aici este, însă, o altă problemă. Să nu intrăm într-un joc 
de-a distribui impresii. Să nu fim preocupaţi de-a livra 
numai impresii, chiar impresii bune fiind. Să nu fie doar 
impresii pe care le distribuim celorlalţi, dar să nu fie, 
totodată, şi un act al prezenţei noastre reale. Să nu livrăm 
numai impresii. Fie cu intenţie, fie fără intenţie. De multe 
ori livrăm intenţionat o impresie, definind o situaţie. Treaba 
este în ce măsură căutăm să ieşim la limanul dat de întâl-
nirea aceea reală. Căci, de fapt, toţi o căutăm pe undeva. Să 
nu rămânem, deci, numai la sensul acela de impresie prin 
care inducem impresii dintr-acestea total disimulante, 
manipulatorii, pentru a-i face pe ceilalţi „să cadă” sub 
impresia noastră. Nu trebuie să ajungem sub impresia cuiva 
care ne-a indus-o într-un sens manipulator sau dominator. 
Sunt şi situaţii de genul acesta. Pot să fie relaţii de acest gen 
chiar în familie sau în relaţii de cuplu şi aşa mai departe. 
Sunt relaţii în care unul poate să fie sub impresia definită 
de celălalt, poate să fie dominat de ea şi nu poată să iasă din 
acea impresie. Este captiv print-o impresie pe care i-o 
induce, pe care i-o construieşte, pe care i-o alimentează 
celălalt. Şi e aici o formă de dominare, de subjugare, de 
legare. Aceste relaţii, din punctul meu de vedere, ar trebui 
chiuretate, forfecate, tranşate. Pentru că nu e firesc să 
domini pe nimeni. Nici măcar… cu impresia ta. Chiar dacă 
nu e o dominare directă, pe faţă, (ci) e prin modul… prin 
impresia pe care o creează, definind o situaţie.  Nu trebuie 
să intri în astfel de jocuri şi operaţiuni. Trebuie să fii onest, 
cinstit. Preocupat de împlinirea celuilalt, care este şi o 
împlinire a ta, totodată.   
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Să ne ferim în a crea impresii care să genereze aşteptări 
false celorlalţi. Să revenim tot timpul la o realitate a noastră, 
onestă, la o realitate care are nevoie de a fi aprofundată, 
deschisă. Să nu ne luăm tot timpul nici numai ca atare,  
într-un mod restrâns. Să avem acest rest al unei perma-
nente nevoi de adâncire în realitatea noastră şi a celuilalt. 
Pentru că, fiind pe Cale, avem şi un sens tainic al acestei 
adânciri hristice. Trebuie să lăsăm spaţiu acestei adânciri, 
care reclamă şi un fel de pecete de autentificare a noastră, 
un chip de regăsire a prezenţei noastre reale vizavi de 
celălalt. Şi atunci, sigur, nu trebuie nici să mergi în zona de 
impresii pe care să le creezi şi să le induci, că vrei să 
defineşti o situaţie prin aceste impresii.  

În definitiv, trebuie să-ţi dai toată silinţa, şi să faci în 
aşa fel, ca celălalt să fie şi el pus în valoare. Trebuie să 
încerci să scoţi tu din celălalt ceea ce e bun. Trebuie să 
creezi spaţiul ca el să poată să manifeste ceea ce e bun şi să 
împărtăşească cu tine ceva din unicitatea sa, de fapt. În 
acest sens există o reală îmbogăţire reciprocă. Căci, altfel, 
livrăm impresii şi percepem imagini, definim situaţii, dar în 
ultimă instanţă nu avem această iconare. Altfel zis, nu ai 
această vedere a lumii ca icoană. Nu ajungi să vezi lumea ca 
o icoană, aşa cum spunea isihastul. Însă, ca să o vezi ca pe o 
icoană trebuie cumva să o vezi din perspectiva icoanei 
hristice. Aceasta implică, însă, un alt tip de raportare, de 
aşezare, de fapt. Şi atunci sigur, aceasta determină un alt tip 
de angajament şi aşa mai departe… 

 Trebuie să ieşi cumva din zona aceasta a impresiilor pe 
care le induci altuia sau altul ţi le induce ţie. Impresii care 
ajung chiar să vrăjească, să lege, să domine. Se ajunge în 
această situaţie în care domini. Însă, dacă e subjugare, e 
legătură bolnăvicioasă, nu e spaţiu de libertate, nu e spaţiul 
unei comuniuni reale, al unei împărtăşiri autentice din 
întâlnirea cu celălalt. Ideea e să fie şi o preocupare, şi să se 
înţeleagă că este şi o dinamică a redescoperirii noastre. Cine 
suntem nu e doar un punct pe hartă. Este şi o adâncire, o 
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explorare. Este o asemănare în act. Cine suntem este o 
iconare care înseamnă şi o asemănare ce păstrează o dina-
mică permanentă în întâlnirea noastră cu Dumnezeu. E o 
permanentizare dinamică într-o întâlnire. Exact cum e cu 
prestolnicul acela care se pune pe prescură. Un prestolnic 
care permanent se pecetluieşte, şi permanent se reface acea 
pecete, se adânceşte, se precizează, se clarifică, îşi arată 
conturul. Nu e aşa că ai pus odată pecetea, apoi a crescut un 
pic aluatul şi s-a şi şters din cauză că a crescut frământătura 
şi a rămas aşa estompată, deformată amprenta. Există o 
nevoie permanentă de atare pecetluire, care e vie, e 
dinamică.  

Apoi, este şi o extindere faţă de ceilalţi, întrucât îţi dă şi 
îţi sporeşte şi capacitatea de asumare, puterea de am-
prentare. Căci noi suntem implicaţi şi într-un chip al 
asumării celuilalt. Adică nu-l luăm pe celălalt doar ca atare. 
Nici pe noi nu trebuie să ne luăm numai ca atare. Căci şi 
noi suntem asumaţi în chipul hristic. Şi cumva permanent 
creştem, ne decantăm pornirile, mişcările care nu ne con-
turează în direcţia potrivită, ca să spun aşa, şi ne refacem. 
Suntem în urcuş de refacere, de restaurare, şi, mai mult, şi 
de îndumnezeire. Dar chipul hristic din noi trebuie să ne 
îndemne şi pe noi să fim asumativi în relaţionarea noastră. 
În acelaşi timp, trebuie să fim iconari în sensul de iconare a 
realităţii, adică de a vedea prin Chipul lui Dumnezeu pe 
celălalt ca asemănare a acestui Chip, şi de a-l face să se 
descopere el, cel de lângă noi. Şi atunci trebuie să creăm un 
spaţiu, trebuie să cultivăm un spaţiu de asemenea natură 
iconică. Dacă nu, sigur, putem să intrăm în alte jocuri şi 
combinaţii, putem să imersăm într-un spaţiu clinic –, că tot 
mi-e simpatică expresia aceasta... 

I.M.: În convorbirile anterioare aţi făcut referire la firea 
de Rai a omului. Iată un citat din Ernest Bernea care mi se 
pare că punctează un aspect fundamental al firii de Rai. 
Citez: „Încrederea în puterile noastre, în însuşirile proprii, 
este absolut necesară unei vieţi rodnice, cu condiţia ca 
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această încredere să nu treacă dincolo de limitele fireşti ale 
făpturii noastre neîmplinite.” 

Aşadar, e nevoie de încredere în puterile noastre… 
N.: Sigur! Numai că sunt la mijloc şi limitele „făpturii 

neîmplinite”. Însă, există şi un fel de transcendere a 
limitelor, în sensul că încrederea aceasta trebuie să aibă 
contactul cu modelul nostru, trebuie să recunoască izvorul 
şi modelul acestor puteri. Acest Model Icoană ne încre-
dinţează întru adevăr de încrederea în calităţile proprii. Şi 
le doreşte împlinite. Exact cum e cu talanţii pe care trebuie 
să-i înmulţeşti. Ai talanţii, dar trebuie să-i înmulţeşti. 
Înmulţirea aceea nu vine cu adevărat pe un fond solitar. E 
nevoie şi de o împreună lucrare. Însăşi dinamica aceasta a 
îndumnezeirii omului este o întâlnire, o împărtăşire, o 
conlocuire. Şi atunci şi această încredere în calităţile proprii 
este fundamentală. Dar chiar şi calităţile, dacă mergi până 
la capăt cu gândul, nu le mai vezi nici pe acelea doar în 
sensul lor autonom, ci le percepi tot liturgic ca „ale Tale, 
dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate”. Ne 
înscriem în sensul acesta liturgic de comuniune, de primire 
a lor tot ca daruri de la Dumnezeu. Şi nu numai de la 
Dumnezeu în sens strict, căci sunt calităţi ale părinţilor pe 
care le moştenim, poate şi ale unora care seamănă sau 
cultivă în noi nişte calităţi, fie că este un preot, un profesor, 
un prieten. Fiecare poate pune ceva în tine, sau stimulează 
o creştere, o dezvoltare a unor calităţi… 

I.M.: Iată aceeaşi idee în formularea Părintelui Ghelasie, 
citez:  

„Contează mult modalitatea de încărcătură conştiinţio-
nală pe care le-o dăm noi. Un lucru este bun dacă noi îl 
încărcăm cu Binele. Un lucru bun dacă-l încărcăm cu ceva 
rău-negativ, devine unul negativ din ceva bun” … 

N.: Legat de acest conştiinţional – termenul sună un pic 
cam alambicat – este chipul personal, personalismul. Noi 
personalizăm lumea. O amprentăm. O pecetluim cu chipul 
nostru. Dar trebuie să o pecetluim cumva regăsind în ea şi 
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pecetea chipului hristic. N-o pecetluim numai „noi de noi”, 
ca şi cum ea ar fi total neutră sau în relaţie biunivocă. Ea 
are şi o suprapecete în ea. Dumnezeu ne-a dat acest dar al 
unei identităţi personale, unice, prin care şi noi putem să 
pecetluim, să amprentăm lumea şi să o încărcăm, în sensul 
acesta, de chipul nostru personal care înseamnă un chip – 
după asemănarea lui Dumnezeu – care e un chip al iubirii, 
al dragostei, al dăruirii. Este un chip al bunătăţii. Şi atunci 
amprentăm sau încărcăm lumea sau lucrurile – să zicem în 
sensul acesta, mai puţin metafizic – de prezenţa noastră. 
Noi încărcăm ambientul sau spaţiul… Nu-i un spaţiu vid. 
Spaţiul – zicea Părintele Stăniloae, spunea şi Părintele 
Ghelasie – este un spaţiu dispus transfigurării, amprentării, 
pecetluirii. Nu numai obiecte, lucruri, ci şi natură, cosmos 
şi oameni, pe fiecare le putem amprenta de prezenţa 
noastră, prin prezenţa noastră. În sensul că le încărcăm de 
noi înşine. Identitatea noastră e cea pe care o translatăm. 
Această translatare-amprentare este, de fapt, o iconizare. 
Lăsăm o amprentă de asemănare în ceilalţi, şi-ntr-un fel e o 
legătură de asemănare, de înrudire – prin această pecetluire 
a identităţii noastre – în celălalt. Şi, din punctul acesta de 
vedere, este o pecete personală, prin care noi participăm 
până la, să spunem, chiar o transfigurare a celuilalt, chiar şi 
a lumii. Dar aceasta o facem întru adevăr în măsura în care 
noi recuperăm acel Chip al lui Dumnezeu din noi. În 
virtutea acelui Chip al lui Dumnezeu din noi, noi redes-
coperim limbajul persoanei, cum am spus, care, ca limbaj 
iconic, ne arată ca icoană vie. Şi în acest chip, putem să ne 
înscriem într-o mişcare de iconizare. Ceea ce înseamnă o 
translatare, o pecetluire, o amprentare a chipului nostru în 
ceilalţi, care creează un fel de legătură de asemănare şi aşa 
mai departe, de înrudire, de paternitate, de filiaţie şi în sens 
spiritual. De aici, din acest chip sunt nişte urme, tuşe 
adânci, pe care le lăsăm în celălalt… 

I.M.: Tot referitor la chipul de Rai al omului iată trei 
extrase din opera Părintelui Ghelasie.  
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– „E foarte important să faci lucrurile cu voinţa, nu cu 
simţirea în prim plan. Nu doar purtat de simţirea de 
moment, că e un fel de structuralism, ci cu voinţa orientată 
către Dumnezeu, că acesta este personalismul creştin. Actul 
personal e întâi de toate voinţa, care generează simţirea, şi 
nu invers. Noi trebuie să acţionăm cu persoana întreagă, 
prin acte personale din care apoi să derive şi simţirea.”  

– „Persoana astfel să nu fie dominată de simţire, ci 
simţirea să fie o reflectare a actelor personale, generată de 
ele. Să faci deci nişte acte pe care vrei să le faci, conştient, şi 
din ele derivă un sentiment care nu rupe întregul, ci îl 
exprimă.”  

– „Este o mare greşeală a misticilor (datorită păcatului) 
să se considere că Simţirea este condusă de Minte. Nu! 
Atenţie! Simţirea în mod normal, ca şi Mintea, este condusă 
tot de Conştiinţa Fiinţială din care iese, şi păcatul aduce 
despărţirea de Conştiinţă, şi aşa Simţirea se asociază cu 
Mintea, ca doi orbi ce merg pe întuneric şi fac „desfrânare 
reciprocă”.” 

N.: Da, pe fond este pusă problema aceasta a personalis-
mului, a chipului integrării persoanei, a raportului între un 
chip fiinţial al conştiinţei persoanei, al distincţiei între acest 
chip fiinţial – al conştiinţei persoanei – şi simţire, care e un 
fel de reflectare cumva în afară, ca un fel de interfaţă între 
chipul acesta fiinţial, al persoanei, şi, să zicem, corp. La fel, 
mintea este pusă de către isihast tot în acest raport. Mintea 
este, astfel, o conştienţă „în afară” de conştiinţa propriu-
zisă a persoanei.  

De fapt, coordonarea o deţine persoana. Dar chipul 
persoanei e un chip fiinţial, care nu se identifică cu simţirea 
şi cu mintea. Şi în sensul acesta isihast trebuie recuperat 
actul acesta în sine al persoanei, care ţine, de fapt, de o 
recuperare, de o restaurare a chipului omului, despre care 
într-un fel am tot pomenit. Noi trebuie să facem acea dublă 
mistică. Trebuie deci să şi restaurăm propriul chip, ca să 
avem şi o participare integrală, nu ruptă, fragmentată. Căci 
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în absenţa chipului acesta al persoanei, cum zice acolo, 
chiar simţirea şi mintea… sunt ca doi orbi care se ţin de 
mână, dar merg în întuneric, la groapa comună. Chiar dacă 
ei zic că văd – şi văd cumva, că este şi o vedere a minţii, este 
şi una a simţirii – există o orbire a lor, căci nu-şi văd fondul, 
nu-şi văd suportul, nu-şi văd chipul integrativ. Rămân, se 
restrâng, la o vedere doar prin ele însele. Însă acestea tre-
buie să fie subsumate, integrate, în chipul omului ca întreg, 
în care fondul e această realitate – despre care spune 
Părintele Ghelasie – că este de natură fiinţială. Adică, este 
dincolo de energii.  

Şi, de fapt, în sensul acesta isihast, mintea şi simţirea 
sunt realităţi cumva informaţionale şi energetice, şi sunt de 
grad secund vizavi de realitatea noastră fiinţială. Numai că 
pentru noi realitatea aceasta fiinţială rămâne mai degrabă o 
ţintă, până n-o experimentăm ca atare. Dar în plan teoretic, 
ce vizează însă experienţa, e bine de ştiut această distincţie. 

Pentru că atunci ştii cam încotro… Ştii cu ce să nu te 
identifici. Ştii la ce să nu te reduci. De fapt, isihastul trimite 
la o refacere a fondului, la o redescoperire a fondului, mai 
bine zis, şi la o refacere a unei integralităţi. Şi atunci, nu 
cauţi să simţi înainte de a fi, ca să zic aşa. Şi nici nu 
gândeşti înainte de a fi. Şi a fi-ul acela este o realitate 
conştientă, o realitate a chipului de persoană. Şi când spui 
că este o realitate, şi crezi că e chiar o realitate concretă, 

care e experienţială, vie. 
 Şi atunci, dacă refaci această integralitate a omului, 

refaci ordinea firească, de fapt. Redescoperi actul originar 
care te deschide către comuniune, redescoperind şi distinc-
ţia şi ordinea firească între chipul acesta al persoanei în sine 
în distincţie faţă de simţire şi minte. Pentru că altfel e 
această conştiinţă fiinţială, care e un chip al iubirii fiinţiale, 
faţă de doar simpla simţire, ca un sentiment, ca emoţie. De 
regulă, crezi că faci ceva ieşind cu simţirea în prim plan, 
căci trebuie, se spune, să-ţi manifeşti tu o anumită iubire. 
Nu! Iubirea trebuie să o desfăşori dintr-un chip al 



159 

permanenţei iubirii, cel al iubirii fiinţiale. Iubirea ţine de 
realitatea în sine a acelei permanenţe care este fiinţială. 
Adică cumva iubirea stă prin sine, căci e în asemănare de 
chip dumnezeiesc. Şi atunci tu extinzi acea permanenţă a 
iubirii, care e un chip inefabil şi dens al iubirii, ce nu are 
efervescenţa şi inconstanţa, fluctuaţiile simţirii, care poate 
azi este aşa, mâine este altfel, sucită. Ori azi simte aşa, 
mâine simte „mai aşa”... În realitatea fiinţială eşti într-un 
chip al permanenţei. Un chip care e activat într-un sens al 
permanentizării…, aşa cum zicea isihastul de triada aceea a 
chipului-persoană ca iubire-dragoste-dăruire. Acolo, în 
acest chip nu o mai suceşti şi n-o mai învârţi. Din ce înţeleg 
eu din aceste texte, se trimite la această refacere a ordinii 
noastre… integrale… 

I.M.: Adică fiecare componentă să intre la locul ei… 
N.: La locul ei şi integrată pe tipul său firesc de parti-

cipare. Şi iară revenim… Noi de multe ori ne luăm ca atare. 
Zicem că iubim aşa cum iubim, când iubim. În fond, chiar 
chipul iubirii noastre trebuie să redescopere acea perma-
nenţă fiinţială a chipului de persoană. Adică noi nu iubim 
ce iubim… cum iubim noi acum, cum ni se pare că ne-am 
însăgetat... Trebuie să ajungem la chipul fiinţial al iubirii, 
acela ca permanentizare a ei. Şi, sigur, aici, ca limbaj în 
sine, este o exprimare directă a iubirii ca fiinţialitate. Nu 
este doar simplă simţire că… iubim, aşa cum poate multă 
lume ia prea în uşor, de multe ori, sensul acesta al iubirii 
creştine. E o cale inefabilă, totuşi, aici, cea a unei fiinţialităţi 
a iubirii. Şi care, într-un fel, trebuie să ne pună în atenţie 
nevoia de restaurare a noastră. Noi nu trebuie să ne luăm 
numai ca atare, cum suntem acuma, amestecaţi, nedecan-
tată, zicând că rămânem la cum iubim noi acuma. În sfârşit, 
trebuie să găsesc chipul restaurării mele, trebuie să identific 
ceea ce sunt eu, şi de acolo încep să fiu în actul acestei 
iubiri, dragoste şi dăruiri… 

I.M.: În încheiere o întrebare care în intenţia mea ar 
vrea să aibă rolul de clarificare a unor confuzii, pe care 
poate unii dintre noi le facem. 
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Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani: 
„Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu 

este întinat prin sine, decât numai pentru cel care gândeşte 
că e ceva întinat; pentru acela întinat este. Unul crede să 
mănânce de toate; altul însă mănâncă legume.”  

„Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate 
zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.”  

„Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce 
aprobă! Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se osândeşte, 
fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce nu este din credinţă 
este păcat.” 

Eu am remixat puţin versetele, dar mi se pare că e 
aceeaşi problemă a încrederii în noi înşine dar, sigur, ideal 
ar fi pe un fond de discernământ şi de… 

N.: …şi de lucrare a credinţei, nu neapărat în sau după 
tiparele legii. Şi într-un fel, când vorbim de credinţă, vorbim 
şi de o refacere a personalismului în/prin chipul credinţei. 
Şi aici, din nou, este o chestiune de integrare şi, într-un fel, 
şi de „definire a situaţiei”, în sensul că, de fapt, nimic 
întinat nu e întinat în sine. Aceasta e şi definiţia teologică, 
nu? Căci răul e o abatere cumva a mişcării, a lucrării, a 
folosinţei, nu e un „în sine”. Nici diavolul nu e răul în sine, 
ca esenţă, ci e un pervertit. Se mişcă contrar firii sale. În 
lucrarea sa e rău, nu în sine… 

I.M.: Ca participare, dar el nu e făcut rău, ca să fie rău… 
N.: Ca participare, da. Ca esenţă, în firea sa nu e rău. El 

se suceşte, se contorsionează şi lucrează astfel… chiar şi 
împotriva sa, în răspărul firii sale. Şi în sensul acesta, noi 
trebuie să recuperăm, şi în ceea ce ne priveşte, chipul acesta 
în sine, care este bun. Şi până la urmă trebuie să asumăm 
prin credinţă lucrurile, nu neapărat printr-o raportare 
externă. De aceea spune de fericirea celui care „nu se judecă 
în ceea ce aprobă”… Şi aici este o problemă… Probabil că 
atunci când ai o aşezare integrată, nu ai acest conflict, care 
reflectă o fractură între ceea ce aprobi şi ceea ce judeci.  

În raport de ce aprobi sau judeci? În raport de credinţă, 
sau în raport de integrarea ta în chip iconic? Sau în raport 
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de o lege, care te învaţă într-un fel sau într-altul, ori de o 
cutumă? Căci şi noi, de multe ori, suntem încartiruiţi în 
nişte cutume şi ne mişcăm după ele. Dar nu mai ştim nici 
sensul lor iniţial, nici cum au apărut, ce rost au avut. Nu 
mai avem nici înţelegerea lor profundă şi le preluăm cumva 
mimetic. Şi suntem poate forţaţi, presaţi de ele, căci vrem 
să le ţinem, să nu ne abatem. Dar tradiţia în sine e şi 
cutumiară. Dar are şi un viu al ei. Nu doar impune fără rost, 
doar pentru „că e bine să faci aşa”. A fost o noimă când s-a 
statuat ceva şi când s-a transformat lucrul, obiceiul acesta 
într-o tradiţie, să zic aşa. La un moment dat pierdem, uităm 
aspectele acestea şi, astfel, putem să pierdem dinamica din 
sânul Tradiţiei, pierzând cumva contactul cu realitatea 
respectivă, pe de o parte. Pe de altă parte, chemarea, sensul 
nostru al fiecăruia, este de a reveni la o integralitate, la o 
credinţă, la o încredinţare şi o integralitate a noastră în 
Chipul lui Dumnezeu. În raport de acest orizont trebuie să 
ne raportăm, să ne orientăm, să ne aşezăm. Nu ne aşezăm 
doar în raport de balize foarte externe, care sunt orienta-
tive, simple reguli, obiceiuri sau cutume. Acestea nu trebuie 
să substituie întâlnirea noastră însăşi cu Dumnezeu.  

Trebuie să se ia în seamă întregul realităţii, nu numai 
aspecte ce se reflectă conjunctural. Ţii cont şi de discernă-
mânt, ţii cont de context, ţii cont de relaţii interumane, de 
ierarhia relaţiilor între om-om şi între om-cosmos, te 
prezervi într-un sens al vieţii. Trebuie asumată întreaga 
perspectivă asupra realităţii în atenţie. Căci dacă faci 
decupaje şi te raportezi numai la nişte elemente, asimilate 
printr-o educaţie, sau învăţate după ureche, poţi să ratezi 
această privire ca întreg prin credinţă, prin încredinţare, şi 
poţi să ieşi din spaţiul creştin. După trecerea de la Vechiul 
Testament şi Lege, la Hristos, erau multe lucruri de re-
aşezat în noul chip creştin. Şi atunci erau provocări şi 
tensiuni de reaşezare, că era bine aşa, că nu era bine aşa, că 
nu era conform Legii, şi nu e bine aşa sau e bine aşa şi 
trebuie făcut aşa. De fapt, se schimbau raţiunile Legii cu 
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raţiunile credinţei, ca să spun aşa. Era o schimbare paradig-
matică care împlineşte raţiunile legii, le descoperă în taina 
credinţei.  

Şi atunci trebuie să ne mişcăm în sensul plinitor. 
Părintele Ghelasie zicea că Scriptura se citeşte ca la evrei, 
de la dreapta la stânga, nu de la stânga la dreapta. De la 
sfârşit la început. Citim de la Noul Testament la Vechiul 
Testament. Începem lectura cu Noul Testament. Acesta ar fi 
un sens potrivit de abordare ca să poţi să înţelegi… şi sensul 
Legii. Noi trebuie să înţelegem din perspectiva Învierii viaţa 
noastră, care este şi sensul plinitor al nostru, de fapt. Vizavi 
de Înviere ar trebui să fie o conformare, o orientare ţintită a 
vieţii noastre. Altfel, sigur că poţi să identifici creştinismul 
şi pe partea îndrumărilor canonice şi a conformărilor la… 
Lege. Şi sunt bune toate, cum se spune. Dar, totuşi, miezul 
creştin cred că e altul. Nu e unul în esenţă legalist-moralist. 
De aceea, e bine să revedem, să schimbăm orientarea noastră, 
cea în raport de care evaluăm, vizavi de care ne evaluăm. 
Sigur că ne evaluăm pe noi sau situaţia şi într-un context 
sau în chip relaţional. Dar vedem şi în funcţie de ce există 
această relaţionare sau raportare. Şi atunci putem să ieşim 
dintr-o zonă dintr-aceasta de blocaj intern între „ce judeci 
şi ceea ce aprobi”… Şi atunci, ieşind, eşti sau poţi fi fericit… 
Însă, nu eşti fericit propriu-zis că nu te judeci în ceea ce 
aprobi, ci datorită faptului că ai depăşit, paradigmatic să 
zic, acest mecanism blocant, tensionat, şi devii liber în 
asumarea respectivă. De fapt, eşti fericit că ai înţeles şi 
recuperat adevăratul tău chip de a fi. Eşti fericit că ai înţeles 
care e Adevărul Vieţii şi cărui Duh slujeşti. Şi în sensul 
acesta, această descoperire e o fericire. Este şi o eliberare. 
Dar este o eliberare pe baza unei descoperiri a tainei 
creştine, a vederii a ce aduce plinitor chipul hristic, de fapt, 
vizavi de tot ce înseamnă viaţa în lumea veche sau în lumea 
păgână, şi în lumea Legii vetero-testamentare.  

Este o altă aşezare… 
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IV 
– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

 
 
I.M.: Din punctul de vedere al cărţii lui Goffman, per-

formarea unui individ poate fi privită ca „un efort de a 
cultiva aparenţa” că menţine anumite standarde. 

Aceste standarde sunt clasificate, în carte, în două 
categorii: 

– Prima categorie: Standardele pe care performerul dă 
impresia că le respectă atunci când e angajat în discuţii de 
la mică distanţă cu publicul său. Autorul numeşte această 
categorie, standarde de politeţe. 

– A doua categorie: Standardele pe care performerul dă 
impresia că le respectă atunci când e doar în raza vizuală a 
publicului său, dar fără schimb de replici. Autorul numeşte 
această categorie standarde de adecvare. 

Mi s-a părut interesantă această generalizare a noţiunii 
de politeţe… 

N.: Pe care o pune în două modalităţi, nu? Înţeleg că 
prezintă două standarde… 

I.M.: Standarde de politeţe şi de adecvare. De politeţe, 
când vorbeşte cu „publicul” său. Şi standarde de adecvare, 
când se află doar în raza vizuală a „publicului” său. Iar pe 
aceasta o pune în legătură cu modul de a apărea, cu apa-
renţa, cu înfăţişarea. Iar standardele de politeţe, care 
constau în impresia că respectă anumite standarde, le pune 
în legătură cu maniera de a face lucrurile, cu atitudinea. Ce 
mi s-a părut interesant? Faptul de a numi politeţe… sau un 
tip de politeţe… un fel de politeţe amorală, să zicem… Doar 
cultivă aparenţa că le păstrează… 

N.: … Da, o modalitate în care se cultivă o aparenţă, o 
conformare… 
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I.M.:… poate fi un tip de grijă… 
N.: Povestea e importantă vizavi de integrarea socială, 

vizavi de interacţiunea socială. Şi, din punctul acesta de 
vedere, înţeleg că sunt luate în considerare nişte standarde 
apriori, prin care tu reuşeşti o inserare, o recunoaştere a 
unui status, vizavi de tipul de standard pe care-l asumi ca 
rol social. Şi atunci, în acest orizont al interacţiunii, pare că 
are noimă chiar şi acel standard de adecvare sau de politeţe, 
întrucât te situează, te face receptat, te face să fii asimilat 
unor standarde, să nu fii în disonanţă cu ele, cel puţin 
aparent. Acea adecvare te duce într-o zonă în care cel puţin 
apari, sau ca aparenţă, pari a fi din filmul respectiv, acela 
care rulează în acel moment şi loc, în acel ambient. Prin 
asta te ţii într-o formă de inserare socială, de integrare 
societală, chiar de la „distanţă”, în sensul acesta oarecum 
generic, să zic, şi ca interacţiune socială.  

De fapt, Goffman merge pe aceste interacţiuni, să le 
spunem, sociale. Sociologia lui este una a interacţiunilor 
simbolice, după cum i-au zis unii. Este una ce consideră că 
transmitem şi altceva decât transmitem într-un mod de 
comunicare curentă. Că până la urmă standardele de poli-
teţe respective sunt ridicate la o anumită înţelegere şi arti-
culate într-o formă de prezentare în care devin asumate. În 
sensul acesta creează impresia de inserţie contextuală prin 
conformarea cu ele. Şi sigur că pot să fie diferenţiate 
standardele respective, în raport de tipul de comunitate, de 
tipul de societate şi aşa mai departe. Reţinem că există 
aceste standarde de politeţe şi de adecvare la care te rapor-
tezi şi pe care le asumi vizavi de un public receptor, aflat 
într-o interacţiune proximă şi direct discursivă sau într-una 
mai îndepărtată, sub incidenţa unui câmp vizual în care te 
afli. Poţi să asumi însă aceste standarde şi doar în sensul 
acesta al rolului jucat sub formă de aparenţă ce degajă o 
impresie. Pentru că dă bine, te face compatibil cu publicul 
respectiv, te face asimilabil lui, te menţine în standardele 
publicului. Te face, cum am zis, să fii într-o anumită 
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legătură şi chiar în rezonanţă cu tipul de receptare presetat 
de aceste standarde.  

În fond, aici este… o lucrare sau… o lucrătură… Îţi asumi 
modul de a fi conform unor standarde… Când vorbeşti de 
standarde, vorbeşti cumva implicit şi de un anumit nivel al 
lor, care e dinainte acceptat cumva ca măsură, ca model, ca 
reper. În raport de acest standard ajunge să-ţi fie evaluat 
statutul de inserţie în respectiva reprezentare a unui grup, 
de natură profesională, religioasă, politică, ori a unei comu-
nităţi etc. Există o reprezentare standard comunitară. 
Discuţia, sigur, este vizavi de aceste standarde, sau poate şi 
vizavi de aceste standarde, de felul cum se creionează, cum 
se ivesc, cum se stabilesc, cum sunt promovate şi acceptate. 
Însă, şi faţă de modul în care sunt surprinse şi deprinse în 
forma lor de reprezentare sau de prezentare, ca să poată să 
intre în acel rol de prezentare, sau de reprezentare de sine, 
respectivul actor public. De remercat că nu vii doar tu cu 
rolul tău de acasă, ci ai deja o absorbţie dramaturgică a 
unui standard, dacă vrei să fii cumva receptat în raport de 
acesta, dacă vrei să te duci pe grila publicului. O grilă 
standard pe care în prealabil ar trebui să o cunoşti sau, şi 
mai mult, trebuie să ţi-o însuşeşti. Evident, în caz că nu eşti 
parte din acel grup, din acel public ţintit. Îţi însuşeşti ma-
niera acestei modalităţi standardizate de a fi ca reprezen-
tare. Şi asta înseamnă că în prealabil trebuie să şi ştii de 
existenţa acestui standard. Modul său de reprezentare 
trebuie cunoscut, ca să poţi să intri în lăuntrul ei, al repre-
zentării… 

I.M.: Şi cum să facem măcar să limităm partea de 
dismulare, care vrând-nevrând, cel puţin la unii dintre noi, 
începe să se manifeste? Distanţa dintre autenticitate şi disi-
mulare? Şi dozajul mai mic sau mai mare la fiecare, de 
disimulare… 

N.: Aici e… tensiunea… Da, se petrece şi o disimulare, 
sau se poate manifesta... Ajungi să preiei din formele de 
limbaj, formele de atitudine, anumite maniere de 
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exprimare, reguli comportamentale, de ţinută şi aşa mai 
departe, pe care poţi să le deprinzi, desigur, şi într-o multi-
naţională sau la o mănăstire, de pildă. Dacă vezi că este o 
anumită practică a unei plecăciuni acolo, s-ar putea s-o 
preiei sau poate că nu. Însă, de vrei să arăţi că eşti şi tu de 
acolo, că eşti din acel film, o preiei. Acum, în ce măsură are 
rădăcină în tine sau în ce măsură tu preiei numai aparenţa 
şi nu preiei şi consistenţa în sensul ei de substrat, sau nu 
resimţi şi pământul acelei înrădăcinări, este o altă discuţie. 
Sigur că această preluare contează şi în raport de ceea ce 
vizezi, ceea ce doreşti sau urmăreşti. Te limitezi la o formă 
de adecvare sau de politeţe, chiar spirituală sau religioasă, 
ca formă zic, politeţe în sensul cumva mai generic. Dar, de 
fapt, e o formă de cuviinţă, de cucernicie sau eu ştiu cum 
poţi să-i spui, dacă poţi s-o pui în alţi termeni. Preiei acele 
forme standardizate de comunicare publică. E vorba de 
formele de manifestare ale acestei politeţi sau cuviinţe, de o 
adresare cucernică, dacă tot am pomenit de un mediu 
religios. Sigur că tot timpul e un risc să preiei forma apa-
rentă. E riscul să te conformezi aparenţei, dar să nu-i 
înţelegi suportul şi să altoieşti numai această formă pe tipul 
tău de comunicare, de atitudine. Şi atunci există un ecart 
între aceea ce asimilezi în forma aparentă şi rădăcinile ei 
sau sensul ei, vizavi de un comportament sau de un altul. 
Poţi să preiei respectivele aspecte, care te fac să fii de-acolo, 
aparent. Însă, în realitate nu e aşa de uşor să ajungi să fii 
chiar din acelaşi film. Dar, pe fond, cred că e important să 
vizezi mereu autenticitatea personală, chiar în asimilările 
respective. Şi pe mine m-a preocupat povestea. Mă preocupă 
în ce măsură nu mă formalizez, sau nu intru într-un 
„manierism” interacţional, din acesta chiar spiritual, de 
cuviinţă, de smerenie, de „chip de rob luând”, cum spunea 
un profesor de-al nostru. Sigur că poţi să fii absorbit într-o 
formă de manifestare care pare că este ceva într-un demers 
de adecvare, dar încă nu e ce trebuie şi după conţinutul său. 
Şi atunci, într-adevăr, este o provocare reală să vezi cum 
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faci să găseşti cumva formula în care tot timpul te comporţi 
în raport de propria-ţi măsură, fără să ai neapărat, sau fără 
să-ţi însuşeşti reflexe tipizate… 

I.M.: Care nu sunt conforme cu măsura… 
N.: …Da, nu sunt conforme cu măsura ta, şi poate şi „în 

sine” nu sunt întotdeauna potrivite cu structura ta. Nu sunt 
într-o prelungire firească, nu permit o altoire organică cu 
tine. Apropo de aceasta, modul în care era Părintele 
Ghelasie, din ce l-am receptat eu, nu era unul al unui om 
smerit în sensul formal. Sigur că era foarte viu şi foarte 
prezent. Era un mistic în sensul adevărat şi deplin al 
termenului. Nu am văzut la el vreun soi de artificialitate 
dintr-aceasta a smereniei, să zic aşa, făţişe, zise duhovni-
ceşti, stereotipizată. Nu… N-am în memorie aşa ceva. Era o 
anumită libertate degajată a prezenţei sale, care avea şi 
noutate şi prospeţime. Nu simţeai parcă morga asta de 
smerenie, să zic aşa, obositoare. Nu manifesta o smerenie 
explicită, cuvioasă, cucernică într-un mod prestabilit, clasic, 
tipizat. În sensul acesta mă refer. Ea exista ca realitate, ca 
modul de inserţie în asumarea vieţii celuilalt. Dar nu avea 
caracterul acesta standardizat, sau tipizat. Nu o citeai după 
o schemă clasică. Şi atitudinea asta îţi dădea poate şi ţie un 
spaţiu de libertate în care puteai să te manifeşti smerit, dar 
într-un chip smerit care îţi era propriu. Atunci când omul e 
viu şi într-o anumită deschidere de forţă, extrem de fluidă, 
nu anchilozată, nu mai ai sentimentul unei nevoi de 
conformitate, cât sentimentul de a fi tu însuţi, deschis şi 
liber. Preiei ca persoană modelul iconic. Nu-l iei neapărat în 
formulele de livrare tipizate, cu tot cu tiparniţă, să zic aşa. 
Pentru că are o prospeţime. Poate ţi-e şi greu să-l imiţi în 
situaţia respectivă, pentru că are o noutate a prezenţei. Şi 
atuncea îl preiei ca prezenţă, nu atâta ca rol, să zic, în 
sensul unor standarde. Preiei, asumi cumva chipul pre-
zenţei… modul de a fi în deschideri… 

I.M.: Şi atunci, totuşi, cred că se impune un anumit 
dozaj între a ne inhiba anumite lucuri şi a manifesta altele… 
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Dar, probabil că limita de demarcaţie nu e aşa uşor de găsit. 
Adică nu putem să fim nici într-o spontaneitate… de orice 
fel… 

N.: Nu, sigur nu. Pentru că, atunci când vorbim de 
spontaneitate, vorbim de o spontaneitate care are densitate, 
are consistenţă, are suport. Are suport profund, sau are 
chipul persoanei, viul său, care se actualizează ca prezenţă, 
să zic, şi în relaţie. Şi atunci e, într-adevăr, o prezenţă 
fiinţială. Nu e o spontenitate care poate să fie instinctivă, 
emoţională, sau de genul a ceva ce-ţi trece prin cap sau cum 
îţi vine. E vorba de o spontaneitate de alt grad, de altă 
măsură, una care trebuie recuperată în sensul întregimii 
noastre ca prezenţă, ca participare. Şi atunci sigur că există 
şi tatonări. Nu poţi să găseşti această bună aşezare chiar din 
prima. Uneori este ca şi în cunoaştere, în cercetare. Mai faci 
şi încercări. Şi din încercările vieţii te restrângi, îţi calibrezi 
antenele pe măsura semnalelor. Şi, cu cât este mai puternic 
sau mai slab semnalul şi capacitatea ta de receptare tot 
aşa… este şi regăsirea… Şi atunci şi interacţiunea, la un 
moment dat, îşi recapătă o mobilitate de modulare. Deci e 
şi o desfăşurare a propriei măsuri în ultimă instanţă, în 
transformarea ta ca personalitate. Bine zice Părintele 
Ghelasie că isihasmul ca mistică e şi o transformare a ta ca 
personalitate. Deci nu e simplă trăire sau stare de graţie, de 
moment. E şi o transformare a personalităţii. Şi în urma 
acestei transformări sigur că toate se aşază altfel, prind 
cheag, continuitate, stabilitate… şi mobilitate… 

I.M.: Transformare care nu trebuie deloc confundată cu 
asimilarea unor standarde exterioare regulamentare, să zic, 
mai mult decât simţite… 

N.: Da, aici există şi riscul de a intra într-un cadru 
regulator, excesiv de multe ori. Un cadru care te face să fii 
de-acolo, între barierele lui, dar în acelaşi timp te poate face 
să nu mai fii tu însuţi. Şi e riscant dacă conformitatea 
aceasta la tipare şi reglementări nu mai lasă loc descoperirii 
de sine. Până la urmă, trebuie căutată şi unicitatea şi 
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prezenţa personală care asumă sau poate să asume cumva şi 
regula sau şi tiparul sau standardul respectiv. Nu eşti 
împotriva lor. Nu eşti un contestatar, un factor dizolvant. 
Dar nici standardul respectiv nu trebuie să fie castrant. Nu 
trebuie să te facă să nu mai fii cine eşti tu, în taina ta 
descoperită. Chiar şi într-un spaţiu religios-comunitar, 
chiar în Biserică, trebuie să fii tu. Trebuie să înţelegem o 
dată în plus că tocmai aici este o cale de împlinire a noastră, 
în toate datele noastre, în tot potenţialul nostru, în ultimă 
instanţă. Deci nu e o chestiune doar de conformare, de 
înregimentare, chiar dacă există nişte standarde, la un 
moment dat. Au şi ele noima lor, de bună seamă. Dar până 
la urmă, totuşi, spaţiul bisericesc este unul eminamente 
relaţional, interpersonal, fapt pentru care ca persoană 
trebuie să înţelegi că mergi spre o dezvoltare a ta, spre o 
împlinire a ta, spre o actualizare a potenţialului pe care-l ai 
ca pe un talant. Şi atunci nu trebuie să confundăm mijloa-
cele cu ţinta, şi nişte standarde comunitare, de un anumit 
tipar, cu ceea ce trebuie într-adevăr să asimilezi, să dezvolţi 
şi să explorezi, să valorizezi cu adevărat din relaţia ta cu 
Dumnezeu şi cu ceilalţi… 

I.M.: Referitor la categoria a doua de standarde, cele de 
adecvare, autorul spune că în studiul instituţiilor sociale e 
importantă descrierea lor… Le defineşte ca spaţii bine deli-
mitate în interiorul cărora se derulează recurent anumite 
rutine… 

N.: Deci e vorba de instituţii sociale… Dar depinde şi de 
ce tip… Între acestea pot să intre şi cele din sfera spirituală, 
religioasă şi… 

I.M.: Chiar şi în familie, putem spune… 
N.: Chiar şi în familie, da. Sigur. Şi standarde de 

adecvare… 
I.M.: Citez: „Suntem obişnuiţi să presupunem că regulile 

de adecvare care prevalează în instituţii sacre, cum ar fi 
bisericile, vor fi cu mult diferite de cele care prevalează în 
locurile obişnuite de muncă. Nu ar trebui să presupunem 
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de aici că standardele din locurile sacre sunt mai nume-
roase şi mai stricte decât cele pe care le găsim în instituţiile 
de lucru.” 

N.: E vorba, până la urmă, de standarde şi aici şi acolo, 
la locurile obişnuite de muncă. Şi trebuie să remarcăm că 
există aceste standarde de raportare… unele mai rigide, mai 
stricte decât altele… 

I.M.: De exemplu: „Când se află în biserică, unei femei îi 
este permis să se aşeze, să viseze cu ochii deschişi sau chiar 
să moţăie. Totuşi, ca vânzătoare într-un magazin de îmbră-
căminte, i se va cere să stea în picioare, să fie agilă, să aibă 
un zâmbet permanent pe faţă chiar şi atunci când nu 
discută cu nimeni şi să poarte haine pe care nu şi le poate 
permite în rest.”  

Mi s-a părut interesantă paralela… 
N.: Da. Dar ce e interesant aici, este, cred, faptul că ne 

atrage atenţia că există aceste standarde şi că putem să 
avem impresia că în spaţiul spiritual există anumite stan-
darde rigide, dar în altă parte, la locul de muncă, de pildă, 
n-ar exista… Dar chiar există aceste impuneri, constrângeri 
şi în astfel de instituţii de lucru. Sau mai ales în zonele 
acestea – cum să le zicem? – specifice unor macro-agenţi 
economici sunt încorsetări. Cu cât sunt mai brand-uite, mai 
personalizate, cu atât s-ar putea să fie şi standardele speci-
fice colectivului mult mai „trase” într-un anumit şablon, 
chiar de comportament, chiar de politeţe, de curtoazie 
socială a fiecărui membru individual. Aceste conduite sunt 
filtrate în vederea a ceva, în vederea atingerii unui obiectiv, 
în vederea urmării unui scop, care de fapt e un scop… de 
identificare, precizare şi cucerire de piaţă, este un mobil 
economico-financiar, vizează profitul, vânzarea unui 
produs sau şi alte mize… poate… 

I.M.: Chiar ideologice… 
N.: Şi ideologice, da, cel puţin mai nou… Dar interesant 

că şi Goffman face paralela aceasta între o prezenţă în 
biserică, care, spune el, poate să fie uneori, din perspectiva 
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unor standarde care se impun, poate mai relaxată decât a 
cuiva care e captiv la locul său de muncă. Sunt diverse 
standarde revendicate de angajator, de patronat. Important 
este faptul că acestea există sau că putem să le citim şi-n 
alte zone de activitate. Avem impresia că numai într-un 
spaţiu din acesta bisericesc sau ecleziologic sau spiritual ar 
exista astfel de standarde. Goffman ne atrage atenţia că nu 
e aşa. Trebuie însă citite ca atare... în contextul lor… 

I.M.: Citez: „O altă formă de adecvare, care a fost 
studiată în instituţiile sociale, este ceea ce numim «Fă-te că 
munceşti.» Muncitorilor li se cere nu numai să producă 
obiectul respectiv într-o anumită cantitate şi într-un anumit 
interval de timp. Dar, de asemenea, şi să fie pregătiţi, când 
este momentul, să dea impresia că muncesc din greu în acel 
moment. De exemplu, despre puntea unei nave aflăm 
următoarele lucruri. Era amuzant să priveşti transformarea 
bruscă ce se petrecea ori de câte ori umbla vorba că 
urmează să vină un superintendent de la biroul central sau 
comandantul navei. Ofiţerii alergau la oamenii din subor-
dinea lor şi-i puneau la treabă. «Nu-l lăsa să te surprindă 
stând degeaba!» era avertismentul general. Iar unde nu era 
de muncă, oamenii inventau sarcini scrupuloase. (…) A 
neglija acest spectacol fals şi deşert s-ar fi interpretat ca un 
semn de deosebită lipsă de respect.” 

N.: De fapt, aici devine interesantă povestea. Dar feno-
menul nu se întâmplă numai… pe puntea navei…, ci cam 
peste tot pe unde există ierarhie, fie că e structură politică, 
sau militară, sau că e chiar spirituală sau religioasă. Deci, nu 
numai comandantul de navă maritimă stârneşte astfel de 
reacţii de genul „aflării în treabă”, ci şi comandanţii de navă 
spirituală, sau politică etc. Comandantul de navă în sens 
generic sau un superintendent, „comandantul acţiunii”, de 
pildă, care vine în control sau în „vizită de lucru”, creează o 
astfel de febrilitate a „aflării în treabă”. Ajungi să te faci că 
munceşti, chiar dacă nu munceşti, te trezeşti că munceşti, 
chiar dacă acesta e un spectacol… fals şi deşert, cum spune 
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Goffman. Remarca lui Goffman nu e circumscrisă doar  
la spaţiul totalitarismului şi ca propriu numai spaţiului 
„conducătorilor iubiţi”. Interesant este însă raportul… scenic, 
punerea în scenă a muncii… a lucrării, de fapt, crearea 
impresiei că roata se-nvârte, că treaba merge. Şi încă cum! 
Interesant că, deşi e un spectacol care poate să fie derizoriu, 
o fantasmagorie, a neglija totuşi această „punere în scenă” 
poate fi înţeleasă de comandant ca o lipsă de respect. Aici 
mi se pare interesantă interpretarea lui Goffman. Adică, faci 
un spectacol, te afli în treabă… nu-l laşi pe comandant să te 
surprindă „stând degeaba”… intri într-un joc… Însă, para-
doxal, intrarea în acest joc pare că e luată drept cea care 
transmite respectul… Comportamentul firesc, autentic 
jigneşte… e ireverenţios, susceptibil… 

I.M.: Şi fiecare ştie…  
N.: Da, şi intră şi într-un rol în care: „Domne, dacă nu te 

faci că lucrezi e risc…” Deşi e derizoriu… jocul… E un joc! Ne 
aflăm în treabă, doar. E o chestiune mai degrabă de rol de 
reprezentare, o generare de impresii, şi nu o treabă propriu-
zisă, din cea pe care, într-adevăr, o avem de făcut. Dar 
lucrarea e dramatizată, e asociată cu un transfer de respect 
către celălalt, comandant în speţă. Absenţa reprezentării 
aflării în treabă, lipsa ei, este asociată cu o lipsă de respect. 
Şi-ntr-un fel se marşează dimpreună la ea. Este un joc în 
care şi celălalt acceptă, cel care vine… comandantul, supe-
riorul respectivei instituţii, intendentul. Şi aici, din punctul 
acesta de vedere, nu ştii de unde trebuie să fie acţionată 
„tragerea cortinei” şi generată ieşirea din această drama-
turgie a „aflării în treabă”. Iar această dramaturgie se 
întâmplă la greu şi în spaţiul religios şi spiritual, când vine, 
să zicem, în vizită superiorul ierarhic. Există această 
febrilitate. Şi cum faci să nu intri în această transă şi să-ţi 
păstrezi reflexele fireşti? Sigur că e şi o chestiune naturală 
să ai o receptivitate şi o disponibilitate pentru cinstirea 
ierarhică, a statutului superior, a poziţiei, funcţiei şi aşa mai 
departe. Dar cum te păstrezi într-o măsură a firii proprii? 
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Revendicarea sau receptarea celui care vine (respectivul 
comandant sau intendent ce o fi) contează. Contează cum 
încarcă acest spaţiu al interacţiunilor simbolice, modul cum 
lasă să se manifeste în acest spaţiul al prezenţei sale, ca să 
nu se intre, că se vrea sau nu se vrea, în acest spectacol, care 
poate să fie derizoriu, aşa cum spune Goffman. Să te faci că 
munceşti, nu? Parcă aşa era formula… 

I.M.: „Fă-te că munceşti!”  
N.: Fă-te că munceşti! Exact! Da, la noi la Revoluţie… a 

fost pusă în scenă, la TVR, acea formulă „Fă-te că lucrezi!” 
de către poet la insuflarea actorului-regizor. Probabil că a 
da impresia asta că lucrezi deja este echivalată cu impresia 
de seriozitate. Dar dacă doar te faci e şi o neseriozitate, de 
fapt, în toată sceneta respectivă. Sceneta „aflării în treabă”…  

I.M.: Da, dar poate că sunt şi momente în care nu ai ce 
face… 

N.: Păi da, nu trebuie să faci ceva numai că nu ai ce 
face, pentru a arăta că tot timpul ai ceva de făcut. Altfel zis, 
eşti la lucru? Trebuie să lucrezi! Adică, nu există spaţiu vid 
din punctul acesta de vedere. Şi atunci trebuie să creezi 
această… continuitate a timpului de lucru. Mai ales când 
vine cineva „de sus” trebuie să te vadă că lucrezi, că nu poţi 
să spui că n-ai ce face, şi să justifici că te-a surprins taman 
într-un moment liber… un moment de pauză…  

I.M.: N-ar fi natural să mai fie şi astfel de momente…? 
Adică omul nu e robot. Poate să aibă… nu ştiu… şi nişte 
pauze… 

N.: Da, dar aici discutăm de standard, de faptul că intri 
în priză. Intri într-un „standard” din acesta, că aşa este 
„schema”. Anume că dacă eşti la muncă trebuie să faci ceva 
muncă şi, mai ales când vine cineva superior, trebuie să se 
vadă această muncă… în act. Dacă nu e chiar momentul de 
muncă, tot trebuie să inventezi ceva, ca să te arăţi util, 
funcţional, într-un fel. Intri într-o lucrare, ceva, care n-are 
prioritate şi nici finalitate. Nu are decât scopul de a genera 
impresii, de genul că „te faci că faci” ceva. Mi se pare foarte 
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pertinentă observaţia lui Goffman. Se întâmplă astfel de 
puneri în scenă. O constată cine a lucrat vreodată într-o 
instituţie cu o ierarhie, că e armată, că e Biserică sau eu ştiu 
ce minister, sistem de învăţământ, sau chiar partid politic. 
Sau şi mai mult poate, dacă e partid politic. Unde e vorba 
de o formă de ierarhie, de şef – de „şefu”, de „tătucu” – se 
fac scenete de genul acesta. Este o intrare în această vrie ce 
te înşurubează în realitate. Te trezeşti că te faci că lucrezi.  
E un eveniment în care fiecare îşi face aşa, câte ceva, de 
lucru...  

Dar problema, într-adevăr, nu este cea că ai sau nu ai 
ceva de lucru…, ci că intri în rolul acesta al transmiterii unei 
impresii ca într-o „transă”. Şi după aceea, după „vizita de 
lucru”, totul revine la normal, în parametrii obişnuiţi ori 
devine dezlânat, sau ceva de genul „lasă-mă să te las”. Însă, 
atunci, în timpul vizitei este o euforie, să zic aşa, a generării 
impresiei că se munceşte. Transmitem că ne facem cu toţii 
treaba. Căci se vine în vizită din această direcţie eterată, 
înaltă, şi atunci ne catalizăm pe a transmite această 
impresie… cumva.  

Interesantă este şi receptarea despre care vorbeşte 
Goffman, că dacă nu e aşa, lucrativ fiecare, înseamnă că e 
lipsă de respect. Şi aici este… sau poate ar trebui să inter-
vină şi lucrarea conducătorului, superiorului, mă rog. În ce 
măsură există conduceri ierarhice care pot să inducă un tip 
de normalitate sau să trezească un firesc al relaţiilor? Unii 
nu fac vizite anunţate, să zicem aşa. Şi încearcă să fie… 

I.M.: Nu cred că rezolvă. Mi-a spus fratele meu care 
lucrează în Germania că ei tot timpul sunt într-o tensiune: 
„Ce fac, dacă intră acum şi mă surprinde aşezat?” Deşi acolo 
e muncă foarte grea… fizică... 

N.: Asta e şi mai complicat, mai apăsător, atunci când 
eşti sub o presiune… 

I.M.: E o presiune teribilă, da… 
N.: E o presiune de a fi eficient, competitiv, perfor-

mant… Aşa jungem la Charlie Chaplin cu Timpuri noi, în 
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care eşti permanent supravegheat. Ţi se pune o ştachetă 
înaltă, un standard al timpului de lucru, să zicem aşa, ce 
reclamă să fii permanent în priză pentru a sări la înălţimea 
ştachetei obiectivului. Şi presiunea asta generează şi un 
comportament timorat, induce un sentiment de teamă, 
determină o mecanizare, o robotizare a omului, o dezuma-
nizare, de fapt. În spaţiul spiritual ar trebui să fie această 
teamă, o teamă de aceeaşi natură? Căci aşa ne putem gândi 
şi vizavi de Dumnezeu ca la „Ochiul Atotvăzător”. Poţi să te 
gândeşti, nu? Dumnezeu e pretutindeni şi tot timpul 
prezent. Şi atunci ce facem? Suntem într-o crispare, într-o 
asuprire? Uite că nu prea suntem. Trebuie să avem grijă să 
vedem „Ochiul lui Dumnezeu” aşa cum este El, iubitor, 
ocrotitor, încrezător. În sensul ierarhiei umane suntem 
timoraţi de prezenţa… „şefului”. Să ai o timorare vizavi de 
prezenţa „superiorului” e o problemă.  

Până la un punct o anumită preocupare e firesc să 
existe, căci aceasta este şi natura structurii ierarhice şi de 
prezenţă de autoritate, de întâietate chiar şi în sensul acesta 
sacramental. Dar nu trebuie să fie într-atât de strivitoare 
încât să blocheze comportamente sau să genereze, eu ştiu, 
manifestări poate chiar hilare, izvorâte din dorinţa sau 
instinctul cuiva de a se adecva. În adecvarea asta nu vii şi 
faci un şpagat peste propria-ţi putinţă numai ca să fii adecvat 
înaintea unei astfel de interacţiuni. Aici e şi o problemă de 
„sistem” la un moment dat, dacă se induce o astfel de 
reacţie, când ar trebui, de fapt, să se creeze un spaţiu co-
participativ, chiar creativ de exprimare. Aici ţine şi de tipul 
de structură, dar şi de persoanele care „locuiesc” structura 
respectivă, ierarhică, care pot să suscite şi un firesc al 
răspunsului. Ar putea totuşi să nu creeze „competiţia” 
aceasta de adecvare, care se reduce doar la intrarea într-un 
rol social şi la a crea impresie. Însă, după ce pleacă celălalt, 
anume şefu, actorul răsuflă uşurat, şi eventual face şi o 
trimitere la originile materne. Nu suntem pe aici doar 
pentru a crea impresii. Până la urmă, de ce să nu căutăm 



176 

întâlnirile reale, cele care cu adevărat ne zidesc, şi de ce să 
nu vedem tot timpul care este realitatea de la care pornim 
şi ce putem face în condiţiile date. Şi pe cât posibil nici 
ocazional să nu intrăm într-o astfel de vrie de a crea 
impresii. Să ne întoarcem la realitate şi la ce putem să 
construim pornind de la ceea ce este, şi aşa cum este, până 
la urmă. Să nu intrăm prea mult în degajări de impresii 
conjuncturale. Pentru că altfel nu facem decât să rămânem 
într-un „joc secund” de pe o scenă ad-hoc, un joc care nu 
face bine nici unora, nici altora... 

I.M.: Unul dintre obiectivele generale ale oricărei 
echipe este acela de a întreţine definiţia situaţiei pe care o 
creează performarea ei… 

N.: Aici, la Goffman, e importantă această definire a 
situaţiei prin modul de a crea impresii. Adică, e important 
ce vrem să transmitem prin ceea ce facem, în sensul 
definirii unei situaţii. Aici cred că e o sintagmă importantă, 
care ne aduce în atenţie faptul că noi definim nişte situaţii 
într-un anumit fel. Definim situaţia respectivă într-un 
anumit fel şi transmitem ceva. În ce sens definim situaţia? 
Încotro vrem să configurăm în ceilalţi sensul acelei definiri? 
Ce vrem să transmitem, încotro îi orientăm? Căci aici e, de 
fapt, o miză a acestor interacţiuni simbolice şi roluri 
sociale. Ajungi la o punere în scenă şi la o impresie pe care 
o inserezi în celălalt. În ce măsură influenţezi, deci, pe 
ceilalţi? Şi în ce direcţie… mă gândesc… 

I.M.: Referitor la definirea aceasta a situaţiei, pe de o 
parte ea poate fi teatrală, să zic aşa, vicleană, dar în acelaşi 
timp noi suportăm şi definiri ale situaţiilor care vin peste 
noi – ca presiuni de gând şi de emoţie – şi trebuie să  
le rezistăm şi să încercăm să susţinem o definiţie care,  
într-adevăr, ne este proprie şi în care credem. Cum să facem 
să ne descurcăm în contextul acesta al vânturilor de toate 
felurile? Unii dintre noi nu suntem liberi în a defini 
situaţiile într-o deplină libertate şi cu atât mai puţin într-o 
autenticitate… 
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N: Păi aici este, poate, firul... În ce măsură accedem la o 
anumită libertate în act în inserţiile noastre sociale? În ce 
măsură nu suntem dependenţi de un standard, pe care 
trebuie să îl punem în scenă neapărat, şi nici de alte aspecte 
care ţin de structura noastră internă şi care ne pot 
predispune mai degrabă către un răspuns reactiv în formă 
de adecvare sau politeţe mulată pe un anumit context. Fără 
să ai frână sau fără să ai temperanţă, sau o bună aşezare, nu 
ajungi să ai o măsură în adecvare, din punctul acesta de 
vedere, ca standard. Aici chestiunea se adânceşte întrucât 
intervine şi spaţiul spiritual sau orizontul spiritual al 
transformării care te face să te reaşezi cumva. Căci, altfel, 
numai strict psihologic sau doar contextual nu ai suficiente 
resurse de regăsire de sine şi de bună potrivire sau pozi-
ţionare vizavi de ce înseamnă un sine din acesta de repre-
zentare distinct de ce înseamnă un sine autentic. Acel chip 
de persoană real care iese în întâmpinarea celuilalt, în 
diverse situaţii, fie că e relaţie profesională sau ierarhică sau 
de altă natură. Adică trebuie să fii cumva în tine însuţi chiar 
de te mişti pe toate aceste trepte de întâlnire, chipuri de 
relaţionare, tipuri de inserţie într-o comunitate, sau de 
lucru de echipă sau mai ştiu eu ce, încercare de integrare 
într-un grup.  

Aicea putem să venim şi în planul spiritual sau religios, 
liturgic, sacramental. Dacă ai o slujire liturgică şi sunt mai 
mulţi, unul poate să ştie elementele de urmat, altul poate că 
nu. Unul poate să fie foarte rigid în elementele pe care le 
ştie, ca slujire mă refer, în sensul de co-liturghisire, ca 
preot, de pildă. Şi aici trebuie să simtă fiecare cum reuşeşte 
să se aşeze mai potrivit în acel spaţiu comunitar, în care 
fiecare e participativ, dar şi orientat vizavi de ce standarde 
sunt, de cuviinţă sau ritualice, de adecvare. Depinde cum te 
mişti. Tipizat sau ritualic. Poţi să şi ştii care sunt mişcările 
tipizate după carte, dar modul în care le transmiţi sau 
modul în care „defineşti situaţia” în care celălalt trebuie să 
se înscrie poate să fie inadecvat, unul care „taie maioneza”. 
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Poate să creeze o temere, o frică, o crispare şi aşa mai 
departe, şi nu ajungi la modalitatea potrivită în asemănare 
cu ceea ce se doreşte, în ultimă instanţă. Nu trebuie să fie 
doar o impresie de comuniune sub formă de ordine, ci chiar 
să fie o comuniune care să se nască în acel ambient. Altfel, 
doar participăm la a transmite o impresie de comuniune, de 
rânduială şi unitate-cadru. Însă fiecare trebuie să fie atent 
mai mult la autenticitatea sa şi a celuilalt, decât la definirea 
să zicem aşa stereotipizată a modului comportamental, şi la 
încadrarea în tiparul prestabilit… care nu e de ignorat, 
însă… 

I.M.: Şi atunci există şi etape de parcurs? În sensul că 
noi mai şi aproximăm…? 

N.: Absolut. Evident există… 
I.M.: Adică ne mai luăm şi ca atare… 
N.: Da, căci altfel, cel puţin la început de parcurs, fără 

experienţă, nu poţi să mergi decât prin aproximări sau prin 
tatonări, şi printr-un pipăit, oarecum „în orb”. Din aproape 
în aproape vezi apoi cam pe unde îţi este locul şi începi să-l 
preiei, să-l asumi, gândind chiar în sensul acesta profund, 
adică în sensul de recuperare a ta ca chip de persoană 
integrală, ca acel chip care îţi redă într-adevăr şi spaţiul de 
libertate, de exprimare de sine. Aceasta o preiei şi în 
dinamica ei, cu decantările ei, cu crăcile care sunt printre 
crengile cu roade, întrucât coexistă şi sunt în această 
împletire, cumva. Şi atunci ne luăm şi ca atare, din acest 
punct de vedere. Altfel, riscăm să jucăm doar un rol ce 
exprimă standarde de sfinţenie sau de smerenie pe care nu 
le trăim încă, ca să dau un exemplu, în sensul acesta 
duhovnicesc. În acest sens, putem ajunge să creăm doar 
impresii de oameni spirituali sau duhovniceşti. Mai bine nu 
creăm o atare impresie pentru că e chiar o urâciune să fii în 
situaţia de a livra astfel de impresii. Mai bine eşti ca şi cum 
n-ai fi un om duhovnicesc şi te porţi cum ţi-e portul, fără să 
ieşi prea mult în decorul unei reprezentări spirituale înalte, 
pe care, de fapt, nu o ai împropriată, asimilată... 
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I.M.: Continui ideea cu obiectivele generale ale echipei 
de a întreţine o definiţie a unei situaţii. Acest lucru „presu-
pune supracomunicarea unor aspecte şi subcomunicarea 
altora.” Aşadar revin, nu neapărat la cineva care o face 
intenţionat şi urmărind cine ştie ce lucruri ci, supracomuni-
carea şi subcomunicarea diverselor aspecte, nu e o pro-
blemă generală a comunicării fiecăruia dintre noi?  

N.: Nu ştiu exact la ce se referă supracomunicarea şi 
subcomunicarea… în context… 

I.M.: În sensul că unele lucruri sunt trecute sub tăcere, 
sunt ignorate, sunt nevalorizate eventual, sunt uitate, iar 
altele sunt amplificate, li se dă amploare, sunt puse în 
atenţie, sunt reamintite permanent, şi prin asta se petrec 
deformări ale perspectivei asupra unor situaţii. Aceasta 
poate să fie o chestie culturală, ambientală, cum se spune. 
Dar poate să fie şi-ntr-o zonă de control a noastră. Adică 
poate trebuie să deschidem mai mult ochii… Sau cum să 
facem să limităm deformările acestea? 

N.: În primul rând provocarea este şi pentru cei care 
sunt predispuşi, propuşi sau pre-puşi în astfel de situaţii. 
Cei care induc, degajă, o supracomunicare sau o subcomu-
nicare, comunicare ce poate să devină excesivă. În plus sau 
în minus, ca să zic aşa. Şi, de fapt, revenind la ce am vorbit 
anterior, este şi o formulă de a găsi echilibrul şi de a nu 
miza pe lucrurile care nu sunt cele mai eficiente şi care, mai 
degrabă, te pot decontextualiza şi scoate cumva din echipă, 
fiindcă tot s-a vorbit de cadrul de echipă…  

În ce măsură în cadrul nostru de echipă dezvoltăm şi 
relaţii de echipă, sau mai mult, relaţii comuniante, dacă 
discutăm şi în sensul acesta spiritual, personalist? Le 
desfăşurăm-dezvoltăm sau facem o bifurcare dintr-aceasta 
de supracomunicare/subcomunicare, în care nu mai avem 
cu adevărat o recuperare a spiritului comunitar, să nu zic de 
echipă, că sună puţin poate prea sportiv. Şi atunci e o 
responsabilitate în joc. Dar ca să ai această responsabili-
tatea ar trebui să te ai în atenţie, să nu te iei doar ca atare. 
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Trebuie să ştii că poţi să bruiezi sistemul prin supracomuni-
care, sau prin subcomunicare. Sistemul în sensul de echipă. 
Poate de asta e şi bine că e adusă în atenţie această viaţă 
cotidiană ca spectacol ca analiză sociologică a interacţiu-
nilor simbolice, cele despre care vorbeşte Goffman. Tocmai 
pentru că poate îţi aduce în atenţie şi alte aspecte 
spectaculare. Nu te iei ca atare. Ai în atenţie că şi în poziţia 
ta sau în funcţie sau pe un statut anume, poţi să nu ai 
măsura potrivită. Poţi să practici, să exprimi o supracomu-
nicare sau să emiţi o subcomunicare care, de fapt, bruiază 
sistemul. Îl încarcă, îl tensionează sau, în pandant, îl 
depresurizează, îl fleşcăie. Şi atunci trebuie să găseşti 
formulele… de prezenţă. Trebuie să ai responsabilitatea 
căutării. În special cel care e în situarea de a supracomu-
nica, comunica sau subcomunica… 

I.M.: Dar nu suntem toţi în situaţia aceasta? Fiecare la 
diverse nivele… Bineînţeles că poziţia, funcţia obligă şi mai 
mult… 

N.: Obligă şi mai mult. Da, în sensul acesta. La asta mă 
refeream la o responsabilitate accentuată. Te gândeşti că 
ceilalţi se uită la tine şi că tu induci anumite impulsuri, 
generezi anumite reacţii. Şi atunci contează să ai şi respon-
sabilitate vizavi de ce impulsuri transmiţi în sensul formal/ 
informal, faţă de actul comunicării sau subcomunicării în 
definirea unei situaţii la care ne racordăm toţi, ambiental să 
zic, sau comuniant. Şi aici este această responsabilitate per-
sonală şi într-un fel inter-personală. E adevărat că fiecare se 
mişcă specific, că are paletarul său de situări. Şi ne 
mişcăm… pe scări şi în medii sociale în aşa fel încât  
într-o situaţie sunt „mic”, într-o situaţie sunt „mare”. Într-o 
situaţie sunt într-o poziţie coordonatoare, în alta sunt în 
raport de subordonare şi aşa mai departe. Dar trebui să ştii 
să faci în aşa fel încât să nu intervină o cătănie şi-o căprărie 
pe toată scara poziţionărilor sociale şi în astfel de inte-
racţiune socială. Trebuie să ştim, trebuie să avem atenţie şi 
astfel de interacţiuni sociale în forma lor, de care ţine şi 
modul a ceea ce transmit şi de modul cum o transmit. 
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I.M.: Şi poate nu doar supracomunicarea unor aspecte 
şi subcomunicarea e o problemă, ci chiar maniera comu-
nicării care ne poate fi influenţată chiar fără voie, să zicem… 
De exemplu, părintele Vlasie de la Frăsinei mi-a spus că li  
s-a întâmplat – şi nu de puţine ori – ca atunci când cântau 
la strană, să facă greşeli sau distorsionări din care rezultau 
exprimări defăimătoare… 

N.: Ei bine, acestea pot să fie şi din greşeală, să zicem. 
Se poate întâmpla. Pe de altă parte, poţi să pui şi problema 
dacă omul, vieţuitorul respectiv pe care l-ai pus să citească, 
nu ştie să citească prea bine. Şi învaţă, se califică acolo la 
locul de muncă, la strană. La Frăsinei, Părintele Ghelasie a 
prins timpul când încă se citea psaltirea, cred, şi după 
alfabet chirilic. Şi atunci e şi responsabilitatea celui care-l 
pune în astfel de situaţie pe cititor. Dacă-l arunci pe unul în 
apă şi el încă nu ştie să înoate, nu poţi să-l găseşti chiar 
vinovat numai pe acela care nu ştie să înoate. A, dacă a vrut 
el, a zis că ştie, s-a oferit, e altă discuţie. Dar se poate 
întâmpla. Acestea sunt lucruri care au şi zona lor de 
relativitate. Se poate întâmpla să fie şi astfel de lecturi la un 
moment dat nedorite, care să fie în zona asta defăimătoare, 
chiar blasfemiatoare. E mai rară o astfel de formulare. Nu te 
duci uşor chiar până acolo. Dar probabil că atunci când 
părintele Vlasie a spus ceva, ştia ce vorbea. Probabil că s-a 
referit la ceva concret. 

I.M.: Da. Mă gândesc că totuşi în ritmul acela de nu ştiu 
câte ore de slujbe de zi şi de noapte, şi-ntr-o anumită 
presiune, poate că se se întâmplă… Părintele Vlasie spunea 
că şi dumnealui… 

N.: Se întâmplă. Poate să fie. De ce nu? Se poate întâmpla. 
Dar aici sunt mai degrabă acte involuntare… 

I.M.: În contextul acela e clar că sunt involuntare… şi 
totuşi se petrec…  

N.: Problema e şi a noastră, sigur. În ce măsură suntem 
mai degrabă voluntari decât involuntari. În ce măsură 
suntem mai degrabă prezenţi şi conştienţi în clipă, clipă de 
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clipă, cumva, în ceea ce facem. Citeşti? Citeşti! Atunci, 
citeşti ce scrie, nu ce nu scrie, nu? Până la urmă, trebuie să 
redai ceea ce este acolo, nu? Trebuie să exprimi fidel. Da? Şi 
asta poate n-o faci, înţeleg. De ce? În fine. Acestea sunt 
cazuri şi cazuri. Sigur că poate acel act involuntar îşi are 
poate şi o altă cauză sau o extracauză… de tip spiritual. Aici 
poate ţintea părintele Vlasie. 

I.M.: Revenind la tematica şi ambientul cărţii: „Coerenţa 
expresivă a definiţiei comunicate de o echipă poate fi 
compromisă dacă apar informaţii care contrazic impresia 
pe care o produce performarea.” 

N.: Deci realizăm o producţie, performăm, definim 
situaţia într-un anumit fel şi apar apoi informaţii care 
contrazic această impresie pe care o generăm. Aici e şi o 
poveste de coerenţă între ceea construim ca impresie şi 
situaţia reală cea dincolo de impresia produsă ce vrea să 
orienteaze receptorii conform definirii situaţiei. E cumva 
vechea sintagmă: „una vorbim şi alta fumăm”. Informaţia ce 
„apare” poate să contrazică impresia produsă pentru a 
defini o situaţie de către o echipă, fie că e vorba de un plan 
profesional, fie spiritual etc. 

I.M.: Aici spune că publicul trebuie împiedicat să pri-
mească informaţii care deconspiră impresia care este 
cultivată. Cu alte cuvinte, o echipă trebuie să fie capabilă 
să-şi păstreze secretele. Sunt enumerate tipuri de secrete: 
întunecate, strategice, interne, încredinţate… E o întreagă 
teorie… 

N.: Un întreg evantai de secrete… Interesante tipologiile 
pe care le surprinde, şi modul în care le clasifică Goffman... 
Aici se intră şi într-o zonă a manipulării publicului, a 
mascării anumitor aspecte secrete, pe care trebuie să le ţii 
ascunse, pentru că vrei să menţii o anumită definire a 
situaţiei, validă, legitimă, vrednică de încredere. Şi atunci, 
dincolo de clasificarea respectivelor secrete, chestiunea este 
cea a raportului lor cu impresia ce se doreşte a fi indusă 
publicului. Relevant e deci faptul contradicţiei între aceste 
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dedesupturi şi ascunzişuri şi ceea ce transmiţi ca impresie, 
pentru că îţi bruiază tipul de definire al unei situaţii. Se 
intră, astfel, mai degrabă într-o zonă a manipulării, a 
dismulării, a dublului standard etc. Adică, ţin la o definire a 
situaţiei, dar de fapt mă trădează lucrurile ascunse. Suntem 
aproape de o lucrare, la un moment dat, chiar conspirativă. 
De ce se caută o definire a situaţiei pentru public? Definesc 
situaţia pentru că de fapt vreau să orientez atenţia în sensul 
acelei definiri...  

Dar, în sens creştin – cum zice şi Avva Ghelasie – taina 
este descoperire. Taina nu e un ascuns… Nu e un „de sub 
preş”! Sigur că şi din perspectivă personală nu ne punem 
poalele în cap şi „toată ziua-bună ziua” scoatem pe galantar 
cele din „pivniţă”. Ştim sau trebuie să fim conştienţi de 
„ascunzişuri”, dar asta nu înseamnă că trebuie să le expu-
nem ca să smintim lumea. Suntem toţi, noi cei nedesă-
vârşiţi, cu „ale noastre”, pe care nu le scoatem în public, nu 
le afişăm ca pe fapte de urmat la gazeta de perete. Şi e bine 
că nu le afişăm, într-un fel. Dar, în acelaşi timp, nu este 
suficient că nu le afişăm. Trebuie să le şi depăşim în măsura 
în care sunt „secrete”, să zicem, maculante. Trebuie şi o 
curăţire, o decantare, o limpezire, o luminare a „pivniţei”. 
Trebuie să ne menţinem pe o tendinţă de genul acesta, de 
pogorâre a luminii în întuneric.  

E o altă discuţie dacă am numai anumite secrete care 
pot deconspira impresia creată, cum zice Goffman, şi 
operez într-o zonă manipulatorie, întrucât caut să le ascund 
doar ca să îmi menţin eu controlul asupra definirii unei 
situaţii. O definiţie care îmi creează poate chiar un avantaj, 
sau mă păstrează într-o anumită situare, în direcţia unor 
beneficii sau în siajul unor scopuri urmărite…  

În sens spiritual, nici chiar cele bune şi sfinte nu le poţi 
revărsa oricând, oricum, oricui: „Nu daţi mărgăritarele 
voastre porcilor” sau „Nu daţi cele sfinte câinilor”, s-a spus 
în Evanghelie.  Nici cele bune nu poţi să le etalezi incon-
tinent către public. Chiar şi acestea, bune fiind, pot rămâne 
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într-o zonă tainică. Trebuie bine măsurat dozajul expunerii. 
Părintele Ghelasie spunea că sfinţenia însăşi trebuie să ia 
astăzi o „haină de normalitate”. Să nu dea deci impresie de 
sfinţenie. Pentru că dacă se exprimă ca sfinţenie explicită 
riscă să fie „bombardată”. Şi atunci şi „sfinţenia” trebuie să 
se îmbrace cu o „haină de normalitate”. E bine să se „afişeze” 
cu un fel de mod comun de a fi, care nu are „harisme” 
stridente, magnetice. O sfinţenie care, să zicem aşa, nu se 
vede, decât de cel ce vede dincolo de ceea ce apare. O 
sfinţenie care apare ca un comun, să spunem, ca un firesc, 
ce nu „bate la ochi”. Şi din punctul acesta de vedere, poţi să 
ai o lucrare sau o trăire mai tainică care nu te şi împinge 
însă să o defineşti public într-un chip al sfinţeniei. Căci 
dacă o defineşti aşa s-ar putea să ai parte de mucenicie, mai 
repede decât s-ar cuveni, întrucât contextul se mişcă într-o 
astfel de direcţie, în răspărul sfinţeniei, nu?  

Sigur că se poate intra într-o zonă negativă, să zic aşa, 
umbroasă, rece, vizavi de raportul între secretele acestea 
care se menţin şi care pot contrazice definirea situaţiei 
pentru un anumit public. Aşa cum e în plan politic, cu 
careva ce are nu ştiu ce secrete care sunt scoase de la sertar 
sau, mă rog, sunt ţinute în prealabil acolo, pregătite, pentru 
diverse ocazii, pentru a şantaja, pentru a influenţa, a ma-
nevra nişte situaţii. Cine deţine informaţiile care contrazic 
impresia dată în raport de definirea unei situaţii, sigur, are 
un rol. Vrea să schimbe, să delegitimeze sau să invalideze 
acea definire a situaţiei, produsă de o echipă în detrimentul 
alteia. Şi atunci se intră într-un război din acesta de genul 
cine ţine sau cine deţine anumite „secrete” şi aşa mai 
departe. Dar în acest război se iese de fapt din zona aceasta 
onestă sau spirituală în care fiecare trebuie să ia aminte şi la 
el însuşi, la propria sa bârnă, pe care e bine să o vadă, că îi e 
foarte proximă.  

Pe scurt, fiecare trebuie să ţină cont şi de transformarea 
lui personală. Şi chiar dacă ar avea, în sensul acesta tainic, 
aspecte luminoase, care sunt atinse, să zic, prin experienţă 
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spirituală, nici chiar acelea nu sunt de livrat oriunde şi 
oricum. Deci nici sfinţenia nu trebuie să fie înăbuşitoare ca 
impresie. Viaţa spirituală chiar intensă nu trebuie să exfo-
lieze pe celălalt, să-i dea o „definire a situaţiei” încât să-l 
lase mască, să rămână cu gura căscată, buimac. Dumnezeu 
s-a coborât până şi la Trup. S-a făcut ca unul dintre noi, nu 
cu năluciri înfricoşându-ne pe noi. A luat chip de om.  
S-a întrupat ca să intre la măsura noastră în legătură cu noi. 
S-a făcut ca noi, cum frumos zice Părintele Stăniloae. Nu s-a 
arătat ca Dumnezeu înfricoşător. S-a făcut ca unul dintre 
noi. Rămânând ce era, s-a făcut ce nu era. Şi din punctul 
acesta de vedere, unii n-au văzut decât umanul. N-au mai 
văzut şi divinul, firea dumnezeiască din Hristos. N-au mai 
văzut şi dumnezeirea lui, de fapt. Şi aceasta a fost şi este 
spre ratarea întâlnirii cu Hristos a celor are au văzut numai 
atâta, doar ce se vede. Dar şi aici se poate gândi atât 
mişcarea de până la Schimbarea la Faţă sau chipul de rob 
respectiv chipul de Fiu. Că şi aici este o mişcare de desco-
perire, de arătare. Este şi o descoperire tainică care… se 
descoperă, dar care rămâne încă şi în nedescoperire. Şi 
modelul acesta şi noi trebuie să-l avem în viaţa noastră 
spirituală.  

Este desigur şi un aspect al slăbiciunilor, al neputin-
ţelor, să zicem, chiar al păcatelor noastre. Este şi partea 
aceasta tenebroasă a „secretului” nostru. Dar este şi o taină 
a părţii  noastre luminoase, care nici aceea nu trebuie 
livrată ca atare, oriunde şi oricum. Nu trebuie etalată fără 
rest, ca iluminatul stradal, ca lumină pusă-n par.  

Şi aici, apropo de adecvare şi de definirea unei situaţii 
sau vizavi de modul cum înţelegem, reprezentăm sau cum 
definim noi sfinţenia, Avva Ghelasie afirma că, în specificul 
carpatin creştin, există un firesc… Adică manifestarea, chiar 
a sfinţeniei atunci când este, se prezintă sub un aer firesc. 
Acest firesc este un tip de definire a situaţiei, din punctul 
acesta de vedere, particular, al sfinţeniei. Şi atunci trebuie 
să ştii că poţi să o receptezi pe aceste coordonate ale 
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firescului. Dacă vrei să o vezi după alte standarde de 
expresie s-ar putea să nu o regăseşti. Dacă vrei să o 
identifici într-o exprimare a ei, eu ştiu, prestabilită, că ar 
trebui să fie într-un anumit fel, după nu ştiu ce reţetar, s-ar 
putea să nu o recunoşti. La fel şi cu smerenia care poate să 
fie paradoxală, atipică. Deci nu este neapărat cea pe care ai 
crede că are un anumit tipic de manifestare, de genul: 
«Domnule, uite aşa e smerenia şi uite acela e smerit că e 
aşa...» Poate să fie atipică smerenia, de ce nu? Şi paradoxală 
în curgerea sa. Şi atunci te poate face să nu o prizezi lesne. 
Nu-l mai receptezi pe om ca atare, în realitatea sa, dincolo 
de impresia pe care ţi-o induce. Nebunii întru Hristos pro-
duceau contraste foarte mari, comportamentale, simulând 
un comportament aparent smintit, deraiant. Impresia dega-
jată era una de transmitere a unui acces de nebunie, a unui 
„sărit de pe fix”. În fine…  

De aceea mi se pare important aici, că tot s-a discutat, 
să nu mergem în zona manipulatorie, conspirativă. Sensul 
nu e să băgăm sub preş nişte secrete sau să păstrăm 
secretele ca să putem să definim situaţia astfel încât să 
avem grija ca ceilalţi să înghită numai definirea pe care le-o 
livrăm noi. Aici intrăm într-un război aproape ocult sau de 
servicii speciale. Miza acestor războaie oculte sau de servicii 
care este? Ce vor să cucerească sau să apere?  

Nu ar trebui oare şi aici să fim tot timpul animaţi de 
onestitate, de intenţii bune? În substrat, nu trebuie să i se 
permită fiecăruia să aibă, nu doar pregătire profesională, ci 
şi o dezvoltare personală în sensul bun, ca să nu zic, poate, 
chiar al sfinţeniei personale? Asta, dacă suntem „războinici 
ai luminii”. Dacă înţelegem miza de a fi şi de a rămâne în 
asemănare hristică, în ultimă instanţă, recunoscând că 
Hristos este Lumina lumii. Altfel, riscăm să intrăm doar în 
sfera abilităţilor de a crea impresii. Riscăm să ne înscriem 
într-un joc numai al creării de impresii, şi să rămânem în 
sfera Marelui manipulator, cum avea titlul, parcă, o carte a 
lui Ion Coja. Să nu intrăm, aş zice, într-o zonă din aceasta, a 
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„urâciunii pustiirii”, care nu mai este zona Adevărului… Că 
suntem pierduţi, chiar de credem că luptăm pentru cauze 
drepte, dacă devenim nişte machiavelici, oameni ai scopu-
rilor care scuză mijloacele… 

I.M.: În carte, sunt apoi prezentate tipuri de performeri, 
să zicem, în cadrul echipelor care definesc situaţii. Şi doar 
menţionez ca exemple: informatorii, complicii, mediatorii, 
psihoterapeuţi, specialistul de serviciu (dentişti, stilişti, 
dermatologi care se ocupă de faţada personală sau alte 
tipuri de profesii). N-ar avea rost să intrăm în detalii… 

N.: Da, reţinem aici că există această clasificare de 
performeri. Interesant că se face o asemenea clasificare 
vizavi de performerii de un anumit fel. Asta e o surprindere 
interesantă ca anvergură şi detaliu a lucrării în echipă… Am 
citit şi eu în carte, da… Avem echipă, avem valoare… 

I.M.: Referitor la informatori şi complici – ca tipuri 
marginale de performeri – un exemplu de activitate de 
complice, din aceasta, mai de găinar. Proprietarul unui 
local de jocuri de noroc angajează pe un om de-al casei 
pentru a simula câştigul unor premii spectaculoase. În acest 
fel clientela este incitată să joace cât mai mult. „Atunci 
când fraierii au fost stârniţi suficient, complicele se retrage 
şi predă afară câştigul unui om al localului.” 

N.: Adică intră într-un „rol de atracţie”. Asta se întâmpla 
şi la alba-neagră care se juca în târguri sau chiar în 
spectacolul stradal, cotidian, pe lângă hoteluri mari şi în 
zone centrale. Era unul care era de partea lor şi acela era 
momeala… Prima dată era lăsat să câştige şi „gură cască” din 
jur credeau că pot şi ei să câştige, că e simplu. Dar în loc de 
albă, luau neagra, aproape negreşit! Dacă se riscau să 
ghiceasca alba îşi puteau câştiga o bătaie în loc de bani. Dar 
această acţiune e lecturată şi în această formă de complice 
vizavi de definirea unei situaţii, şi ca un tip de participare la 
crearea unei impresii, ca mod de intrare într-un rol. E 
surprins aşa, ca un exemplu, şi este interesant din punctul 
acesta de vedere. 
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Aceste clasificări ale lui Goffman sunt interesante şi 
prin exemplele date… 

I.M.: Da, e uimitor ce structurare poate să aibă şi, în 
acelaşi timp, că poate să meargă la cei doi poli. Adică, pe de 
o parte, poate să fie valabilă pentru manipulări la nu ştiu ce 
scară… 

N.: Şi la găinării, şi la şarlatanii şi la bagabonţeli de 
colţul străzii, dar şi la escrocherii economico-financiare, 
„asasinări economice” ori chiar sentimentale… de ce nu… 

I.M.: Dar chiar la nivel de bună intenţionalitate ne 
putem aplica acest aparat teoretic pentru că… De exemplu, 
cum a spus părintele Vlasie că greşeau, fără intenţie, în cel 
mai sfânt loc, în biserică, cu asemenea gravitate. Adică nu 
suntem… invulnerabili. De asta cartea mi se pare teribil de 
laborioasă. Ceea ce am surprins eu este foarte puţin. Este 
un aparat incredibil de laborios, structurat, uşor de înţeles, 
nuanţat… 

N.: Şi tipul acesta de analiză al interacţiunilor simbolice, 
al unei dramaturgii sociale, este provocator întrucât 
observă şi prezintă lucrurile din această perspectivă a unei 
„puneri în scenă”. Deci nu face doar o categorisire strictă, că 
„uite un şarlatan practică o şarlatanie”, sau „uite un escroc 
care pune în mişcare o escrocherie”. Ci este scanat tipul 
acesta de rol, modul de creare a unei impresii. Lectura lui 
Goffman prin prisma acestui mod „dramaturgic” mi se pare 
interesantă. L-a definit pe cutare ca pe un complice vizavi 
de implicarea în definirea unei situaţii în vederea unui 
interes, obiectiv de atins şi aşa mai departe. Tipul acesta de 
analiză şi mie mi s-a părut incitant. Lectura socială în 
această formă mi s-a părut provocatoare şi prin detaliile şi 
exemplificările pe care le-a adus. Şi aceasta e o viziune 
interesantă pentru că ne face să vedem uneori în ce măsură 
suntem tributari unor astfel de roluri în care intrăm, sau 
suntem atraşi, de multe ori. Şi ne poate face să fim atenţi şi 
la astfel de poveşti ce se pun în scenă în interacţiunile 
sociale. Suntem atenţi, poate, la fapta bună sau la virtute şi 
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aşa mai departe. Dar nu şi la ce şi cum transmitem ca rol. 
Uneori poate că suntem atenţi, conştienţi, alteori poate o 
facem involuntar.  

Mi s-a părut interesantă perspectiva aceasta a spectaco-
lului cotidian în care intrăm cumva, în care suntem… Ţine 
de fondul nostru, însă, pentru că fondul nostru este unul al 
exprimării care e configurat aşa chiar în orizont arhechipal. 
Şi atunci această exprimare este în firea noastră cumva. 
Căci de aceea şi apar pe scenă aceste roluri. De aceea şi apar 
rolurile respective, involuntare, instinctive sau nu, mani-
festate cu mai mult sau mai puţin talent, cu mai multă 
convingere şi abilă putere de persuadare. Poate să se joace 
rolul mai bine sau mai prost. Nu asta e de reţinut, ci faptul 
că există perspectiva aceasta asupra unor roluri jucate în 
relaţiile curente, şi care chiar transmit ceva în viaţa coti-
diană, pe scena vieţii. Şi acesta mi s-a părut un tip de 
analiză foarte bun, în sensul că nu clasifică doar fapta, să zic 
juridic sau moral, ci o decriptează şi prin prisma acestui tip 
de rol în care intrăm, cumva, fiecare. Şi acest tip de analiză 
al unor interacţiuni parcă are sau îi simţi specificitatea.  

Însă, eu o decodific şi din partea astalaltă, anume din 
faptul că avem fondul acesta de exprimare. Şi atunci ne 
mişcăm, relaţionăm inevitabil în siajul acestui chip al co-
municării personale, şi al raportului acestuia dintre interior 
şi exterior, ce articulează impresia pe care o transmitem. 
Sigur, cu toate elementele acestea în ambivalenţa lor. 
Umberto Eco semnalase că iconicitatea sau asemănarea la 
un moment dat are şi reversul acesta al disimulării, al 
manipulării, tocmai pentru că se poate crea impresia că ar fi 
ceva identic cu… Dar, de fapt, nu este aceeaşi realitate. E 
doar o impresie. Este la fel, este asemănător, dar creează 
impresia de identitate. E un parfum care seamănă cu… e 
ceva care e similar cu... Dar creează doar impresia de… 
violete… de parfum de violete. Şi atunci una e când trăim 
prin realităţi şi alta e când trăim prin impresiile create 
despre… sau prin impresii induse sau inoculate... 
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Şi manipularea se desfăşoară foarte mult în sensul 
acesta, al unui fond de caracteristici iconice, pervertit 
cumva. Pervertit, în sensul realităţii asemănărilor care se 
degajă sub formă de contrafaceri. Dar fondul iconic este 
bun. Pervertirea este periculoasă. La fel cum şi capacitatea 
aceasta de asumare a unui rol, în sine, e firească cumva. 
Căci, de pildă, intri ca într-un joc în univesul unui copil, 
nu? Şi are noimă, are poate haz să intri în acel univers şi să 
operezi în şi cu datele lui şi la măsura lui, genuină. Trebuie 
să ai capacitatea să o faci, şi putinţa să o asumi ca poveste. 
Şi aceasta manieră ludică de a intra în poveste nu este un 
lucru rău, nu este o frivolitate. Asta-ţi dă, îţi certifică o 
mobilitate a exprimării tale, în ultimă instanţă. Nu trebuie 
să fii rigid. A fi egal cu tine nu înseamnă să fii uniform. A fi 
flexibil, nu înseamnă nici să îţi pierzi consistenţa, nici să te 
diluezi sau să devii superficial. De-asta mi se par şi mie 
interesante clasificările respective. 

I.M.: Mi se pare un aparat teoretic atât de laborios, care 
poate fi aplicat la toate nivelurile. La toate nivelurile de 
bună intenţie sau de rea intenţie, la asta mă refer, nu 
neapărat la structuri sociale… 

N.: Pentru că ţine de comportamentul uman, într-un 
fel, nu? Da, dar şi pentru că pornim de la un fond al comu-
nicării, să zicem, de sine. Şi fondul omului este acest chip 
de limbaj în sine. De aceea, revin la ce-am spus vizavi de 
Umberto Eco, că mi-a atras şi mie atenţia când am citit de 
fapt că iconicitatea, legătura aceasta specifică, asocierea 
aceasta prin asemănare, e folosită şi-n camuflare, disi-
mulare şi manipulare. Tocmai pentru faptul că se induce 
impresia de asemănare care generează confuzie între ceea 
ce este şi ceea ce apare, între identitate şi asemănare. Şi 
atunci cumva aici e şi efectul. Aşa cum ai zis, acest „aparat” 
poate să fie folosit şi în sensul bun şi în sensul rău. Şi e şi cu 
intenţie uneori şi fără intenţie. Şi aşa mai departe. În sensul 
acesta, noi nu putem scăpa de statutul uman intrinsec al 
unei comunicări de sine. O manifestăm fie că vrem, fie că 
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nu vrem. Ne exprimăm şi când tăcem şi când vorbim, când 
ne mişcăm. Şi când ne scărpinăm la ceafă şi când, eu ştiu, 
stăm cu mâna la falcă. Şi aşa mai departe. Sigur că acestea 
cineva le decodifică, le interpretează. Încearcă să priceapă 
în ce fel este acest limbaj, ce transmite de fapt. Dar, asta-i 
altă discuţie, vizavi de gestică, de comunicarea atitudinală, 
comportamentală sub o formă gestică, ca limbaj gestic. 
Însă, chiar şi aici, la comunicarea non-verbală a gesturilor 
se poate întâmpla ca cineva, ce ştie că un anumit tip de 
expresie gestuală transmite, înseamnă, ceva anume, poate 
să facă în aşa fel încât să-ţi inducă faptul că transmite acel 
ceva. Dar, de fapt îţi creează o pistă de înţelegere, şi poate 
vrea doar să „te ducă” în direcţia respectivă... printr-o 
expresie-impresie… Te înşală… 

I.M.: Da, o să întreb mai încolo vizavi de codurile 
acestea de limbaj… Un alt tip de participare la reprezentaţie 
este mediatorul. „Acesta învaţă secretele fiecărei părţi şi 
lasă fiecărei tabere impresia că este mai fidel ei decât celei-
lalte. Un tip de mediator este moderatorul unor întâlniri. 
Acesta, de îndată ce invită performerii să ia cuvântul, se va 
oferi de acum încolo drept model vizibil pentru ceilalţi 
ascultători, punctând prin expresii exagerate implicarea şi 
aprecierea pe care aceştia ar trebui să le afişeze. Şi chiar 
sugerându-le prin indicii suplimentare dacă o remarcă 
trebuie receptată cu seriozitate, cu zâmbete apreciative sau 
cu hohote. El are sarcina dramaturgică foarte dificilă de a-i 
face pe vorbitori să se simtă apreciaţi, iar pe spectatori 
vrăjiţi.” 

N.: Aici e o linie de produse de reprezentare, care se 
petrece foarte mult astăzi în mass-media. Ceva, cineva apare 
ca o mediere, dar în fapt poate să fie şi o falsă mediere, ca 
moderator, de pildă. Acesta generează printr-un laudatio al 
performerului, prin licitarea unor aspecte ale performe-
rului, o aură de autoritate a acestuia în faţa publicului. Sunt 
aspecte, detalii pe care moderatorul încearcă să le maximi-
zeze, sau, după caz, să le minimalizeze. Moderatorul e pus 
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în zona aceasta de interfaţă şi intră la rându-i într-un rol, de 
a prelua şi de a transmite date, informaţii, dar şi stări, trăiri 
şi emoţii. Dar preluarea şi transmiterea, prin tipul de 
poziţionare, de reacţie vizat se face într-un anumit fel. Şi 
aceasta este o altă surprindere concretă a unui mod de a fi 
într-un rol social. Rolul mediatorului… 

I.M.: Care nu e rău în sine… Ar trebui folosit… la toate 
nivelurile… 

N.: Ar trebui să fie foarte bine folosit pentru că noi 
suntem, vieţuim, într-o „zonă de mediere”…, să zic aşa. 
Observarea acestui rol de mediator, analiza lui este opor-
tună, căci şi noi suntem puşi, chiar şi în sens spiritual, în 
situaţia, de mediere, de mijlocire. O mediere chiar a pre-
zenţei lui Dumnezeu. Însăşi Mântuitorul este Mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni, şi atunci este într-o „zonă de 
mijlocire”. Este Uşa. Interfaţă de trecere dintr-un spaţiu în 
altul. Şi noi suntem puşi, în asemănare fiind, în situaţia de 
mijlocire sau de mediere, chiar a credinţei. Şi o facem. Mai 
reuşit sau mai puţin reuşit. Deşi, mai reuşit sau mai puţin 
reuşit – este doar un aspect, poate prea economic, unul de 
eficienţă. Cu mai multă bună-credinţă sau cu mai puţină… 
sau poate chiar sau nu chiar cu bună-credinţă… Dar 
medierea o realizăm cumva… Şi aici revine povestea la 
faptul rolului prezentat, sau reprezentat vizavi de public. Pe 
ce coarde acţionăm, pe ce partitură ne ducem, pe ce gamă 
instrumentăm medierea? Aici e interesant, spiritual vorbind, 
în ce măsură creăm sau stimulăm o zonă de pietism sau de 
pietism edulcorat în ceilalţi, generând un anumit fel de 
comuniune structurată, pe o atmosferă dulceagă sau, poate, 
foarte însiropată, zaharisită, una despre care credem că ar fi 
o formă de atingere mişcătoare a inimilor credincioşilor. Şi 
mediem, inducem o astfel de atmosferă rozalie, îmbujorată. 
Putem să mediem sau să transmitem sau să suscităm, să 
inducem astfel credinţa, în proiecţii sidefate. Şi sigur că 
suntem puşi în zona aceasta de mediere, de asemănare 
hristică, chiar între Dumnezeu şi oameni. Însă, vizavi de 
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zona aceasta de mediere, trebuie să vedem în ce fel ne 
situăm în ea… şi în ce măsură îi asimilăm profunzimile… În 
ce măsură (re)-prezentarea îşi prezervă un chip iconic, în ce 
măsură are un caracter sinergic…  

I.M.: Un alt tip de participant definit este specialistul de 
serviciu. Aceştia sunt indivizi specializaţi la întreţinerea din 
punct de vedere tehnic a spectacolului. Aceştia pot fi den-
tişti, stilişti, dermatologi, care se ocupă de faţada personală, 
economişti, avocaţi, cercetători care se ocupă de poziţia 
argumentativă sau intelectuală a echipei lor. Şi alţii. Se 
precizează că o calitate esenţială a acestor specialişti este 
discreţia. De exemplu, psihoterapeuţii – care sunt împuter-
niciţi să ia parte într-o măsură atât de substanţială la 
tensiunile familiale ale timpului nostru – sunt obligaţi să se 
angajeze că vor ţine sub tăcere ce au auzit, mai puţin în faţa 
superiorilor lor. Aşadar e vorba de un întreg sistem… 

N.: Da, e orchestrarea unui întreg sistem la care se 
adaugă şi aceşti „specialişti de serviciu”, care la un moment 
dat operează în zona de întreţienere a unor faţade sociale. 
Dar şi aici se ridică problema în ce măsură lucrăm să 
păstrăm doar faţade. Sfântul Apostol Pavel, în sinagogă 
acolo, îi zice unui arhiereu: „Perete văruit !” „Cum vorbeşti 
tu aşa la arhiereu?!”, îl înfruntă cineva din public. „N-am 
ştiut că e arhiereu”, zice, justificându-se, cumva, Sf. Apostol 
Pavel. Dar îl face perete văruit pe arhiereu. Îi zice că e de 
fapt doar o faţadă. Problema este că specialiştii de serviciu 
lucrează prea mult uneori doar la nişte faţade care nu mai 
au consistenţă. Sunt butaforice, doar izolări de polistiren. 
Sunt faţade artificiale. Şi „specialiştii” le întreţin. Însă, 
specialistul de serviciu nu ar trebui să lucreze numai la o 
faţadă care nu mai are consistenţa şi densitatea autenti-
cităţii, fiindcă atunci creează anumite construcţii de faţadă, 
care devin manipulatorii. Şi, din punctul acesta de vedere, 
ar trebui ca specialiştii de serviciu să nu intre în astfel de 
jocuri. Pentru că astfel de faţade surpă şandramaua socială. 
Se alege praful de ea, dacă ajungem să susţinem ca 
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specialişti numai faţadele care nu mai au densitatea 
structurală internă, ci se reduc la o pomădare, la o aranjare 
de faţă. Îi pudrăm, îi aranjăm ca să arate bine, dar în adânc 
e un plin de toată necurăţia, cum zice Scriptura. Şi atunci, 
normal ar fi ca specialiştii de serviciu să nu iasă din zona 
realităţilor de fond. Altfel zis, trebuie să fie o relaţie iconică 
de asemănare între fond şi formă, între faţă şi chip, să zic 
aşa, în sensul acesta ontologic, de transparenţă între faţadă 
şi faţă. Să nu venim doar cu rolul acesta de a vopsi. Şi aici 
însemnă şi reală responsabilitate, să nu angajăm în luptă 
energii care sunt structurate şi specializate ca să mascăm 
realităţi. Nu trebuie să fim doar specialişti în confecţionarea 
de măşti de faţadă şi nici să fim dintre aceia care întreţin 
astfel de vodeviluri sociale. Că, de fapt, nu facem, din 
punctul acesta de vedere, decât să fim părtaşi la o destruc-
turare comunitară, societală, statală şi la pervertirea de 
relaţii inter-umane, în fond. Trebuie să avem şi buna cre-
dinţă, intenţia bună şi buna aşezare ca să nu intrăm în 
astfel de jocuri şi combinaţii, deşi am fi specialişti de 
serviciu…  

Sigur că intră fiecare într-un joc, dar ar trebui să fie şi o 
permanentă responsabilitate. La fel cum era cu complicele. 
Dacă e serios şi ştie că partenerul vrea să înşele, nu se duce 
să intre în jocul lui, chiar dacă poate s-o facă. Chiar dacă o 
poate face bine, credibil, cu talent, întrucât, dacă se merge 
în direcţia respectivă, se deraiază. Apropo de ce ai spus că 
ele pot fi citite cumva şi-n bine, şi-n rău. Într-o atare 
ambivalenţă pot fi şi făcute. Dar noi trebuie, totuşi, să 
căutăm a merge pe suportul acela de bună intenţie şi de 
bună credinţă. Altfel devenim imitatori, farseori…  

I.M.: Printre alte tipuri de „specialişti de serviciu” am 
reţinut pe acestea două: confidentul şi colegul…  

N.: Atenţie, deci, şi la ce confident avem fiecare şi la ce 
colegi avem. Nu? Rolul de confident şi rolul de coleg nu 
întotdeauna sunt în poziţie autentică. Fiecare are nevoie de 
confident, şi cu toţii avem colegi. Ţin cumva de natura 
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relaţionară a noastră, specifică. Dar, paradoxal, de multe ori 
– cum a fost şi în perioada comunistă – te sifona chiar 
vecinul sau colegul, sau, eu ştiu, confidentul, să nu zic chiar 
un aşa-zis duhovnic sau preotul sau spoveditorul. Preotul 
spoveditor, să zicem, nu chiar duhovnicul, căci poate e prea 
dur să gândim în termenii aceştia, că putea fi din cei care te 
speculau ca „specialist de serviciu”. Şi aici iată aceleaşi 
discuţii ce reflectă deraieri, pornind de la nişte aspecte pe 
care în esenţă poţi să le înscrii în zona unei nevoi sociale de 
interacţiune… Însă, acestea pot fi şi gândite şi transpuse de 
unii în nişte standarde comportamentale, sub forma unor 
roluri. De pildă, rolul de coleg… sau de confident… al agen-
tului de influenţă, de pildă. Care, sigur că nu e coleg în 
sensul branşării oneste, colegiale, la o întâlnire binefăcă-
toare. Şi nici confident, nu mai zic. Că ar însemna să fie 
cineva care intră într-o zonă a destăinuirilor poate intime 
sau personale sau ale unor aspecte sensibile din biografie. Şi 
atunci să intri ca într-o piele de şarpe în caracteristicile 
doar ale unui rol confident nu este onest… Rol de jigodie, ca 
să amintesc de expresia marelui Dinică: „M-am săturat să 
joc jigodie!”... 

I.M.: La tipuri de colegi mi-a atras atenţia fanaticul. 
Citez: „Fanaticului – care ia jocul prea în serios şi-l 
transformă într-o adevărată bătălie sau care ia o iniţiere 
amicală mult prea în serios – nu i se prea pot încredinţa 
comentarii frivole de serviciu, sau îndoieli şi temeri 
personale, cu atât mai mult cu cât nici nu poate desprinde 
acele părţi ale codului de muncă care se comunică doar prin 
gesturi şi aluzii. Acest personaj nu este demn de încredere 
pentru că, deşi nu se pretează la vicleşuguri, asupra lui 
planează suspiciunea de a fi predispus către trădare.” 

Mi se pare surprinzătoare acurateţea şi gradul de elabo-
rare al acestor descrieri… 

N.: Şi o interesantă suprindere a diferenţei între vicleşug 
şi trădare. Unul de structură, cumva scrupuloasă, alcătuită 
în sensul acesta, pleacă cu arme şi bagaje în tabăra adversă. 
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După ce nu şi-a desfăşurat suficient rolul… Sau nu a fost 
poate recunoscut sau receptat… eu ştiu… pe măsura… aştep-
tărilor sale. Ori nu s-a simţit compatibil cu tipul de ambient 
colegial, şi atunci schimbă macazul… intră în rol de acar. 
Interesant că o caracteristică aparent hotărâtă sau tipul 
acesta de structură psihică determinată îl asociază cu o 
predispunere la trădare. Nu te înşală, dar până la urmă te 
trădează. În sensul că se desprinde de tine şi merge către 
altceva... către o altă tabără. La fel mi se pare analiza făcută 
vizavi de colegul situat tot în zona aceasta, a colegialităţii 
cumva perverse. Dar perverse nu în sensul că pare neapărat 
că e… 

I.M.: …remunerată… 
N.: Şi nu pare neapărat că e din start cu intenţie. Ci e, să 

zic aşa, un alt tip de desprindere de colegialitate. Dar e un 
tip de comportament surprins aici… 

I.M.: Se poate întâmpla în toate zonele. Şi în zone de nu 
ştiu ce manipulări, şi în zone naturale de vieţuire… 

N.: Şi de vieţuire, da. Poate să fie în spaţiul comunitar 
sau în grupul spiritual sau religios. Din punctul acesta de 
vedere, mi se par excelente scanările acestor roluri sociale şi 
faptul că sunt identificate nuanţe „dramaturgice” intere-
sante în interacţiunile sociale…  

I.M.: „Natura colegialităţii ne perminte să înţelegem 
câte ceva despre fenomenul restrângerii legăturilor de 
căsătorie în cadrul acelaiaşi caste, clase, ocupaţii, religii sau 
etnii. Persoanele care sunt împreună, datorită unor legături 
de afinitate, ajung într-o poziţie de pe care pot vedea în 
spatele feţei celuilalt…” 

N.: E de semnalat că aici pomeneşte de legături de 
afinitate. Acele legături de afinitate pot conduce la o vedere 
în spatele feţei celuilalt. Însăşi afinitatea, cumva, implică un 
anumit tip de rezonanţă şi reflectă o capacitate de inserţie 
într-un mediu, sau chiar a unuia în celălalt. E cumva ca  
în „iconismul primar” de care vorbea Eco, în sensul că 
imprimantul îşi descoperă, îşi recunoaşte imprimanta. Adică 
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este şi un fel de tip legătură, de cunoaştere şi recunoaştere, 
de compatibilitate, să zic aşa, care permite un alt tip de 
pliere şi inserţie vizavi de celălalt.  

I.M.: „Faptul de a vedea în spatele feţei celuilalt este 
întotdeauna neplăcut, dar nu mai puţin neplăcut decât 
situaţia în care, nou-veniţii în culise ajung să participe şi ei 
la producerea aceluiaşi tip de performare şi să obţină prin 
urmare, aceeaşi informaţie distructivă. O mezalianţă poate 
aduce în culise sau în interiorul unei echipe pe cineva  
care ar fi trebuit lăsat în afară sau, cel puţin, în rândul 
publicului.” 

N.: Aici e interesantă această pătrundere în culise şi în 
interiorul unei echipe, implicarea în acelaşi tip de perfor-
mare. Poate fi o structură de genul intrusului. Apare un om 
nou în culise. Trece deci dincolo de spaţiul reprezentării 
publice, care implica o anumită faţadă, o anumită situare, o 
anumită impresie, o anumită definire a situaţiei. Însă noi 
avem culisele ca un spaţiu de retragere în care ne com-
portăm informal. Nu mai suntem în culise în acelaşi rol de 
reprezentare publică. Şi în „comportamentul de culise” 
respectiv mai putem spune şi „vrute şi nevrute”, că nu mai 
suntem sub incidenţa cenzurii exigenţelor, standardelor 
specifice unui anumit public. Faţada socială sau tipul de 
definire a situaţiei ori standardele de adecvare, de politeţe, 
ne-au oprit în a ne manifesta într-o reprezentare publică. 
Însă, când ieşim de pe scena publică, şi revenim în culise, 
lăsăm de-o parte standardele poate de adecvare şi de 
politeţe şi aşa mai departe… şi putem să comentăm altfel 
evenimentul, putem să bombănim, să trăncănim… 

Interesantă este diferenţa aceasta dintre spaţiul public 
şi culise, faptul că avem un discurs şi o reprezentare 
publică, dar şi o retragere în culise în zona aceea în care 
putem „să-l băgăm şi la origini” pe măritul public sau 
reprezentanţi ai săi, deşi n-am făcut-o făţiş, public. Dar 
când ne retragem din spaţiul public, în spaţiul intim, sau nu 
neapărat intim, ci, mai bine zis, în culise, şi ieşim din rol,  
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se poate schimba şi atitudinea. Interesant este că se rupe 
sau se trage cortina între un spaţiu şi celălalt. Şi atunci 
acolo, în culise, apare un „alt tip de atitudine” alături de co-
echipierii performeri, care nu sunt neapărat cei afini sau 
intimi. Sigur că dacă apare altul ca un intrus, apare un risc 
de devoalare a raportului dintre ce se întâmplă pe scenă şi 
ceea ce se petrece dincolo de cortină. Dacă apare un intrus 
este riscul să participe şi acesta la astfel de formule de viaţă 
de culise, care este posibil să fie rupte de ceea ce a însemnat 
reprezentarea în spaţiul public. Şi cel ce apare ca un intrus, 
poate să preia cumva scurt-circuitat raportul dintre scenă şi 
culise. Devine un martor care poate să vadă diferenţa între 
ce-am prestat ca reprezentare şi care este punctul de vedere 
real exprimat în culise faţă de reprezentarea însăşi, vizavi 
de spectatori sau de, eu ştiu, mediul receptor care poate să 
cuprindă mult mai multe aspecte… Aspecte care nu sunt 
neapărat pozitive… 

I.M.: În ceea ce-i priveşte pe cei care valorizează prea 
mult sau prea puţin prietenia, există permanent pericolul 
unui coleg neloial care să dezerteze şi să spună publicului 
secretele actului pe care confraţii lui tocmai îl joacă. (…) De 
exemplu întâlnim doctori dispuşi să descrie în detaliu cum 
colegii lor îşi împart onorariile, cum îşi fură reciproc 
pacienţii sau cum se lansează în operaţii inutile care lovesc 
dramatic în bugetul pacientului. 

Sau mai spune: „Putem constata că inclusiv echipa-
mentul medical pe care-l întâlnim în cabinetul unor doctori 
nu trebuie privit doar prin prisma utilităţii lui diagnostice, 
ci are şi un rol în retorica medicală…” 

N.: Absolut. Se vede şi în zona cabinetelor de stomato-
logie, de pildă, sau în alte zone, în chirurgie estetică etc. Se 
creează o impresie că sunt foarte bine dotaţi, că sunt chiar 
„bazaţi”, în zona de ambient ultramodern, de tehnologie şi 
tehnică medicală. Dar aceasta o remarcă Goffman. Şi cartea 
e scrisă prin anii ‘60. Îţi pot lua faţa, chiar din punct de 
vedere medical, dar nu prin actul medical în sine, ci prin 



199 

impresia generată, prin crearea confortului că eşti în 
siguranţă, că există tot instrumentarul, că totul e foarte 
„profi”… ca act medical. Şi, de fapt, într-o anumită măsură, 
se înscrie prin întreg acest arsenal şi într-o retorică a 
reprezentării spectaculare care poate să creeze un efect de 
siguranţă sau de încredere într-un act medical bine făcut 
sau cu temeinicie. Şi în realitate nu se întâmplă neapărat ca 
serviciile să fie la acelaşi standard cu retorica instrumen-
tarului. Şi poate să fie un cabinet foarte bine pus la punct, 
de stomatologie, de pildă. Însă, capacitatea şi abilitatea 
profesională poate să nu fie la standardele retoricii 
scenografiei, recuzitei… Şi asta se întâmplă. Sunt cazuri. Nu 
ştii pe mâna cui ajungi… din punctul acesta de vedere…  

I.M.: Din toate punctele de vedere… 
N.: Aşa este, dar ce să facem? Să citim mai bine reali-

tatea, dacă se poate. Să reţinem că şi spaţiul acesta al 
actului medical poate intra în această retorică a spectaco-
lului cotidian, în transpunerea în roluri, în transmiterea de 
impresii. Ai evocat că Goffman vorbeşte şi de un coleg 
neloial, care preia informaţii de culise de aici şi le duce 
dincolo… la alţii. E şi o „colegialitate” aşadar care poate să 
fie trădătoare, care poate să fie vicleană, care poate să fie 
neloială. Preia datele de acolo din culise, din interior şi le 
transmite altora externi: „Uite, mă, cum discută ei despre 
pacienţi. Uite cum pun ei, de fapt, problema… Tu ai 
impresia că e aşa şi pe dincolea, dar de fapt uite, altfel stau 
lucrurile…” 

I.M.: „O altă formă de neloialitate faţă de echipă apare 
atunci când un coleg joacă cinstit, nefăcând nici un efort să 
menţină acea faţadă care e aşteptată de la el. Despre astfel 
de devianţi se spune că „se spală pe mâini”. Astfel locuitorii 
din insula Shetland, animaţi de efortul de a se prezenta 
non-insularilor drept nişte fermieri progresişti şi emanci-
paţi, resimt o oarecare ostilitate faţă de cei câţiva fermieri 
care nu par a fi preocupaţi de această punere în scenă şi 
care refuză să se bărbierească, să-şi construiască o curte în 
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faţa casei sau să-şi înlocuiască acoperişul din stuf cu un 
material mai nou.” Sunt numiţi devianţi… din punctul de 
vedere al unora. Dar care e punctul autentic? 

N.: Aş remarca surprinderea aceasta într-o formă de 
poziţionare anume în sânul unei comunităţi a celor care nu 
sunt conformi, a celor care „nu intră” în standardele celor-
lalţi care dau, să zicem, „marca” respectivei comunităţi. 
Sigur că cei neconformi sunt etichetaţi, sunt catalogaţi ca 
devianţi din perspectiva respectivelor standarde comuni-
tare. Faptul că nu menţin, că nu marşează la acelaşi tip de 
faţadă a unei comunităţi, îi face cumva să fie calificaţi ca 
devianţi. Evident, există această presiune, explicită sau 
implicită, de inducere a unei modelări întru asemănare. 
Dacă avem toţi gardul într-un fel, ar trebui – ca să fii cu noi, 
altfel zis, ca noi – să-ţi faci gardul la fel, sau, în acest 
„specific insular”; ar trebui să ai curtea în forma respectivă, 
îngrădită sau neîngrădită, sau mai ştiu eu ce tip de înveli-
toare la casă. Se observă această preocupare către o punere 
în scenă care este raportată la un mod de a fi comunitar, la 
o imagine comunitară ce se consideră a fi reprezentativă 
pentru acest mod de a fi. 

I.M.: Dacă un performer (ex. profesor) refuză să-şi 
asume în întregime rolul care îi revine, ne putem aştepta ca 
regizorul (în cazul în care există unul) şi audienţa să-şi 
manifeste totala dezaprobare faţă de el. Orice concesie, 
făcută în plus audienţei (ex. elevii), reprezintă o ameninţare 
la adresa poziţiei pe care ceilalţi membrii au adoptat-o. Şi 
se ilustrează cu un profesor dintr-o şcoală care manifestă 
prea multă înţelegere faţă de elevi, chiar se implică în joaca 
lor în timpul pauzei sau e dispus să fie atent şi cu elevii cu 
un statut mai scăzut. Ceilalţi profesori vor considera că este 
pereclitată impresia unei conduite adecvate, aşa cum 
încearcă ei să o impună... 

N.: Da, de remarcat, pe de o parte, intrarea şi în zona 
aceasta a pedagogiei, şi a şcolii ca structură sau instituţie 
socială de rol formativ, şi, pe de altă parte, existenţa unui 
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anumit standard pe care îl asumă unii în definirea unui 
model de a fi pedagogic, didactic. Careva poate să aibă un 
alt tip de atitudine, ce apare contrastant vizavi de tipul de 
definire a modelului profesoral standard, şi atunci se 
consideră că acela subminează autoritatea acelui model şi, 
în sensul acesta, poate să fie considerat chiar periculos, sub-
versiv, culpabil sau mai ştiu eu cum. Acum, deja mergem în 
direcţia cealaltă în care începe să fie mai degrabă o apro-
piere egalitară care dizolvă respectul cuvenit între elevi şi 
profesori. Cu politica corectă, cu progresismul şi neomar-
xismul militant apare astăzi, şi în aşa-zisa „lume liberă”, un 
„standard” ideologic ce verifică conformitatea, conformarea 
la grila aceasta ideologică. Neconformarea la această 
ideologie ajunge să te extirpe din sistemul acesta ideologic 
care te vrea în „asemănare” cu el… Altfel, eşti catalogat ca… 
deviant… Şi nu doar catalogat, ci chiar sancţionat… exclus… 

I.M.: Apropierea e problema sau sistemul de valori? 
N.: Sistemul de valori, contează. Acesta care acum chiar 

se schimbă. Sau mă rog, tinde să se impună global, să se 
generalizeze. Este, însă, o problemă. Ce tip de definire a 
sistemului de valori propunem noi vizavi de elevi în sensul 
întrupării acestui sistem de valori ca model formativ? 
Încotro orientăm omul, unde îl ducem? Se pare că unii au 
decis deja încotro vor să ducă copiii noştri… E, în fond, o 
mare, cumplită bătălie pentru cucerirea copiilor, pentru a-i 
înscrie într-o formă a viitorului… într-o capsulă a vitorului… 

I.M.: Poate profesorul respectiv care îşi permitea să se 
joace cu copiii… nu o făcea fără rost… Şi despre sfinţi citeam 
că făceau tumbe cu copiii… 

N.: Au existat, da. Şi acum s-ar putea să fie unii pro-
fesori care sunt axaţi pe o anumită orientare sau sunt setaţi 
pe anumite valori creştine. Aceştia pot fi etichetaţi astăzi ca 
fiind situaţi în răspărul progresului, ca fiind retrograzi, 
devianţi. Se poate întâmpla sau se poate aplica această 
catalogare şi în sensul unor valori spirituale. Începe să 
conteze cine dă direcţia. Şi nu este o direcţie aleasă în mod 
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democratic. Nu poţi să mai spui nici că majoritatea este cea 
care impune. Cine dă direcţia ideologică contează. Şi tu, om 
în societate, nu te încadrezi sau, dimpotrivă, te încadrezi în 
direcţia respectivă. Altă direcţie nu prea ţi se mai lasă nici 
ca opţiune, chiar de ar fi majoritar susţinută. Căci poate la 
un moment dat, cândva, era majoritatea care conta. Astăzi, 
însă, nici majoritatea nu mai poate să se impună, ci se 
impune o minoritate, că e susţinută. În ce fel, nu ştiu.  
De cine? Pare că e o forţă „în spate”. Aceasta poate să îţi 
impună mersul şi direcţia. Şi dacă nu te racordezi la tipul 
acela de standard sau de faţadă, o încasezi. Nu prea se mai 
lasă loc de întors. Politica aceasta corectă, de fapt, este o 
faţadă. Nu prea e limpede că la modul propriu e foarte 
corectă, şi că mai e racordată la nişte principii perene şi 
valori care au dus şi condus în istorie lumea aceasta, într-o 
bună măsură. Cel puţin în spaţiul de civilizaţie occidentală 
şi transatlantică, cum se spune… care astăzi este devorat de 
ideologie…  

I.M.: În capitolul Comunicarea neadecvată cu personajul 
sunt expuse anumite tipuri de comunicare prin care per-
formerii transmit informaţii incompatibile cu impresia 
proiectată oficial.  

Un astfel de tip de comunicare este modul în care sunt 
trataţi cei absenţi. În domeniul serviciilor, de exemplu, 
clienţii care au fost trataţi respectuos în timpul performării 
sunt ulterior ridiculizaţi, bârfiţi, caricaturizaţi, blamaţi şi 
criticaţi atunci când performerii ajung în spatele scenei. 
Există şi cazuri când publicul e lăudat în culise. Dar mini-
malizarea predomină. De exemplu, doctorii pot vorbi 
despre pacient, atunci când acesta nu e de faţă, în termeni 
cum ar fi „cardiacul”, „streptococul” etc; frizerii pot vorbi 
despre clienţii lor ca despre nişte „lăţoşi”; evreii, zice 
Goffman, îşi joacă rolul de „popor ales” pentru o audienţă 
pe care o numeşte „goim”. Aşadar tipul acesta de… 

N.: Da, la un moment dat, constatăm fiecare că suntem 
în spaţii de genul acesta, fie de scenă, fie de culise. Suntem, 
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pendulăm între scenă şi culise şi noi, chiar în spaţiul nostru 
obişnuit în care vieţuim. La un moment dat te observi… 
intrând sau ieşind din scenă. Da şi eu am constatat că 
inevitabil fac asta, de fapt. Punere în scenă şi reveniri în 
culise. Sunt într-o reprezentare cotidiană şi când sunt în 
culise, adică ies din scenă, trăncănesc sau spun şi alte 
lucruri ce pe scenă nu s-ar fi putut spune. Sau gândesc, sau 
mă justific eu că nu se puteau spune. La un moment dat 
nici nu ştii cum să iei acest raport între scenă şi culise. Cât 
de continuu poţi să fii între scenă şi culise, între ceea ce pui 
în scenă şi ce spui la culise sau la cabine… 

I.M.: Probabil e o diferenţă şi între ideal şi putinţă, 
până la urmă… 

N.: Şi asta. Da. Este un ecart. Pe de altă parte, te gân-
deşti poate că uneori şi publicul vrea altceva. Are aşteptările 
sale şi trebuie să îi vii şi în întâmpinarea aşteptărilor. Cred 
că Goffman vobeşte şi despre o minciună acceptată, despre 
o minciună preferată de public, „minciuna frumoasă”. Nu 
ştiu dacă ai dat de ideea aceasta, de observaţia lui Goffman, 
că de multe ori receptorul vrea să fie minţit. Goffman vor-
beşte despre jocul acesta al ascunderii adevărului, despre 
faptul că unii preferă să aibă parte de o minciună frumoasă, 
mai degrabă decât de un adevăr crud, care să îi plesnească 
franc cu o aspră realitate… Şi cred că evocă spaţiul medical 
vizavi de un diagnostic care i se ascunde pacientului. Spune 
de pacientul care preferă să i se dea un răspuns frumos, 
încurajator, decât unul real, dar demolator. Şi publicul 
însuşi – asociat cu sensul de reprezentare al vieţii cotidiene 
– îşi caută, de obicei, un mod de receptare mai comod, care 
îl situează cumva într-o zonă a confortului. Preferă să se 
simtă bine şi nu să fie înfruntat sau, ştiu eu, muştruluit, 
şfichiuit, întâmpinat în acest fel. Şi această aşteptare a 
publicului uneori te obligă să o protejezi. Este o presiune 
chiar şi a publicului în acest sens.  

Pot să spun că mă duc, reprezint ceva şi mă întorc în 
culise, iar în culise, culisez în a spune altceva, în a comenta 
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altceva. Dar, până la urmă, şi publicul interlocutor are 
aşteptările lui cumva, nu e neutru. Are şi el presiunea sa pe 
care şi-o exercită asupra ta. Şi te forţează cumva şi publicul 
să intri într-o anumită definire a situaţiei care îl satisface. Şi 
atunci uneori e delicat. Nu toată lumea poate să aibă 
capacitatea primirii crudului adevăr direct în faţă, fără nici 
un ambalaj, fără nici o fandare, fără nici o eschivă. Şi nu ştiu 
dacă e totdeauna foarte bine să-i dai direct în cap cu 
adevărul, obiectiv sau subiectiv. Sau poate trebuie să găseşti 
dozajul de a intra pe frecvenţa aşteptărilor sale sau să 
încerci o definire a situaţiei adecvată, pentru a nu-i surpa 
cumva aşteptările şi pentru a nu-i demola cu totul şandra-
maua. Şi aici trebuie văzut… Apropo de strategie. Că Goffman 
vorbeşte mult şi de strategie. În ce măsură la nivel strategic 
vizezi o anumită cucerire, totuşi? Sau în ce măsură eşti 
animat de intenţii bune sau de bună credinţă prin care 
vizezi cu adevărat binele celuilalt şi cum înţelegi, în ce 
viziune devoalezi acel bine la o măsură potrivită.  

Am vrut să zic, că este un element de urmărit vizavi de 
„tine” în sensul de performer. A abordat şi Goffman în carte 
acest „tine” ca pe cel care pune în spectacol o reprezentare 
sau induce definirea unei situaţii în spaţiul scenic, public, 
respectiv reintrarea în spaţiul culiselor, revenirea la culise, 
în care eşti ieşit dintr-un rol. Actorul comic s-ar putea să fie 
depresiv în realitate şi atunci are alt tip de stare în culise. A 
transmis ceva ce a destins publicului, dar în culise îi piere 
zâmbetul, şi trage altfel obloanele. Asta zic doar în sensul 
acesta de exemplu. Dar Goffman evoca în comentariile pe 
care le făcea chestiuni cu privire la medic şi pacienţi. Dar 
pot să fie şi profesori prin cancelarie. Poate să fie un preot 
ieşit de la biserică sau un preşedinte de stat intrat într-o 
maşină, după o ieşire la supermarket. Există totuşi acest 
spaţiu public care are constrângerile lui. Şi nu ştii până la ce 
măsură ai tu libertatea de a te manifesta. Şi cât îţi impune şi 
el, publicul, spectatorul o manifestare după un standard 
anume. Căci după aceea, de nu te conformezi, este o 
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manifestare precum călcatul pe greblă, care te loveşte peste 
incisivi...  

Nu poţi să fii total nici în răspărul publicului. Aici este 
şi o capacitate de asumare şi de dozare. Căci dacă nu este 
buna măsură ieşi din zona respectivă a reprezentării şi te 
rejectează şi mediul cumva, chiar de ai spune tu adevărul 
absolut. Te scoate din scenă şi publicul. Cum se zice şi la 
mănăstire: duhul locului te ţine. Deci nu poţi să fii insensibil 
şi lipsit de ecou faţă de aşteptările unui mediu. Trebuie să 
fii foarte tare, ca să rămâi într-un loc atât de personal, încât 
să nu faci nimic „din ale locului” şi să stai totuşi acolo. Poţi 
să creezi animozităţi. Sunt reacţii. Este şi o tensiune a 
întâlnirii care este evidentă. Care nu este de neluat în 
seamă. Şi atunci mi se pare interesant şi faptul că există 
cumva şi această structură preorientată a publicului, 
formată într-un anume fel, care reclamă un tip de răspuns, 
chiar al tău, cel care te duci acolo în mijlocul acelui grup 
(care poate fi considerat o scenă de reprezentare). Şi atunci 
eşti responsabil de cum te manifeşti sau de cum nu te 
manifeşti. Te comporţi discret sau îţi asumi un rol de 
inserţie discretă. Dar poate şi acesta poate fi doar un rol şi o 
adecvare pe nişte standarde de adecvare sau de politeţe, 
cum s-a spus mai înainte… 

I.M.: Nişte standarde numite politeţe… 
N.: Da, numite politeţe... 
I.M.: Care se încadrează foarte bine şi la zona de 

politeţe reală, poate să fie o…  
N.: … Poate să fie o scrobeală… Poate să fie ca o etichetă 

sau ca simple maniere. Însă, manierele respective, chiar 
elevate, pot să ascundă un ticălos sau un om care are cu 
totul alte intenţii, dar care preia oarecum şi manierele 
cucernice, de pildă, ce îl salvează într-un fel, până la un 
punct. Dar aici mi s-a părut interesant că pe undeva există 
şi nişte constrângeri ale scenei sociale şi că acestea sunt 
diferenţiate, apropo de mediul profesional de un anumit tip 
sau de cel social sau spiritual. Sunt şi în funcţie de tipul de 
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mediu social. Chiar la scară geografică sau istorică se 
modifică nişte comportamente sau nişte moduri de a fi. S-ar 
putea să fiu total inadecvat în modul meu de a fi dacă acum 
aş fi transplantat într-un alt mediu, boşiman, de pildă. Şi 
viceversa. Într-un mediu aristocratic, s-ar putea să fiu 
imediat vădit că nu am asimilate respectivele forme de 
curtoazie ce s-au configurat în anumite standarde. Şi s-ar 
putea să nu le ai asimilate, nu doar organic, ci nici măcar 
minimal, preluate formal. Cert este că standardele respec-
tive devin criterii. Sunt repere de adecvare sau inadecvare, 
de afinitate, de asimilare. Sunt o hârtie de contrast. Şi aici, 
din punctul acesta de vedere, reiese că şi scena aceasta 
cumva are anumite constrângeri ale ei. Oricare ar fi ea, 
scena respectivă, ce e diferită, să zicem, de la un loc la altul 
sau de la un timp la altul sau de la un mediu la altul. Are 
cert moduri de diferenţiere şi scena… 

Pentru noi, importantă este mobilitatea noastră şi poate 
continuitatea şi coerenţa între scenă şi culise, şi onestitatea 
vizavi de ceilalţi. Dar, pe de altă parte, există şi minciuna 
frumoasă în interacţiunile sociale despre care vorbeşte 
Goffman. Unii vor asta. Minciuna protejantă. Poţi să le oferi 
sau poţi să nu le oferi un astfel de meniu. Şi s-ar putea – 
dacă o gândeşti tactic, din punct de vedere psihologic – 
uneori să le facă bine. Dar nu ştiu dacă este şi deontologic. 
Aici este în joc şi interesul spectatorului. Trebuie să vezi ce 
oferi, cât, cum oferi, ce poate să ducă şi ce nu poate să ducă 
spectatorul, ce capacitate are să accepte sau să nu accepte, 
chiar realităţi adevărate. La ele mă refer. Trebuie văzut 
dozajul, trebuie simţită limita de suportabilitate. Îi faci „una 
scenă” ca să-l apuce damblaua sau îl laşi aşa, deocamdată, 
mai mult pieziş plesnit, ameţit şi în corzi? Care este, unde 
este măsura în toată această lucrare spectaculară? Cert este că 
şi aici reiese cumva nevoia de mobilitate. Nu poţi să fii egal 
cu tine, nici chiar aşa uşor şi nici tot timpul şi pretutindeni, 
că atunci poţi să devii fanatic, paradoxal, şi inchizitorial sau 
revendicativ. Crezi tot timpul că tu eşti egal cu tine, dar nu 
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ai niciun fel de raport cu realitatea în relieful ei. E o 
solicitare serioasă şi aceasta a mobilităţii ce implică desfă-
şurarea contextuală sau ieşirea pe diverse scene ce prezintă 
standarde diferite. Şi aceasta este o provocare. În sine nu e 
rea nici mobilitatea aceasta. Pentru că ea te face să te 
desfăşori pe nişte mulaje ale realităţii, pentru că te solicită 
să ţii cont de ele. Majoritatea sunt date de teren. Nu parti-
cipi tu la crearea lor neapărat. Şi aici, din punctul acesta de 
vedere, intrăm în altă discuţie. Sigur că la un moment dat 
trebuie să vedem în ce măsură ne păstrăm într-un spaţiu de 
autenticitate şi în ce măsură reuşim totodată să inducem 
cumva acest duh viu de autenticitate, care cred că e la 
pachet şi cu o mobilitate personală. Adică, nu eşti autentic 
atunci când eşti „atât de egal cu tine” încât nu te potriveşti 
cu nimic. O personalitate trebuie să îşi vadă şi propria 
măsură, dar trebuie să aibă şi capacitatea să se muleze pe 
relieful realităţii. Fluiditatea sa, să zicem aşa, preia şi forma 
realităţii, în sensul zicerii Apostolului de „a te face tuturor 
toate”. Dar cu un scop este această „facere”: ca pe toţi să îi 
dobândeşti. Nu te faci că te faci. Nu te faci că aşa te atrage-
absoarbe totul de a fi tu toate, că vrei să fii tu totul în toate 
ca partidul comunist, sau democrat, de ce nu. Ci „te faci 
tuturor toate” cu un scop, ca să-i dobândeşti pe ceilalţi, şi 
ca să-i iei de acolo de unde sunt. Trebuie să-i iei din zona 
lor şi să-i duci către altceva. Dar aici este problema delicată: 
când îl duci, când îl tragi la altceva. Trebuie să ai grijă să 
nu-i rupi mâna când îl prinzi să îl duci către altceva.    

După ce îi iei forma, trebuie să vezi care este deschi-
derea, elasticitatea, rigiditatea celuilalt. Trebuie să găseşti 
întinderea corzii prin care îl prinzi, cea mai potrivită, ca să-l 
ridici şi să-l pui în mişcare fără să-l transformi în păpuşă, şi 
fără să te transformi şi tu în păpuşar. Aceasta mi se pare că 
e şi cumva provocarea, dar şi responsabilitatea unei căutări 
personale până la urmă, şi a unei autenticităţi. Dar pe 
undeva este şi măsura de participare a noastră, atât cât este, 
şi la nişte transformări. Dacă mă gândesc chiar la Avva 
Ghelasie, cred că a fost cumva atipic. Dar nu cred că a vrut 
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să fie atipic în Frăsinei. A fost atipic în sensul modului său 
foarte personal şi specific de a fi. Şi această modalitate 
personalistă la un moment dat sigur că nu te face să fii în 
acelaşi rând cu ceilalţi, şi poţi să apari ca deviant, cu o astfel 
de etichetă. În acelaşi timp, este o îmbogăţire din punctul 
de vedere al întregului comunitar. Şi atunci, în direcţia 
aceasta, din faptul că punem în valoare autenticitatea unei 
personalităţi, avem de câştigat toţi. În plus, poate să fie 
inductiv, contagios din perspectivă formativă un astfel de 
model. Şi atunci, cumva, putem să ne inserăm mai bine în 
realitate. Şi să stăm în ea, prezervând autenticul, modelul 
autentic, personalist… 

I.M.: Un alt tip de comunicare în afara personajului este 
complicitatea de echipă. Un astfel de exemplu este un 
fragment dintr-un raport care descrie câteva dintre formele 
de apărare la care apelau prizonierii din lagărele de îndoc-
trinare chinezeşti.  

N.: Ce sinistru sună: lagăre de îndoctrinare! Şi acuma 
cred că se poate vorbi în societatea contemporană de faptul 
că există direcţii din acestea, de îndoctrinare ideologică, în 
care mai mult sau mai puţin formal apare şi structura de, 
sau delimitarea de, lagăr. Sigur, din punct de vedere ideo-
logic, se practică astăzi la scară globală această împuşcă-
riere ideologică. 

I.M.: De exemplu în timpul şedinţelor în care se exersa 
autocritica în public, ei punctau adesea exact cuvintele care 
nu trebuie din propoziţie, făcând astfel ca întreg ritualul să 
devină ridicol.  

N.: Autocritica se practica şi la noi. Şi contează cum pui 
accentele. Că era acea zicere a lui Dem Rădulescu, marele 
actor, despre felul cum punea accentul în rostirea titlului şi 
a autorului poeziei: „Partid iubit de George Ţărnea”. Din 
punerea accentului se înţelegea că partidul era iubit de 
George Ţărnea, şi nu că George Ţărnea era autorul poeziei. 

I.M.: De exemplu: „Mă căiesc că l-am făcut pe tovarăşul 
Wong un ticălos neisprăvit”. Îl făcea şi atunci ticălos 
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neisprăvit. O altă distracţie era să promită că: nu va mai fi 
prins comiţând o încălcare de regulament în viitor (cu 
sensul că va fi suficient de prevăzător ca să nu mai fie prins, 
nu că nu-l va mai încălca). 

N.: Da, eu un limbaj cu dublu sens. 
I.M.: Aşadar, în vremurile trecute, chiar în condiţii de 

robie exterioară, interiorul omului era relativ liber (în 

măsura despătimirii)… Se spune că vor veni vremuri în care 

şi interiorul ne va fi ocupat… tehnologic… 

N.: Se pare din ce în ce mai mult că aşa va fi. Apare un 
om acaparat, ocupat, dominat tehnologic. Ceea ce înainte 

era, poate, un lagăr cumva exterior. Un lagăr care încă 

permitea libertatea aceasta interioară şi chiar cea a unui 
răspuns cu dublu sens sau cu umor. Permitea un joc cu 

efect eliberator, ori de destindere care afirma cumva 

personalitatea respectivului şi îl prezerva într-un fel de a fi 

uman, din punctul acesta de vedere. S-ar putea ca lagărul, 

în noua sa formă, să nu mai aibă doar exterioritate, ci să 
capete şi zăbrele interne, poate, în sensul acesta. Şi atunci, 

de fapt, vedem simptomele unei lumi sau ale unor oameni 

degeneraţi cu totul, şi captivi, din punctul acesta de vedere, 
fără rest, până la capăt. Oameni care nu mai au nici putinţa 

aceasta de convieţuire, chiar într-un univers concentra-

ţionar, într-un lagăr ideologic din acesta. Şi probabil că sunt 

din ce în ce mai multe… astfel de bule ideologice. Ceea ce 

făcea cu putinţă acea libertate probabil că acum se va 
pierde… De fapt, nu mai există măsura omului viu aptă să 

genereze un spaţiu de libertate interioară capabilă să aibă o 

respiraţie vizavi de zăbrelele ideologice, concentraţionare. 
Apare un om care nu mai are detaşare, nu mai are 

autoironie, nu mai are umor. Şi atunci este şi un semn de 

degenerare umană. Şi aici aproape că nu se mai poate 

interveni. Măsura omului a mai salvat ceva înainte, dar dacă 

se scade această măsură a omului, se aplatizează, devine 

monodimensională, într-adevăr e greu să se mai facă ceva… 
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I.M.: Orice spaţiu delimitat prin bariere clare de 
percepţie şi în interiorul căruia se desfăşoară în mod regulat 
un anumit tip de activitate este numit instituţie socială. 
Cartea a afirmat că orice instituţie socială poate fi studiată 
eficient din punctul de vedere al gestionării impresiei.  
Pentru analizarea unei instituţii pot fi folosite cinci 
perspective: cea dramaturgică (a cărţii), cea politică, cea 
culturală, cea tehnică şi cea structurală. 

Tot ce am vorbit până acum a fost din perspectiva dra-
maturgică. Perspectivele politică şi dramaturgică se întâl-
nesc evident în ceea ce priveşte capacitatea unui individ de 
a dirija activitatea altui individ. Puterea de orice natură are 
nevoie să îmbrace forme eficiente de manifestare care vor 
avea efecte diferite în funcţie de modul în care este 
„dramatizată”. Individul aflat în poziţia de a conduce alţi 
indivizi, fie că apelează la propriul exemplu, la instruire, la 
persuasiune, la negociere, la autoritate, manipulare, ame-
ninţări, sancţiuni, coerciţie, trebuie să transmită eficient, 
indiferent de câtă putere are, ce vrea să fie făcut, ce acţiuni 
este dispus să întreprindă, pentru ca lucrul să fie făcut şi 
cum va proceda dacă lucrul nu va fi făcut.  

N.: Da, aici e interesantă ideea aceasta că Puterea, la un 
moment dat, are nevoie şi de o anumită transmitere a ei. Se 
simte nevoia şi de transmitere, de comunicare eficace a 
acestei Puteri. Şi instituirea asta publică a Puterii, repre-
zentarea sa pune în lucrare şi o anumită dramaturgie. 
Puterea se pune în scenă în diverse forme. E semnificativ 
modul în care se produce, se re-produce Puterea. Re-
producerea aceasta publică e înscrisă – chiar de către o 
Putere politică – într-o anume dramaturgie. Puterea are 
nevoie de această haină dramaturgică prin care se comu-
nică încercând să capteze, să magnetizeze spaţiul public. În 
cadrul puterilor totalitare este supra-dimensionată această 
aureolă dramaturgică.  

În fond, dacă te uiţi, chiar în sensul bun zic, Puterea 
produce un spectacol public… Contează şi cum se transmite 
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şi modalitatea şi mijloacele prin care se pune în operă acest 
spectacol. Contează cum se petrece această transpunere 
dramaturgică a unei autorităţi şi felul de impunere, convin-
gătoare sau nu, a acestei Puteri, chiar legitimă fiind, vizavi 
de public, de ceilalţi. Contează deci şi modul în care se 
transpune în reprezentare publică această Putere. Această 
reprezentare a Puterii apare astfel ca fiind altceva decât 
Puterea însăşi. Pentru că aceasta reprezentare livrează 
Puterea în ceea ce este sau în ceea ce vrea să pară în ochii 
spectatorului cetăţean. Şi există, în acest sens, o măsură de 
eficacitate legată de efectele reprezentării publice.  

De aceea, se pune problema unei calităţi şi abilităţi 
persuasive a reprezentării publice spectaculare, pentru că 
Puterea vrea să păstreze publicul aderent, vrea să fie captiv 
în aura sa. Doreşte să-l influenţeze, să şi-l fanatizeze chiar, 
dacă se poate. Şi aici povestea se poate transmuta, fie în 
zona aceasta manipulatorie sau patologică, fie poate rămâne 
în sensul onest, de asumare a publicului şi a participării la 
susţinerea şi transformarea lui. Aici este o răscruce a 
mişcărilor Puterii, fie înspre un sens idolatru, spre mască, 
fie înspre un sens iconic, spre chip-icoană.  

Se ştie că, în sens creştin, cel mai mare slujeşte celui 
mai mic, şi că trebuie instituită, dezvoltată o atitudine de 
slujire, reală şi autentică şi în zona aceasta a Puterii. Astfel, 
Puterea respectivă nu ar mai fi o putere dominatoare, chiar 
discreţionară, ci s-ar reconfigura şi întruchipa iconic în 
zona aceasta în care creştinismul a schimbat paradigma… În 
sensul că cine vrea să fie întâi, „în fruntea Ţării”, în sensul 
chiar de putere, trebuie să fie slujitorul tuturor. Acum, sigur 
că slujirea celorlalţi poţi s-o pui şi pe ea în scenă, doar în 
sensul că speli picioarele în „Joia Mare”, ca să dai un 
exemplu în sensul acesta. Dar, de fapt, tu nu eşti coerent 
atitudinal cu respectivul eveniment al „spălării picioarelor” 
şi în celălalt timp al vieţii tale. Şi ajungi, nu doar să nu-i  
mai speli picioarele, ci chiar ajungi să-l calci pe cap, pe 
aproapele. 
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Şi acum e riscul, ca putere spirituală vorbind, să mă 
aşez pe o anumită autoritate de putere harismatică şi să joc 
un anumit rol de binefăcător, de taumaturg, de părinte al 
săracilor, de mamă a răniţilor, că „dă bine” ca imagine, ca 
reprezentare pe care o transmiţi. De fapt, e în joc tot o 
dramaturgie şi o punere în scenă a acelui mod edulcorat de 
a fi. Sens în care nu mai este coerentă şi densă relaţia între 
actor şi rol. Atunci rolul poate să devoreze actorul, şi să-l 
arate ca inconsistent, ca un cuier de costume. Această 
abordare ne ţine, ne menţine într-un spectacol cotidian, dar 
nu ne duce la Înviere. Ne ţine captivi într-o reprezentare 
spectaculară a binefacerii, a iubirii, a compasiunii. Şi se 
practică şi acest spectacol azi. De aceea trebuie prudenţă  
şi în zona de comunitate, că e politică, că e spirituală,  
vizavi de existenţa în acest mod de a fi ca reprezentare-
dramaturgie. Trebuie să vedem în ce măsură chiar şi facem 
acte de bine-facere. Sau ne facem că facem? Facem şi 
înaintea lui Dumnezeu, ce facem? Păi facem sau ne facem 
că facem? Lucrăm sau ne aflăm în treabă? Vorba lui Petre 
Ţuţea cu „aflarea în treabă” ca mod-metodă de lucru. Dacă 
ne aflăm în treabă doar ca să arătăm că facem, dar nu 
facem, rămânem doar într-un rol şi ne îndepărtăm de noi 
înşine, de chipul nostru real, autentic şi de modelul nostru 
profund… iconic… 

I.M.: Şi care ar fi diferenţa între a face şi a te face că 
faci?  

N.: A te face că faci poate să implice şi chestiunea 
calităţii. Căci şi a te face că faci înseamnă uneori şi să ştii 
cumva cum trebuie să faci ca să te faci că faci. Trebuie să  
îţi iei nişte repere ale… facerii. Dar poate să fie numai un  
rol care doar induce o impresie şi o definire a situaţiei, ca 
facere… Un rol care nu reflectă şi zonele profunde, 
personale şi nu-l vizează într-adevăr nici pe celălalt în 
chipul său autentic. Şi mai mult, în sens spiritual, ocultează 
chiar întâlnirea lui Dumnezeu. Şi atunci a face înseamnă a 
fi întreg în ceea ce faci. Nu înseamnă a fi doar într-un rol în 
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care tu nu eşti asumat cu adevărat în a fi în act şi a fi 
prezent acolo unde spui că eşti. Este nevoie să fie o mişcare 
prin actul în sine al persoanei ca prezenţă de sine, şi nu 
doar să generezi momente sau să pozezi la evenimente, ori 
să surprinzi sau să creezi scenarii de reprezentare publică... 
Trebuie să fii în viul fiinţial al vieţii şi să rămâi în acea priză 
a realităţii fundamentale prin acea… facere, care trebuie să 
fie generatoare de comuniune, de întâlnire întreită, şi cu 
tine însuţi şi cu celălalt şi cu Dumnezeu. Altfel, acea… 
facere e doar un mod în care te agăţi de propria imagine sau 
de propria reprezentare ca liliacul de propria-i coadă. Este 
un mod de a fi prin care te oglindeşti în propriile faceri de 
bine. Prin urmare, în această… facere, nu te iconizezi în 
chipul hristic şi nici nu recuperezi chipul hristic al 
celuilalt… Nu participi, de fapt, la o re-facere a ta şi a 
lumii… Dimpotrivă… Rămâi o mască ce se vrea cinstită ca 
idol… 
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I.M.: Continuăm parcursul căutării de sine, luând ca 
repere câteva texte din opera Părintelui Ghelasie care se 
referă la realităţile de chip, icoană, mască, idol… 

„Prin cădere, Creaţia întâi se desparte de Dumnezeu ca 
Realitate Personală, de aceea este Păcat. (…) Aşa 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…” 

„Ascunderea” de Dumnezeu, prin închiderea ochilor de 
suflet, este prima mare cotitură din viaţa unui om? Ea se 
petrece de obicei în primii ani de viaţă? 

N.: În primul rând, se observă că aici se vorbeşte de o 
vedere sau, mai degrabă, de o nevedere a lui Dumnezeu, în 
spatele căreia apare o plăsmuire. O plăsmuire care poate fi 
chiar creativă de „modele” – căci vorbeşte despre crearea 
unor „modele de adaos” care se interpun. Interesant aici, că 
isihastul gândeşte tot în sensul unor „repere model” ale 
„căderii”, cum ar veni, dar care sunt cumva închipuite, 
construite şi interpuse între noi şi Dumnezeu şi chiar între 
noi şi noi înşine, între noi şi taina realităţii. Sunt construite, 
plăsmuite în urma unei închideri a ochilor unei adevărate, 
adânci vederi… Acea vedere iconică a Chipului lui Dumnezeu. 
Închiderea ochilor faţă de această vedere iconică, are în 
plan secund o tendinţă de recreare tot a unui model care 
devine un fel de mască, de antichip. Astfel, se generează 
modele de măşti în răspărul Chipului lui Dumnezeu, să zic, 
şi a chipului nostru propriu, în ultimă instanţă. Se generează 
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astfel aceste modele de antichip, ce, în sensul acesta, în 
esenţa lor, sunt cumva nişte modele impersonale… Sunt 
măşti care acoperă, ascund chipul tainic de persoană… 

I.M.: Aşadar ascunderea, citez: „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…” 

N.: Vedem o asociere, o identificare cu aceste modele 
de adaos. De aceea devine foarte important procesul acesta 
de identificare. Cum ne identificăm pe noi înşine, cum 
identificăm pe Dumnezeu? De aici pornim… de la cine 
suntem… de la cum ne identificăm şi, totodată, care e de 
fapt realitatea cu care ne identificăm. Dacă ne identificăm 
cu realitatea aceasta de adaos, atunci se structurează altfel 
viaţa în sânurile acestui adaos care devine centrul, mobilul 
acţiunilor noastre… Aici se transmută comoara noastră, a 
existenţei noastre. Şi de aici, sigur, şi descoperirile noastre 
sunt în sensul acesta, în care acest adaos devine un alt 
traseu existenţial, care e un traseu reverberant al memo-
riilor Căderii. Interesantă această imagine, cumva, a căderii 
din icoană… a ieşirii din chipul iconic. Dacă ne rupem de 
icoana în sine a lui Dumnezeu, noi ne pierdem chipul 
nostru de icoană şi-n golul acestei absenţe a Chipului lui 
Dumnezeu din noi şi, cumva, a ascunderii chiar a chipului 
nostru adevărat, apare această dezvoltare, să zic aşa, fantas-
matică… a închipurilor de sine. Este o fantasmă care are 
consistenţa ei şi care dă un traseu al omului sau al umani-
tăţii după Cădere. Dar ea exprimă, de fapt, o ruptură de 
chipul în sine al omului. Şi-ntr-un fel, în acest sens, arată şi 
o cădere sau o nevedere, atât a omului însuşi, în ceea ce 
înseamnă realitatea aceasta fiinţială, cât şi o nevedere a lui 
Dumnezeu. E aici o nevedere a luminii lui Dumnezeu, cea 
care ar face posibilă de fapt o vedere a „ochilor fiinţiali”. Şi 
în această închidere a ochilor sufletului sau fiinţiali apare 
această „dezvoltare de sine” ca mască, care exprimă o 
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perpetuare, o excrescenţă, pe alt plan, a unor modele care 
sunt create cumva autonom, întrucât nu se nasc din 
raportul dialogic, din dialogul acesta între icoane, între om 
şi Dumnezeu. Omul îşi ascunde şi chipul său propriu odată 
cu Căderea. Îşi pierde chipul de icoană creată. Căderea nu e 
numai în raport de relaţia noastră cu Dumnezeu, ci şi în 
raport de noi înşine, prin ieşirea din asemănare, dar şi din 
chip. Se produce şi în noi o cădere. Este şi o fractură în noi 
înşine. Este şi o orbire a noastră chiar vizavi de noi înşine... 
Nu ne mai vedem taina de chip după Chipul lui Dumnezeu… 
Nu ne mai vedem nici propriul chip, nu doar Chipul lui 
Dumnezeu… 

I.M.: O orbire şi o uitare... 
N.: Şi o uitare dacă o punem în termenul acesta de… 

memorii… Este o uitare chiar a vederii, a posibilităţii vederii 
sufleteşti sau a unei altfel de vederi, a unei supravederi sau 
a unei vederi iconice… 

I.M.: Dar chiar şi a unui mod de a simţi şi de a percepe… 
N.: Da, pentru că de fapt icoana nu e legată de un 

principiu, ci de persoană. La Părintele Ghelasie icoana are 
un caracter triadic, în sensul de persoană-chip. În sensul 
acesta, icoana-persoana are mişcare în sine – datorită carac-
terului său triadic. În sensul acesta triadic are caracterul 
participativ şi viu, de fapt, în sine. Nu e un simplu princi-
piu. De fapt, în această perspectivă personalistă, Căderea e 
şi o depersonalizare a noastră. Deci cumva noi pierdem prin 
Cădere chipul real de persoană, în sensul său fiinţial, tainic. 
Nu îl pierdem în sensul că dispare, că se aneantizează, ci că 
se închid ochii aceştia ai sufletului persoanei. De aceea apare 
ca o depersonalizare, ca o ne-vedere a chipului persoanei. 
Altfel zis, noi nu mai suntem chip viu de persoană în sine, 
din aceea fiinţială, în sensul unui activ şi participativ 
fiinţial. Persoana rămâne cumva ca o realitate în umbră, 
ascunsă. Şi se schimbă, totodată… mişcarea... Preiau condu-
cerea mai degrabă corpul, mintea şi simţirea, în sensul de 
„puteri ale sufletului”… Aceste „puteri ale sufletului”, care 
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maschează însăşi sufletul, „se cred” a fi sufletul însuşi, a fi 
însăşi omul. Acestea îşi uită întrucâtva chipul de suflet, 
fond pe care se constituie de fapt structural ca însăşi masca 
noastră, ce devine interfaţa noastră relaţională… pseudo-
identitatea noastră, ca „sine de reprezentare” alcătuit în 
diverse modele. O identitate cumva aniconică, de mască…   

I.M.: Citez: „Prin Cădere noi suntem nişte Pedepsiţi ai 
propriei Fantome şi ai Fantomelor Diavoleşti ce ne para-
zitează.”  

N.: Pedepsiţi… ai unor/ de fantome… Intrăm în legături 
fantomatice. Devenim prizonierii lor. Se vorbeşte aici, atât 
de proprii fantome, cât şi de fantome induse, propuse, 
adăugate în spaţiul de creaţie nu numai de noi, ci şi de 
duhuri necurate… ce se mişcă în spaţiului acesta al văz-
duhului. Părintele Ghelasie cred că într-un loc chiar spune 
că primul plăsmuitor din acesta fantomatic… e chiar… 
Nefratele. Firesc, întrucât în ordinea Căderii, căderea 
îngerilor fiind prima, tot aceştia sunt şi primii plăsmuitori 
de realităţi parazitare, cumva dedublate. Pentru că această 
Cădere produce şi o dedublare. Începi să generezi o reali-
tate care tinde să paraziteze şi să ascundă adevărata 
realitate a ta. Dar aici, fantasmele pedepsirii le surprinde  
în dublă direcţie: şi umană şi angelică, cea a duhurilor 
necurate.  

I.M.: Aşadar, prin Cădere, noi suntem într-un fel de joc  
de-a baba-oarba cu fantomele diavoleşti? 

N.: Şi cu fantomele noastre proprii. Este o baba-oarba, 
cumva, da. Problema este cum se iese din acest joc. Sau cum 
se ajunge la o revedere cumva a Chipului lui Dumnezeu, 
dar şi a noastră înşine. Aici ar fi cumva… miza… O miză a 
re-vederii... E vorba de fapt şi de realitatea ochilor care 
trebuie deschişi, nu doar deschiderea ochilor pur şi simplu. 
Şi trebuie spus că nu se condamnă imaginarea, imagina-
tivul. Se reclamă doar ca acest orizont să fie subîntins de o 
vedere iconică… să fie personalizat. Autonomia acestei 
fantasmagorii este riscantă, prin faptul că produce, generic 
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spus, un imaginar din acesta care nu mai este legat de 
chipul nostru personalist. Părintele Ghelasie foloseşte de 
obicei cratimă: icoană-persoană-chip. În sensul acesta nu 
trebuie să se înţeleagă cumva că imaginaţia în sine, crearea 
de imagine sau creativitatea în sensul acesta imagistic este 
scoasă din schemă, este contestată, blamată. Problema este 
autonomizarea acestui proces, substituirea prin acest soi de 
imaginativ a adevăratei realităţi. Este vorba de ruptura-
dedublarea acestui mod proiectiv care, să zic aşa, nu mai 
are un carater iconic. Aceasta poate este partea căderii 
fantasmatice, anume dezlegarea de chipul iconic al per-
soanei. Şi e interesant că isihastul pune problema aceasta a 
Căderii şi în acest limbaj vizavi de chip, icoană şi de aceste 
producţii fantasmatice. Nu o pune doar în sensul neascul-
tării de poruncă. Mi se pare interesantă ducerea „căderii” în 
zona aceasta iconică, sau vederea efectelor „căderii” şi sub 
acest aspect. Nu doar vizavi de o poruncă încălcată, de 
„neascultare”, ci vizavi de transpunerea în sine a „căderii”, 
de metabolizarea ei şi în forma aceasta a raportului dintre 
chip şi fantomaticul acesta. Un fantomatic care intră din ce 
în ce mai mult în scenă. Un fantomatic care nu că ar fi lipsit 
total de consistenţă, dar nu are consistenţa aceea care are în 
spate, ca suport acoperitor, ca sursă, densitatea chipului 
iconic al persoanei. 

I.M.: Citez: „După Căderea Creaţiei noi suntem Dublă 
Realitate, cea creată şi cea de Adaus artificială-decăzută.” 

N.: După Căderea creaţiei, apare această dublă realitate 
în care se adaugă încă ceva. Cumva, se rupe întregul. Dar, 
paradoxal, se dedublează şi apare şi o realitate de adaos, 
care are propria dinamică. Adaosul acesta apare însă tot pe 
fondul absenţei chipului acesta de icoană. Şi în golul inac-
tivului acestui chip de icoană apare încă o realitate, fanto-
matică, care devine dominantă. Aici este problema… că este 
autonomă şi dominantă această emergenţă fantomatică. 
Este dominantă, dominatoare, înrobitoare să zic aşa… Îşi 
arogă chiar un chip de personalitate, ca fiind un sine al 
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nostru. Şi, de fapt, e o realitate care se dedublează faţă de 
adevăratul Sine şi se structurează – cum zice şi Părintele 
Ghelasie – tot într-o alcătuire dintr-aceasta polarizată cumva, 
una a tensiunilor. Este o structură tributară unei alcătuiri 
dintr-aceasta duală, contradictorie... acest sine de reprezen-
tare… pe care îl etalăm pe scena spectacolului cotidian… 

I.M.: Continui: „Aşa ca Realitate Noi suntem Suflet-
Chip de Dumnezeu, suntem Corp-prelungire de Suflet şi 
peste această Realitate Normală mai suntem o Închipuire-
Fantomă de Suflet Artificial şi un Corp la fel de Artificial.” 

N.: Da, aici este interesant că vede Căderea şi în aspectul 
acesta de adaos. Aceasta înseamnă că acest adaos al Căderii 
îl vede bifurcat, atât în sensul unui adaos de suflet, cât şi în 
cel al unui adaos de corp. Nu vede efectele Căderii numai 
pe plan sufletesc, ci şi pe cel corporal. După Cădere, nici 
corpul nu mai este, să zic aşa, în adevărata lui piele. Şi 
corpul este reconfigurat, oarecum reconstruit, ca să zic aşa. 
În sensul că este încărcat de aceste adaosuri, se resimte de 
această realitate a memoriilor Căderii. Căderea nu e doar o 
chestie pe plan spiritual, iar corpul rămâne bine-mersi. 
Nu… Sunt afectate şi corpul şi energiile. 

I.M.: Adică nu e materie amorfă nemarcată de efectele 
Căderii… 

N.: Da, dimpotrivă. Aici se pare că e bătălia. Aici e şi 
miza. Miza biruinţei. Căci şi Învierea a fost până în Trup... 
Şi aici e şi miza noastră în urcuşul acesta spre Înviere. 
Trebuie să ne luăm chiar şi trupul în Veşnicie. Trebuie să-l 
urcăm în Veşnicie, în sensul acesta, al Învierii. 

I.M.: Corpul nu este o materie amorfă. E dovedit de 
vizualizarea cu rezonanţă magnetică, la nivelului creierului, 
prin care s-a observat că anumite gânduri şi stări produc 
anumite conexiuni nervoase şi implicit anumite reacţii 
chimice. Deci, orice facem lasă urme în noi şi se sedi-
mentează… 

N.: Se sedimentează… Da… E limpede. În sensul acesta 
se poate duce înţelegerea până la un transfer al căderilor 
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noastre, până în organic... Ceea ce facem, ne face. S-a mai 
spus. Se înţelege că această Cădere este o realitate. Nu e 
doar aşa, o ecuaţie abstractă. 

I.M.: Continui: „Configuraţia noastră, în acest aspect, 
pare confuză şi derutantă. În general, le amestecăm pe 
toate într-un Chip Deformat.” 

N.: Da, pe de o parte, operează distincţia aceasta dintre 
suflet şi corp, şi arată faptul că se produce pe ambele 
direcţii această re-alcătuire. Dar ele pot fi gândite şi-ntr-o 
pseudo-unitate ca un chip deformat… 

I.M.: …care de obicei e luat ca realitate unică şi care e 
considerată firească… 

N.: …şi e identificată cum poate fiecare, după măsura 
experienţei, a influenţelor spirituale de după Cădere, sau 
după cum reuşeşte să-şi facă fiecare discernerile şi ţintirile 
proprii. Dar acest chip amestecat e luat ca şi cum acesta ar fi 
chipul omului… Însă, cum înţelegi chipul acesta fără să faci 
referire la realitatea Căderii? Dacă ea lasă nişte urme, tu nu 
trebuie să iei omul doar ca atare, sau cum îl vezi că apare în 
prim-plan, fără să strecori prin sită realitatea Căderii. Trebuie 
să ştii care e modelul. De unde, de ce s-a rupt şi îndepărtat? 
Trebuie să-l vezi că e orb. Dar trebuie să ştii şi că trebuie să 
vadă, şi ce să vadă, şi cum să vadă, şi care e realitatea 
vederii ochilor sufleteşti. Şi aşa mai departe… Trebuie să ne 
mişcăm în această direcţie a identificării. Dacă-l iei doar aşa, 
că e el orb… Ce facem? Unii nici nu zic că ar putea fi orb, 
pentru că reduc totul la materialitate, fenomenalitate, la ce 
se vede strict corporal. Aceştia nu mai cred că există o 
supravedere chiar a sufletului, cu care vezi altceva. Vezi o 
altă lume şi o lume a nevăzutului, să zic aşa… 

I.M.: Părintele Ghelasie scria referitor la urmele lăsate 
de modul de comportament în corpul nostru: „Gândurile 
minţii sunt baza chimismului în creier.” 

N.: Aceasta se leagă de ce-ai spus şi anterior. Un aspect 
ar fi că şi chimismul acesta al creierului poate să aibă nişte 
supra-determinări date de gânduri. Deci, este un plan 
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subiacent care influenţează inclusiv chimismul. Şi atunci 
chiar şi aici, lucrurile, din această perspectivă, arată că nu 
poţi să abordezi omul, în bolile nervoase, de pildă, numai 
din perspectiva organică sau cea a unui chimism. E nevoie 
de o abordare şi dinspre orizontul acestui substrat al 
gândurilor şi chiar de dincolo de ele. Nu mai zic că atunci 
când „te gândesc gândurile” înseamnă că te poţi intoxica 
chiar şi chimic – sau biochimic, să zic. Te poţi otrăvi, în 
sensul efectelor organice. De reţinut aici că există şi planul 
acesta al gândurilor, care sunt energii subtile, şi care pot să 
influenţeze chiar determinant chimismul acesta al materiei 
vii… E un detaliu pe care încep şi oameni de ştiinţă cu 
deschidere spirituală să îl accepte ca pe un fapt… 

I.M.: Şi nu numai în creier se întâmplă, ci în tot corpul 
nostru. Părintele Ghelasie spune că dereglările de „limbaj 
de suflet” dau apoi funcţii organice normale sau anormale 
sau chiar paranormale. 

N.: Aici este să zicem o triadă: normal, anormal şi para-
normal; un paranormal care depăşesc obişnuitul, dar în 
sensul unui para-normal cumva patologic. Pentru că undeva, 
în Medicina isihastă, isihastul afirmă în mod interesant că 
adevăratul nostru para-normal este sufletul. E vorba de un 
suflet înţeles în acest sens fiinţial. Este acel suflet inefabil 
care trebuie redescoperit, reidentificat. Şi noi nu putem să-l 
re-facem ca limbaj specific, conştient, decât prin chipul 
hristic, căci El restaurează chipul omului. Hristos ne arată 
cine este omul: „Iată Omul!” Şi atunci prin Hristos – fiind 
Însuşi Limbajul în Sine, Cuvântul prin care toate s-au făcut 
– noi ne refacem limbajul acela de suflet în temeiul căruia 
are loc o refacere de limbaj energetic, cu efect până în func-
ţiile organice. Este o influenţare chiar asupra organicului. În 
sensul acela de îndumnezeire al chipului omului integral, 
inclusiv al corpului, este un efect transformator, chiar 
asupra organicului. Şi atunci ieşi din acest normal şi anor-
mal al funcţiilor normale şi anormale. Dar ieşi şi din partea 
cealaltă, zisă paranormală, care – în sensul acesta de 
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paranormal ce se desfăşoară în zona aceasta energetico-
corporală – e poate o şi mai gravă confuzie şi chiar peri-
culoasă abatere de la Cale. Ieşi din aceste confuzii şi te 
reîntorci liniştit spre… Casă... 

I.M.: Citez: „Veşmântul artificial al Chipului de Adaos 
se face tot mai stufos, până la un complex de Viaţă ce 
înlocuieşte Viaţa cea adevărată…” 

N.: Deci există o dezvoltare a acestei construcţii artifi-
ciale, adosate. Se dezvoltă o complicaţie, se generează o 
stufoşenie în care se intră labirintic şi care devine din ce în 
ce mai împâclată, mai încorsetată. Această construcţie nu 
este stabilă, statică. E ca şi cum s-ar multiplica şi extinde o 
pată care se auto-întreţine şi se dezvoltă, din sine cumva. 
Nu doar s-a întâmplat, şi uite, „ne-am pătat”… Apare, de 
fapt, ca un revers al viului care se perpetuează într-un sens 
al unei excrescenţe cumva bolnăvicioase…  

I.M.: Acest complex de Viaţă ce înlocuieşte Viaţa cea 
adevărată „este o Caricaturizare sadică a celei Reale… 
Aspectul de Creaţie Chip de Dumnezeu se umbreşte de Faţa 
hâdă a Căderii.” 

N.: Există o faţă, o anti-faţă a Căderii, care umbreşte, 
ascunde chipul adevărat, deşi ea apare ca o… faţă… Este o 
„faţă” pe care noi cumva ne-o împropriem, ne-o asimilăm, 
dar care, de fapt, e ca o mască, pentru că se constituie ca o 
suprapunere, ca un adaos, cumva. Este exact cum ţi-ai mula 
pe figură o mască din aceasta – care de fapt e un reflex al 
căderii umanităţii şi al căderilor personale. Acest efect al 
Căderii şi reflex al căderilor devine un complex de viaţă 
structurat, asemuit cu o mască, care umbreşte adevărata 
realitate şi adevăratul chip al nostru. 

I.M.: „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.” 

N.: Aici vorbeşte de icoană, idol şi mască. Masca este 
cea care ascunde chipul şi se transformă cumva în idol, ca 
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fixaţie şi relaţionare în alt plan. Trebuie să dai jos masca ca 
să vină la arătare chipul şi atunci se descoperă icoana. Şi 
unde este icoană – zice în alt loc isihastul – nu mai este 
idol. Pentru că idolul de fapt este o ruptură… Idolatria vine 
pe această ruptură de Dumnezeu, o ruptură de Icoana în 
Sine – care e Chipul lui Dumnezeu – care alterează sau 
ascunde icoana de creaţie – chipul nostru adevărat. În acest 
spaţiu, în acest gol de Dumnezeu şi chiar gol de noi înşine, 
apare această excrescenţă de mască, care devine o parti-
cipare idolatră, de fapt. Aici e vorba ori de a reveni la un 
dialog iconic, faţă către faţă, la un dialog între chipuri 
fiinţiale, între noi şi Dumnezeu, ori de a rămâne în această 
zonă alternativă de idol şi relaţii idoleşti, explicite şi/sau 
oculte. Aceste relaţii, în ultimă instanţă, pot avea şi o 
participare cumva ascunsă-ocultă, prin care îţi conferă un 
acces la ceva ocult, subtil, metafizic chiar, dar nu şi la ade-
văratul chip al tău şi la adevăratul Chip al lui Dumnezeu. 

I.M.: Aşadar rătăcirile noastre ne chinuie şi ne caricatu-
rizează? Deci suferinţa şi urâţenia sunt nişte adăugiri 
complet improprii naturii umane? 

N.: Da, aici afirmă că prin Cădere se produce şi o sluţire, 
o urâţire, o contra-facere care sluţeşte, urâţeşte, caricaturi-
zează. Deci, Căderea atacă şi frumosul de creaţie. Altfel zis, 
frumosul nu mai este într-o lumină din aceasta transfigura-
tivă a vieţii adevărate, nu mai este icoană. Atunci se 
produce şi o urâţire prin această adăugire... 

I.M.: Citez: „Căderea nu Modifică Esenţial Creaţia, ci 
doar o Dublează cu Un Anti-Chip-Mască-Ideal care, dându-se 
la o parte, rămâne Icoana Perfectă de Creaţie.”  

N.: Da, de fapt ontologic, noi, fiecare, avem sufletul 
nostru ca realitate. Este doar ascuns, inactiv ca limbaj de 
chip în sine. E nemuritor, el nu dispare… 

I.M.: …şi nu e modificat în sine. 
N.: … Ca formă şi structură nu e modificat. Nu e o 

amputare sau o infirmitate structurală a sa. Nu e ca un corp 
fără cap. E ca la o structură musculară atrofiată de nefolosire. 
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Tocmai pentru faptul că însăşi răul are o abordare, o 
definire în sens creştin, ca o lucrare care nu ţine de esenţa 
creaţiei, ci de manifestarea ei, de punerea ei într-o lucrare. 
O lucrare care construieşte ceva paralel, ca o dedublare. 
Răul este… o lucrătură, o făcătură, ca să zic aşa. Dedublarea 
aceea vine ca un parazit pe ceva. E ca o plantă parazit care 
se adaugă, care se împleteşte pe realitatea în sine, o sufocă, 
îi ia seva şi o ascunde în acelaşi timp. Nu o mai face vizibilă 
ca realitate suport, pentru că preia prim-planul această 
„realitate de cădere”. Dar, de fapt, ontologic acel substrat al 
sufletului rămâne ca realitate. Apare însă şi o excrescenţă… 
acest adaos… 

 I.M.: Şi în altă parte: „Aşa restabilirea Chipului de 
Decădere se face prin despărţirea de acest Chip de adaos-
Antichip. Păcatul-Răul nu există ca esenţă, el se adaugă, se 
asociază, fiind astfel posibilă o eliberare de Păcat.” 

N.: Exact ce vorbeam. Este un adaos şi, de fapt, trebuie 
să se înlăture acest adaos. 

I.M.: „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 Fiinţă-Copil al lui Dumnezeu.” 

N.: Avem două aspecte aici. Cel de întoarcere la 
Dumnezeu (căci se vorbeşte de rugăciune) şi cel legat de 
transformarea noastră, de revenirea noastră la caracteristica 
genuină de copil sau la statutul de fii ai lui Dumnezeu. O 
revenire care, de fapt, e o recuperare, pe fond, a chipului 
nostru. Şi atunci chipul nostru cumva se reîntoarce acasă. 
Se regăseşte prin chipul originilor. Şi, în sensul acesta, îţi 
regăseşti adevăratul chip, pe un raport, pe o relaţie pe care 
o aduce rugăciunea şi însăşi chipul de filiaţie, ca statut al 
nostru primordial regăsit. Şi filiaţia din start nu poate fi 
gândită decât în raport de o paternitate. Aici cumva indi-
rect, regăsirea chipului de fiu înseamnă, de fapt, o regăsire, 
o recunoaştere a chipului de Tată… 
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I.M.: „Cele trei puncte majore ale Misticii Isihaste sunt: 
1. Demascarea Chipului Decăzut;  
2. Înlăturarea acestuia; 
3. Mistica propriu zisă.” 
N.: Da, deci aici porneşte, în sens mistic, tot de la nişte 

identificări. O demascare mai întâi. Demascarea e, cumva, şi 
un început de înlăturare. E o punere în lumină a caracteru-
lui subversiv al măştii idolatre, care trebuie să fie demascată 
(în ceea ce ne priveşte pe fiecare). Şi apoi urmează mistica 
propriu zisă, cea a întâlnirii „faţă către faţă”. De fapt, 
Părintele Ghelasie reafirmă şi în alte locuri chestiunea 
aceasta, despre care am mai vorbit, anume că există un fel 
de dublă mistică în isihasm. Este o restaurare a chipului 
nostru, mai întâi, şi apoi începe adevărata mistică, după 
această restaurare, în sensul acelui dialog iconic. Adică mai 
întâi trebuie scoase, extrase, elementele acestea de mascare, 
de idolatrizare, apoi trebuie înlăturarea lor, şi, după această 
operaţiune, începe într-adevăr mistica în sensul de întâl-
nire. Căci la isihast, din ce am înţeles eu, mistica isihastă e 
această întâlnire reală. Sigur că însăşi demascarea se 
produce, nu autonom, ci tot printr-o relaţionare, cum s-a 
spus înainte, prin rugăciune şi regăsirea chipului de fiu. 
Acestea sunt şi mijloace de demascare. De ce? Pentru că 
identifici Supra-Originea, Chipul lui Dumnezeu, şi te iden-
tifici pe tine însuţi, nu ca fiind El, ci ca fiind în asemănare, 
nu oricare, ci de chip. De fapt, calea aceasta a rugăciunii e şi 
o regăsire de sine… 

I.M.: Care se face în raport de Cineva... 
N.: Care se face în raport de Cineva cu care are de fapt 

ai un raport specific, de chip şi asemănare. Ai un raport sau 
o relaţie iconică. Deci, te găseşti pe tine în raport de această 
Origine, a cărei asemănare eşti. Şi acest detaliu e important 
ca identificare de Cale, ca asemănare de chip. Inclusiv 
regăsirea chipului de fiu, presupune că există un Tată (când 
ai pomenit de fiu, te gândeşti că este un Tată). E un raport 
anume, vizavi de o Origine paternă. Te regăseşti cumva 
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ţintit într-un anumit chip de filiaţie. Şi aceasta e deja o cale 
identificată, nu oricum, ci într-un chip anume. Nu mai este 
orice fel de regăsire. Este o cale ce recunoaşte sau mărtu-
riseşte astfel Originea în sensul chipului de Paternitate 
Absolută, care se descoperă prin Fiul, care ne dă nouă 
modelul de fii ai Tatălui ceresc. Aici se şi calibrează reperele 
de demascare şi calea de urmat pentru a înlătura masca 
idolatră sau idolatrizantă în care cumva ne complacem. Şi, 
de fapt, ne complacem într-o realitate care, într-o bună 
măsură, este cea a Căderii care încă e lucrătoare în noi… o 
susţinem, o întreținem… 

I.M.: „Noi, ca Realitate în Sine, suntem Suflet Treimic: 
Iubire-Dragoste-Dăruire sau Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine.” 

N.: Aici sunt triadele persoanei. Aici e un detaliu mistic 
important la isihast, în aceste triade ale chipului de per-
soană, în fondul acesta de trifiinţialitate al chipului de 
persoană. Sufletul ca fiinţă are acest chip unitar şi trifiinţial. 
Acesta îi dă caracteristica de realitate ca viu, ca o realitate 
vie în sine care permite să aibă această viaţă în sine şi 
permite totodată să se extindă dincolo de sine, rămânând 
cumva într-o relaţie care-i prezervă permanent identitatea. 
Căci altfel sufletul ar fi redus la un fel de principiu care 
trăieşte numai prin manifestările sau energiile sale, care 
sunt singura sa interfaţă şi posibilitate de participare. Totul 
ca viaţă ar fi atunci transmutat în zona aceasta a mani-
festărilor, a fiinţărilor, a energiilor, şi nu ar mai fi înţeles în 
sensul acesta fiinţial. De aceea e foarte important caracterul 
acesta personalist, prin care subliniază chipul acesta triadic 
ca trifiinţialitate. 

I.M.: „Prin Cădere această Realitate Esenţială se Dublează, 
adăugându-şi un Fals Suflet, Ură-Duşmănie-Refuz, Egoism-
Contradicţie-Ucidere. Aici este Mistica Căderii şi Mistica 
Restabilirii din Cădere. În Noi sunt Două Suflete Străine-
Contradictorii, în Luptă. Sufletul de Adaos în fond nu 
există.” 
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N.: Nu există în sine acest suflet de adaos, în sensul că 
el apare ca un adaos, iar adaosul acesta este crescut pe rea-
litatea fundamentală a sufletului propriu-zis… 

I.M.: …pe chinuirea naturii fundamentale… 
N.: Da, exact, pentru că este cumva o realitate para-

zitară, trăieşte pe seama a ceva, în care îşi prinde rădăcinile 
sau falsele rădăcini, de fapt. 

I.M.: În acest citat se vede un pic de lumină în hăţişul 
întrepătrunderilor dintre chipul de Rai şi chipul Căderii. Şi 
care ne dă posibilitatea să recunoaştem ce e bun şi ce nu-i 
bun în noi. 

N.: Însăşi această raportare la Cădere este de urmărit. 
Este de observat conştiinţa aceasta a unei realităţi dedu-
blate. Trebuie să ne reidentificăm propriul chip. Noi avem 
impresia că ne întoarcem prin credinţă la Dumnezeu… Da, 
într-adevăr. Dar nu ne întoarcem doar la Dumnezeu. Ne 
întoarcem la Dumnezeu, dar în acelaşi timp trebuie să ştim 
că ne întoarcem şi la noi înşine. E şi o regăsire de sine 
(regăsirea lui Dumnezeu). Nu se confundă însă, în sens 
isihast, regăsirea de sine cu regăsirea lui Dumnezeu. Şi 
atunci trebuie să ieşi şi din realităţile acestea ale Căderii 
care se extind, până la culminarea lor apocaliptică, în marea 
mascaradă, nebunia finală. Dar isihast, aici, ni se reprezintă 
direct chipul realităţii, pornind de la chipul triadic al 
sufletului. Şi această triadă a chipului de suflet – care în 
sine este iubire-dragoste-dăruire sau conştiinţă-memorie-
limbaj (spirit) – exact aceasta se dedublează. Pe aceste trei 
părţi neîmpărţite ale chipului de suflet se produc negativi-
zările sau dedublările acestea, şi se dezvoltă adaosul acesta. 

I.M.: Iată alte câteva descrieri ale limbajului de 
persoană, sub formă de triade: „Voie-Libertate-Alegere; 
Sublim-Transfigurare-Transpunere; Frumos-Bun-Armonie; 
Odihnă-Mişcare-Repaus; Cuprindere-Întindere-Destindere; 
Identitate-Beatitudine-Întrepătrundere.”  

Aşadar, prin comparaţie cu aceste repere, noi putem 
înţelege în ce măsură suntem sănătoşi sau bolnavi? 
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N.: Da, deşi aceste repere trebuie redescoperite cumva 
ca fiind prin însăşi chipul de suflet în sine care el, în sine, ca 
chip, trebuie descoperit. Acestea ar fi mai degrabă vectorii 
sau săgeţile care ţintesc în capacităţile sufletului – nu le 
spun atributele sau puterile sufletului sau însuşirile sufle-
tului, căci atunci n-ar mai fi o distincţie între suflet şi 
puteri/însuşiri; însuşirile, atributele sufleteşti, isihastul le 
poziţionează într-un plan energetic de fiinţare, care e 
secundar faţă de chipul acesta „fiinţial în sine” al sufletului. 
Aceste capacităţi de suflet ţin de fiinţialitatea sufletului. 
Însă, ele trebuie redescoperite şi capacitate, activate. Şi se 
pot redescoperi ori identifica, în măsura identificării şi 
resuscitării chipului de suflet în sine. De aici cumva le iei… 

I.M.: …e doar un reper teoretic. Deocamdată... 
N.: Teoretic şi de ţintit… De urmărit, însă, de realizat. 

Pentru că aici e important să şi identifici realitatea aceasta a 
sufletului. Trebuie să ai conştiinţa, memoria şi limbajul de 
suflet reactivate. Trebuie să ai în acest chip triadic vizibilă 
distincţia între iubire-dragoste-dăruire, pe cele trei capa-
cităţi de suflet. Deci trebuie să ajungi şi la chipul în sine, 
căci doar aşa vezi nişte capacităţi, şi în realitatea, şi în 
activul lor. Isihastul vorbeşte la un moment dat, de pildă, 
de Odihnă-Mişcare-Repaus. Odihna e asociată cu con-
ştiinţa, dacă e să faci identificările, mişcarea cu dragostea, iar 
dăruirea cu repaosul. Dar nu e aşa simplu să ajungi la identifi-
carea chipului nostru de suflet, care este chipul de persoană, 
ce în substratul său este fiinţialitate. Altfel zis, persoana este o 
substanţă de duh, în consistenţa ei. Nu e uşor să fie desco-
perit şi activat, capacitat acest suflet în toate capacităţile 
sale, ca să zic aşa, ca să nu folosesc termenul de atribute sau 
însuşiri sau calităţi; asta ca să nu se înţeleagă altceva, vizavi 
de această perspectivă isihastă. Cum am spus, la isihast se 
face distincţie între „suflet în sine” şi însuşirile sau „calităţile 
sufletului” ca fiind „puteri ale sufletului” care sunt energii, 
manifestări, fiinţări. Sufletul e fiinţialitate (în limbajul 
acesta palamit), le transcende… Mintea, simţirea sunt 
puteri ale sufletului, nu sunt însăşi sufletul… 
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I.M.: Mi se par foarte importante aceste repere – chiar 
dacă sunt doar teoretice pentru cei mai mulţi dintre noi – 
pentru că măcar ştim către ce trebuie să ne îndreptăm şi de 
ce să ne ferim. Pentru că dacă citim, de exemplu, psihana-
liză acolo vom vedea definit un alt tip de normalitate. 

N.: E important, într-adevăr, din acest punct de vedere, 
ca modalitate sau ca mod de identificare de sine şi ca 
definire a normalităţii. Dar isihastul prezintă această dublă 
realitate a noastră, şi pe cea din noi înşine şi pe cea a 
Căderii, care produce efecte, să zic aşa, ontologice. Şi atunci 
contează cum identifici normalul sau anormalul. Şi dacă 
cercetezi anormalul numai din perspectiva unui spaţiu de 
manifestări ale Căderii, şi nu mergi în zona aceasta a 
originilor şi a arhetipurilor sau chiar a arhechipurilor (mai 
mult decât arhetipuri), atunci poţi să devii arbitrar în a 
stabili normalul şi anormalul, în a-l defini. De aceea şi acum 
s-a ajuns la foarte multe anomalii până la aberaţii, în care se 
vorbeşte de tot felul de… în fine… de transgen şi aşa mai 
departe… Depinde de modul cum vezi, sau cum nu vezi. 
Părintele Ghelasie spune chiar că sufletul în sine e fie de 
bărbat, fie de femeie. Şi atunci omul e definit ca bărbat sau 
ca femeie nu atât prin partea lui organică, fiziologică, prin 
organicul de bărbat sau de femeie, să zic în sensul acesta, ci 
fiecare din noi, bărbat sau femeie, reflectă şi o identitate de 
suflet specifică, care e un dat. Acolo nu e o opţiune. Deci e 
un dat. De aceea contează modelul în care identifici 
realităţile, apropo de normal şi anormal. Căci poţi să-l iei, 
aşa la firul ierbii, cum îţi vine, cum răsare. Dar dacă te aşezi 
în sens revelaţional, şi chiar mergi în sensul acesta revela-
ţional, înţelegi că sufletul e creat de Dumnezeu la fiecare 
om, iar corpul se formează din părinţi, înţelegi că sufletul e 
croit pe măsura corpului, şi că sufletul, chiar el în sine, este 
veşnic chip de bărbat sau veşnic chip de femeie. Părintele 
Ghelasie vorbeşte, cred că prin Medicina Isihastă, de un 
veşnic feminin şi un veşnic al bărbatului să zic aşa, şi chiar 
de un chip de iubire specifică, care porneşte în raport de 
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identitatea aceasta a sufletului, care e un dat, de bărbat sau 
de femeie. Acela, sufletul, nu apare aleator, la năzăreală, la 
„ce-o fi”. Dacă e dat aşa e clar că nu poţi să ieşi din datul 
său. Sau dacă vrei să încerci să ieşi, ieşi… rupt, să zic aşa. 
Apar contradicţii între ceea ce eşti tu ca identitate de suflet 
şi ceea ce ai vrea să fii opţional sau cum vrei să fii definit 
sau re-definit, sau, mă rog, declarat, recunoscut, gândind 
numai din punct de vedere al organicităţii sau psihic. Şi 
atunci s-ar putea să faci… 

I.M.: Adică e o autochinuire de fapt… 
N.: Da, pentru că în aceste repere te poziţionezi contra-

dictoriu. De fapt, trebuie să te descoperi de la suflet înce-
pând. Trebuie să redescoperi acel limbaj de suflet, în iden-
titatea sa dată, pe care tu ţi-o trăieşti şi o asumi. Şi după 
aceea discuţi reflectarea aceasta care trebuie să fie una 
iconică, adică una în asemănare. Nu e una la cum îţi vine, 
contradictorie şi opţională. Dacă mergi în direcţia aceasta a 
opţiunilor ajungi să crezi că poţi să alegi orice. Sigur, nu 
poţi să modifici datele realităţii fundamentale, poţi doar să 
le ascunzi. Până la urmă unii fac acest experiment. Însă, cu 
ce efect şi cu ce consecinţe în timp şi de ce nu, chiar în 
veşnicie.  

Frumuseţea e să te descoperi în adevăratul tău chip. 
Mai ales dacă se porneşte de la premisa, cum zice isihastul, 
că e un dat, iar acesta nu se poate anihila, ci doar masca. Nu 
trebuie să continui mascarea. Dimpotrivă, trebuie cautată 
devoalarea, adâncirea în acel chip. Este o adâncire care se 
descoperă, se redescoperă. În sens creştin, cum zice isihastul, 
icoana este taină, iar taina este văzută ca descoperire şi 
arătare. Nu e o taină ca un ascuns. Şi e important că această 
taină pe tine te deschide, în sens isihast. Taina, în sens 
creştin, e decoperire. O descoperire care este şi o arătare. 
Nu e o chestiune de ascundere sau de ocult în sensul acesta 
misteric. Tocmai pentru că taina este Persoana în Sine care 
este chip de limbaj, memorie, conştiinţă. Ea se descoperă în 
acest chip de limbaj, ca exprimare. Dacă acestea sunt 
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reperele… Astea sunt! Aşa le identificăm noi pe temeiul 
Revelaţiei. 

Dacă acceptăm că „prin Cuvântul toate s-au făcut”, 
înseamnă că este o pecete de Cuvânt, una a Logosului. 
Înseamnă că avem nişte date în care suntem. Adică nu 
putem să fim total… după cum ne vine. Încercăm… şi 
încearcă unii… cum le vine. Însă, trebuie să fim atenţi să nu 
ieşim din zona datelor firii. Trebuie să avem grijă să nu 
deraiem definitiv de la calea aceasta şi a arhetipurilor, care 
ne configurează pe noi de fapt, fiindcă atunci intrăm într-o 
anti-configurare.  

Unii zic să începem să ne construim fantasmatic o 
realitate, până la a-i construi o identitate opţională. Nu. 
Identitatea e dat! Tu trebuie să o desfăşori. Tu eşti un cine 
pe care trebuie să-l identifici şi trebuie să te deschizi ca 
atare plinitor în acea identitate fundamentală. Aceasta e şi 
frumuseţea creştină, că nu suntem relativi din punctul 
acesta de vedere şi la… opţiune, la pariuri, la alba-neagra… 
la baba-oarba. Suntem cineva care trebuie să ne desfăşurăm 
ca acel cine. Avem o identitate care e indestructibilă. Acesta 
e reversul, că degeaba… de fapt poţi să tot construieşti, să 
tot adaugi aiureli, dacă vrei. Identitatea aceea fundamentală 
nu poţi să o distrugi. Nici nu-ţi aparţine, în ultimă instanţă. 
În sens creştin, e foarte tare viziunea/argumentul acesta că 
sufletul creat de Dumnezeu la fiecare dintre noi, chiar la 
orice om care apare în existenţă, chiar dacă e păgân, să zic 
aşa, este unic. Adică, nu e aşa la… un ghici… la ce-oi vrea. Şi 
atunci dacă nu e mâna noastră acolo, în fundamente totuşi, 
dar tu vrei să faci, ştiu eu ce manevre, e complicat. Nici nu 
poţi de fapt să operezi în acea zonă. Acolo ori eşti în raport 
de cine eşti, într-adevăr, ori construieşti anapoda şi te 
chinui, te fardezi, te minţi cu implanturi. Aşa se dezvoltă 
această mască de fapt. Tu te maschezi. Ţi-ai luat o mască de 
diverse tipuri, ca să nu fac acum alte calificări, că nu e 
cazul. Nu asta e important să analizăm acum. Dar intri în 
acest mecanism fantasmatic, să zic aşa. Şi de fapt ratezi 
întâlnirea cu fondul şi sensul fundamental al realităţii tale… 
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I.M.: Adică noi trebuie să ne descoperim pe noi şi, în 
raport de această descoperire, să facem desfăşurarea şi 
derularea naturii noastre, nu să „evoluăm” de la un context 
istoric către o ţintă subiectivă şi aleatoare. 

N.: Da, bine-nţeles. Aici e, cum ziceam, şi frumuseţea 
creştină. Plus că această descoperire creştină, gândind în 
sens creştin, e asemănare după chip, e referită la un chip 
dumnezeiesc absolut. Ce vrei mai mult, decât să fii asemă-
nare de chip dumnezeiesc? Şi chiar generic vorbind şi în 
abstract, e un maxim de ideal, dacă pot să formulez astfel. E 
o cinste extraordinară! Şi dacă o iei, chiar în sens creştin, că 
e o realitate, e o revelaţie, e şi mai provocator. Nu sunt 
simple vorbe şi proiecţii emise speculativ, că ţi se dă acest 
dar de a fi şi tu un fiu al lui Dumnezeu, frate cu Unicul Său 
Fiu, de a fi, ca fiu al Tatălui, într-o Împărăţie a iubirii 
veşnice şi aşa mai departe. Nu prea ai ce să adaugi. Trebuie 
doar să trăieşti în acest orizont. Şi te împlineşti cu totul. Nu 
ai ce să vii cu alte scamatorii, cu alte bile în nas conjunc-
turale şi, eu ştiu, ce alţi papuci întorşi… de vârf… 

I.M.: „Dar cât este de greu să dai Masca jos, să ieşi din 
jocul ei. Aici intervin Metodele-Tehnicile.” 

N.: Da, aici este aspectul de reper, de scanare… 
I.M.: Dar nu ajunge… 
N.: Nu ajunge, normal. Una e să vezi ţinta şi alta e să 

ajungi să ţi-o împropriezi, să o atingi. Dar e important şi că 
o vezi. Nu e de colea. E important să ai această… ţintă clară,  
şi să nu amesteci jocul acesta dublu cu însăşi realitatea.  
Şi atunci trebuie să revii la chipul tău. Şi, într-adevăr, aici 
acestea sunt deja… repere. Încep să apară reperele de traseu. 
Adică ştii: calea este pe aici. Aceasta este Calea. Fundamental, 
sunt nişte repere arhechipale, dar eu trebuie să le preiau ca 
aspecte de orientare pe cale, ca să pot să ajung acolo unde 
trebuie să ajung. Cumva e şi un demers. De aceea, de 
Mântuitorul se zice că este şi Cale, că este şi Ţintă, că este şi 
parcurs şi destinaţie. Şi chiar şi noi faţă de noi înşine 
suntem şi cale către noi înşine, dar trebuie să ajungem şi la 
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noi înşine. Numai că în sensul acesta creştin nu ajungem la 
noi decât prin Calea Însăşi, care e Hristos. Tocmai pentru 
că noi avem un dat originar. Avem un statut, acela de a fi 
creaţi prin Fiul. Modelul nostru de fiu se datorează tocmai 
faptului că Fiul lui Dumnezeu se face Model al nostru, unul 
arhechipal, chiar ca originare. N-ai cum să ieşi din această 
arhechipare. Dar, în acelaşi timp, pe aici e calea de a atinge 
un maximum de împlinire sau de plinătate. Ca atare, nu ai 
unde să te duci mai mult, ca împlinire… 

I.M.: Adică ni se dă o şansă – cum ţin minte din Contele 
de Monte-Cristo – când eroul principal, Edmond Dantes, 
spune: „Dar eu nu cred în Dumnezeu!” abatele Faria îi 
răspunde: „Nu are importanţă. El crede în tine.” Adică nouă 
ne e dată şansa acestei participări, nu ne e dat totul dintr-o 
dată; ca şansă, nu ca… 

N.: Ca dar, nu ca un drept… Ca potenţial şi menire… 
I.M.: Continui citatul: „Aici intervin Metodele-Tehnicile. 

Oprirea Jocului Închipuirii… până la Nostalgia Nemişcării.” 
N.: Oprirea „jocului închipuirii”… Da, trebuie sistată 

închipuirea fantomatică sau această plăsmuire fantasmatică 
ce „te joacă”, încât ajungi până şi organic să vrei să faci altceva 
din tine. Altceva decât eşti, vrei să fii. Această „facere”  
„re-facere de sine” are la bază o închipuire. Este un joc al 
închipuirii. Un joc al închipuirii, care nu-şi ia ca suport şi 
raport chipul. E o închipuire care nu e întru-chipare, ca să 
folosesc acest termen. Mi s-a părut la un moment dat inte-
resantă, apropo de acest întru, diferenţa între întru-chipare, 
care înseamnă a fi în sânul chipului, a fi ca o chipare, ca o 
acţiune dinamică întru chip, deci a reflecta-iconiza chipul, 
şi ceea ce înseamnă o în-chipuire ca dezvoltare în afara 
chipului, fără o prezenţă în chip, fără o chipare. Trebuie să 
ieşim dintr-o dezvoltare ca o parazitare, ca o excrescenţă în 
spaţiul acesta golit de chip. Nu trebuie să ne con-figurăm 
într-un spaţiu al ascunderii chipului nostru.  

Zice şi: „să ieşi din jocul închipuirii până la nostalgia 
nemişcării”. Aici este şi o trimitere la misticile orientale 
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cred, intuiesc, aşa la prima vedere… În sensul că acolo se 
constată cumva că omul este într-o cădere, că este prins 
într-un joc al iluziilor, să zicem aşa, în sensul acesta al 
iluziei (se foloseşte de obicei în literatura de gen), dar 
trebuie să iasă din acest joc al iluziilor, care e producător de 
suferinţă. Şi ca să iasă din iluzie şi suferinţă trebuie să se 
întoarcă… din mişcarea jocului… la o nemişcare… 

I.M.: S-a găsit această „soluţie”… 
N.: Da… această „soluţie” a… nemişcării… Nemişcarea e 

oarecum contrară vieţii, care e mişcare. E un soi de moarte… 
De  aceea soluţia aceasta e cam ca ieşirea aceea ca trecere 
„din lac în puţ”. Şi, de fapt, ea ne spune că nu putem să ne 
scoatem singuri din… rahat… ca să spunem pe româneşte. 
Ai nevoie de modelul de cale, de hartă, pentru a ieşi din 
această zonă a jocului iluziilor. Ai nevoie de Chip, de arătarea 
până la întruparea Lui, ca să-ţi fie atât de aproape, atât de 
palpabil, atât de real şi concret încât să poţi să-L urmezi. Ţi 
se arată şi că, de fapt, trebuie să vină până în carne această 
Cale. Şi în sensul acesta, dacă nu ai acces la revelaţia 
hristică, poţi să încerci să ieşi dintr-un spaţiu al iluziilor… 
Dar unde ajungi? Căci, într-un fel, sesizarea, constatarea 
este relativ bună, anume că există acest joc al închipuirii 
care de fapt ne situează în afara unor realităţi. Problema e 
cu identificarea acelor realităţi, cu recuperarea acestui real. 
Dacă o iei în sensul realizării acelei nemişcări, te transferi 
într-un fel de mormânt, intri într-o moarte veşnică. Ceea ce 
poate e şi mai grav, într-un fel. De aceea, e nevoie de 
revelaţia hristică, căci altfel tu, numai prin forţe proprii, nu 
poţi să ieşi din tărâmul acesta al Căderii. Nici chiar prin 
metode şi prin tehnici, practici, meditaţii, oricât ar părea că 
te ajută. Dacă nu ai Ţinta clară şi Calea, nu ai harta, nu ai 
Uşa... Dacă nu ai Uşa, pe unde ieşi? Poţi să încerci să ieşi, 
dar s-ar putea să ajungi într-o fundătură mai mare, poate, 
decât prima...  

I.M.: „Ameţeala Jocului Măştii devine dureroasă, Sălbatică 
până la distrugere. Căderea este Jocul Măştii. Ieşirea din 
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Cădere este Oprirea oricărei Mişcări?… S-a uitat de 
Mişcarea Vieţii Dumnezeieşti şi în aiureala Jocului Măştii 
nu se mai doreşte nimic, decât Repaosul…” 

N.: Da, e un contrast. Aici sunt exact referinţele la 
automisticile acestea (cum le zice Părintele Ghelasie), de 
regulă orientale. Mistici în care se uită de chipul în sine al 
vieţii – care înseamnă mişcare în sine. Şi din această 
mişcare fantasmatică, să-i zicem cvasi-onirică, că este ca un 
vis al realităţii tale, ca să pui stop acestei desfăşurări 
iluzorii, cauţi, încerci, o ieşire într-o zonă de nemişcare. 
Sigur că şi aici s-au mai schimbat discursurile. În budismul 
contemporan, se susţine că, de fapt, în budism nu s-a spus 
că realitatea ca atare e iluzorie, şi prin urmare nu trebuie 
percepută ca o iluzie realitatea. De fapt realitatea există, ne 
spune budismul contemporan. Perceperea ei are un caracter 
iluzoriu, în raport de experienţa ce accesează realitatea 
fundamentală sau realizează acea natură de buddha. Dar 
aici dacă intri într-o zonă ca o nemişcare, putem gândi că, 
de fapt, „nemişcarea” vine din înţelegerea realităţii funda-
mentale în sensul de principiu, de natură, şi nu în sensul de 
persoană.  

De aceea trebuie să remarcăm însemnătatea chipul 
triadic în sens creştin. Iar chipul triadic nu poţi să-l desco-
peri altfel decât prin revelaţia Sfintei Treimi care îţi arată 
un Chip al Său, care ţi se descoperă ca Adevăr în acest chip 
triadic. Şi apoi, şi în plan antropologic, cel al fiinţialităţii 
sufletului creat, se arată acest caracter triadic care, de fapt, 
dă viul şi mişcarea în sine a sufletului-persoanei. Deci în 
isihasm nu e doar accesul la o nemişcare ca ieşire dintr-un 
plan al mişcării doar a jocurilor iluzorii, fantasmatice. În 
mistica isihastă nu ieşi într-un plan al unui fiinţial care e 
nemişcător în raport de mişcarea aceasta ce goneşte după 
fluturate iluzii, şi în care eşti prins ca într-o vârtelniţă ce 
deapănă inconsistente fire de vânare de vânt... În fine… Da… 

I.M.: „Ieşirea din Cădere este Oprirea oricărei Mişcări?… 
S-a uitat de Mişcarea Vieţii Dumnezeieşti şi în aiureala 
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Jocului Măştii nu se mai doreşte nimic, decât Repaosul… 
Iată Păcatul. Sufletul se prinde în Voia Jocului până se uită 
pe Sine şi se Identifică cu Masca… Dar Sufletul nu este 
însăşi Oprirea Jocului. Unii văd Sufletul în Oprirea oricărei 
Mişcări.” 

N.: Aici e exact chestiunea aceasta în care se înfundă 
auto-misticile, ca să folosesc această sintagmă propusă 
potrivit de isihast. Unii găsesc, într-adevăr, prin experienţă 
mistică sufletul acesta universal sau sufletul acesta fiinţă 
dincolo de sufletul acela individual, cum au aceia Puruşa 
sau Brahman şi Atman şi aşa mai departe…, dar cred că este 
realitatea ultimă. Ei caută acest suflet universal sau acest 
suflet dintr-acesta transcendent pe care-l iau ca însăşi 
principiul chiar al lumii cum ar veni, considerat Suprema 
Fiinţă. Nu acest suflet este, însă, „oprirea jocului”. De aceea, 
în sens creştin, isihastul spune că aceasta nu este ultima 
realitate. Aici aduce în atenţie o scanare a mecanismului de 
gândire al unei spiritualităţi orientale, pe care o pune în 
discuţie, de fapt. Ieşi de acolo, din joc, şi te duci la suflet, 
spun orientalii. Sufletul este atras în acest joc al fantasma-
ticului, al iluziei, se prinde cumva în jocul acesta. Dar după 
aceea tu, trezindu-te din visare, din iluzie, trebuie să te 
identifici cu sufletul acela transcendent, ca cel ce este 
dincolo de acest joc în care ai fost atras cumva, uitând de 
suflet, de realitatea ta fundamentală. Numai că aici este 
riscul: să crezi că ai ajuns la capătul realităţii sau al 
Realului. Ceea ce este o înşelare, o supremă iluzie, pe de o 
parte. În sens creştin, pe de altă parte, sufletul acesta, dacă 
nu are memoria şi limbajul de chip de persoană – care sunt 
rememorate din zona arhechipală, ce îl transcende – nu se 
trezeşte la a fi un chip de limbaj în sine şi, prin urmare, la a 
avea conştiinţa şi memoria limbajului acela fiinţial de chip 
persoană. 

I.M.: Şi de aceea rămâne impersonal… 
N.: Auto-misticile îl identifică ca realitate cumva, dar ca 

fiind o realitate impersonală, într-adevăr. De aici cumva şi 
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trecerea între… individual şi impersonal… în aceste practici 
metafizico-mistice sau filosofico-mistice. Ei zic că apare o 
stingere a sufletului individual (pseudo-persoană) de fapt, 
şi nu o stingere a Sufletului universal, care, în sens creştin, 
este ca realitate însăşi chipul-persoană (creată). Acest 
suflet-individual, ce este persoană (-pseudo), trebuie să se 
stingă, zic ei, ca picătura în ocean, imersând în această 
realitate care îl transcende, şi care este Sufletul universal. 
Isihastul afirmă că acest suflet individual este, într-adevăr, 
de identificat ca pseudo-persoană, şi susţine că chipul de 
persoană (creată) ce îl transcende pe acest suflet individual, 
este adevăratul chip al nostru ca făptură. Sufletul universal 
este experimentat ca un hău, ca un gol… ca un Vid, şi nu ca 
fiind plinul sau deplinul persoanei, întrucât Sufletul univer-
sal, experiat de aceşti (auto-) mistici, nu îşi redescoperă 
chipul său triadic de persoană şi nu intră în dialog cu 
Originea care îl transcende. În isihasm acest Suflet univer-
sal este identificat ca fiind Chipul de persoană întrucât îşi 
recunoaşte Originea şi asemănarea cu Originea. Prin aceste 
auto-mistici, aceşti mistici ies din sufletul individual şi 
ajung la o realitate inefabilă pe care o iau ca atare fără să se 
întrebe: „Băi, dar de unde e realitatea aceasta?” Atunci o 
consideră ca pe „realitatea ultimă”, ca fiind Fiinţa Supremă. 
Păi, pe ce bază? Aşa ţi se pare… dacă nu ai fost trecut prin 
cristelniţă… că aceasta ar fi… „realitatea ultimă”… De fapt, 
nu este… Dumnezeu este dincolo şi de această realitate pe 
care o declară drept ultimă, auto-misticile acestea, care nu 
ajung decât la natura umană profundă… Aceasta este de 
fapt realitatea în care imersează, este însăşi natura umană 
profundă, inefabilă… ce o socotesc ne-mişcătoare… 

I.M.: „Identifică Păcatul cu însăşi Mişcarea. Nu! Este o 
Mişcare pur Transcendentală şi o Mişcare Închipuită-
Imperfectă. Mistica Isihastă este Mişcarea Dumnezeiască 
dincolo şi peste Mişcarea Decăzută a Jocului Măştii-Căderii.” 

N.: Da, una este supra-mişcarea aceasta a Vieţii Divine 
în sine. Alta este mişcarea aceasta transcendentală a sufletului 
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în sine. Şi alta este mişcarea din jocul acesta iluzoriu, care, 
de fapt, ca substrat ontologic, este o realitate informaţională 
energetică, aşa cum, în structura sa, este şi acel suflet 
individual (jivatma), tot o realitate energetică. În acest sens, 
aici este o trecere de la energii la duh sau la fiinţialitate, 
cum ar veni. Însă, mişcarea transcendentală a sufletului ca 
chip-persoană este distinctă de jocul iluzoriu, ca mişcare. 
Este, aşadar, şi un alt chip de mişcare a sufletului. Sufletul 
acesta chip-persoană este de fapt mişcare, nu nemişcare! 
Aceste mistici îl văd ca fiind „nemişcare în sine”, şi de aici şi 
receptarea, experierea lui în caracterul său impersonal, 
principial. 

Părintele Ghelasie foloseşte şi expresia de transcendent 
creat faţă de energeticul creat. Este semnalată astfel şi 
trecerea de la energii la fiinţialitate, tocmai ca să arate, ca 
mistică, cum fac cei pe model oriental, ce transcend „de la 
energii la fiinţialitate”. Dar nu sunt numai orientali. Acum 
pot să fie şi occidentalii, care merg sau sar dintr-o zonă din 
aceasta energetică, din realitatea sufletului acesta indivi-
dual, într-o realitate a Sufletului acesta universal, conside-
rată adevărata Natură umană, sau Natura de Buddha sau un 
Gol nirvanic, Vidul primordial, Marele Arhitect. Aceştia nu 
înţeleg că aceasta e doar o transcendere, dintr-o realitate 
energetică creată, într-una tot creată, dar fiinţială, ca natură. 

De-abia de acolo, ajuns în această natură fiinţială, ar 
trebui să înceapă mistica adevărată, ne spune isihastul.  
De-abia de acolo ar trebui să fie un dialog cu Dumnezeu 
care e dincolo de tine. Pe când tu te închizi într-un Sine 
universal, cel dincolo de sinele individual, şi zici că ai atins 
„realitatea ultimă”. De fapt aceasta e o iluzie de alt tip. Este 
o iluzie ca identificare, ca recunoaştere, mai bine zis. Nu-ţi 
recunoşti chipul acesta creat ca fiind creat. Nu recunoşti 
caracterul iconic al sufletului, căci atunci ai înţelege că su-
fletul este o asemănare de Chip, este relativ la/ în raport de 
o Origine. Şi atunci prin aceste mistici ieşi din zona aceasta 
a icoanei şi a chipului iconic. Şi, din perspectiva aceasta 
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iconică, ajungi şi rămâi într-o fundătură. Desigur, ieşi din 
ceva şi intri în altceva, mistic, dar dacă realitatea aceea în 
care ajungi, nu o identifici în menirea sa, e ca şi cum ţi-ai 
face sufletul propriul mormânt. E o beatitudine, să-i zic aşa, 
paradoxală, pentru că este o beatitudine a stingerii, a 
închiderii. Este ca o imersiune dintr-aceasta de picătură 
într-un ocean care îşi pierde participarea şi se bălteşte la 
modul contopitor. Nu-şi mai regăseşte coordonatele de 
întâlnire cu adevărat. Nu mai trece dincolo de... Sine… Nu 
se mai regăseşte într-o întâlnire în chip personal… 

I.M.: „Mişcarea Dumnezeiască este Vorbire de Persoană 
şi între Persoane. Mişcarea Măştii este Joc cu Ochii închişi, 
în delirul unei Beţii de învârtire până la ameţeală, de Vis al 
unei Căderi în Comă…” 

N.: Primele cuvinte afirmă faptul că este acest dialog 
personal, inter-personal. Din ce-am spus anterior, a reieşit 
că misticile orientale nu au caracterul acesta al relaţionării 
inter-personale. Caută o ieşire, o trezire din vis, dar trec, se 
trezesc într-o realitate pe care nu o mai iau ca fiind un chip 
personal. Şi într-un fel e firesc, pentru că nu-i ştiu limbajul 
de persoană. Limbajul acela al persoanei nu mai poţi să-l 
descoperi şi să-l înveţi tu singur. Ai nevoie de însăşi chipul 
limbajului, ca să-ţi retrezească memoriile de chip de limbaj 
al sufletului acesta. Un limbaj care, odată învăţat, îl face să 
se arate ca icoană-chip-persoană. Şi de aici, personalismul 
acesta fundamental fiinţial, despre care vorbim, şi interper-
sonalul ca relaţie inter-personală între Dumnezeu, ca per-
soană, sau Treime de Persoane, şi omul ca persoană. Dar 
persoana umană trebuie înţeleasă nu în sensul acesta al 
unui personalism, să zicem aşa, de adaos, sau restrâns psi-
hologic, ci în sensul acela de realitate fundamentală, şi în 
sensul recuperării chipului aceluia de persoană ca fiinţia-
litate. Şi după aceea, sigur, ca integralitate noi avem parti-
cipare deplină în întregul nostru. În orizontul acesta al 
dialogului interpersonal, se iese din această zonă a fantas-
mei şi a visului şi aşa mai departe cum spunea acolo… al 
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„mişcării măştii”. Însă, ieşi din fantasmă, nu imersând într-un 
ocean impersonal, ci recuperând chipul personal. Aici e 
fundamentală diferenţa. Şi, dacă nu ai acces la revelaţia 
creştină, nu ai nici identificarea potrivită a realităţilor. Nu 
recuperezi chipul limbajului de persoană. Desigur, dai 
mistic, ca experienţă, de ea, ca realitate, dar nu o citeşti în 
datele ei, nu o recuperezi în caracterul său iconic, ca fiind 
asemănare a unui Chip-Origine. Era exemplul acela în care 
pipăi, în orb, dai de ceva şi s-ar putea să nu fie… ce crezi, ci 
este cu totul altceva… Era povestea cu un elefant, şi nu 
realizai tactil că e elefant. Fiind elefant, dar pipăind doar un 
petec, nu realizai ce este. Nu făceai identificarea care 
trebuie. Deşi palpai realitatea sau era tactilă ca întâlnire, să 
zicem aşa, totuşi nu o recunoşteai, nu citeai ce este acea 
realitate ca întreg. Şi aici este o chestiune de lectură... de 
corectă lectură… Iar pentru lectura respectivă ai nevoie de o 
lumină care să-ţi facă posibilă citirea adevărată a sensului... 

I.M.: „Mistica Isihastă este astfel ieşirea din Modelul 
Dual Bine-Rău, din Limbajul Mască. Aici este Arta. Unii 
aşteaptă o Metodă până la Tehnică… Limbajul Măştii-
Căderii este tocmai Tipar-Mecanisme-Tehnici-Artificii…” 

N.: Da, în sensul acesta, limbajul măştii implică meca-
nisme, tipare şi artificii de genul acesta, care, în sensul 
spiritual, sunt o mişcare sub incidenţa Căderii. Şi acestea 
sunt sub incidenţa acestei dualităţi bine-rău ca fiind o 
pecete, un stigmat al Căderii. Şi atunci trebuie să ieşi din 
acest limbaj al măştii. Cum? Recuperând limbajul de 
„dincolo” de acest „bine şi rău”, dincolo de această duali-
tate, de fapt, vrea să zică. Cum faci? Recuperând un chip 
triadic al limbajului, care nu mai este marcat de o dualitate 
bine-rău, recuperând şi chipul de limbaj în sine, pe care tu 
nu mai poţi să-l înveţi prin tine însuţi, dacă nu ţi se 
descoperă gramatica sa. Şi aceasta este calea revelaţiei 
creştine, cea a Întrupării Cuvântului şi a arătării limbajului 
acesta ca fiind dialog interpersonal. Şi aici, ce înţeleg eu, 
este faptul că isihastul observă „pecetea Căderii” chiar pe 
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întregul mecanism sau tehnică ori modalitate de depăşire 
„prin mască” a situaţiei. Şi de fapt, dacă lecturezi atent, 
trebuie să înţelegi, că eşti sub incidenţa Căderii şi că nu poţi 
să ieşi prin tine însuţi de acolo, de sub această amprentă. 
Ieşi din ceva, dar dai în altceva. Altfel zis, eşti, rămâi, sub 
acelaşi capac, faţă-revers, al Căderii. Aceasta aşa, ca să 
remarcăm şi anumite lămuriri apologetice, apropo şi de unii 
ortodocşi de-ai noştri, care afirmau că Părintele Ghelasie, 
vizavi de misticile orientale, nu ştiu ce sincretisme sau 
bazaruri mistice ar fi făcut prin cărţile sale. Dimpotrivă. 
Aici este o poziţionare extrem de clară în care isihastul 
sesizează mecanismul sau paradigma de desfăşurare a acestor 
mistici. Pune diagnosticul acesta al „limbajului-măştilor 
căderii” în care aceste mistici se desfăşoară, ca joc. Mai 
mult, arată că nici ieşirile din joc ale acestor mistici, cu toate 
tehnicile, artificiile şi metodele lor... nu răzbat la Chipul cel 
Adevărat… De aceea le califică drept auto-mistici. 

I.M.: „Mistica desacralizează Mintea, făcând-o una cu 
Materia, căci prin Minte se falsifică cel mai mult Realitatea, 
Mintea fiind Masca propriu-zisă ce ne înlocuieşte Chipul 
cel Adevărat.” 

N.: Aici intervine jocul, pe realitatea aceasta a minţii, ca 
realitate secundă faţă de chipul-persoană al sufletului. 
Poate, din cele spuse anterior, nu se înţelegea această zonă 
de fantasmatic în natura sa, şi poate părea că ar fi cumva o 
apariţie fantasmatică de artificii fără un oarecare suport 
gestant. Iar aici se arată, se trimite explicit către suportul 
acesta al minţii. Mintea este masca, ca structură şi matrice, 
şi tot ea este artizanul care lucrează plăsmuitor în sensul 
acesta al fantasmaticului. De aici poate şi nevoia de regă-
sire, despre care zice isihastul, pe o cale de smerire a minţii, 
o cale de reîntoarcere a minţii în chipul de suflet. Chiar ca 
practică isihastă, avem rugăciunea minţii şi rugăciunea 
minţii în inimă, rugăciune ce face mintea să iasă din propria 
sa lucrare.  

Mintea, fiind cumva cvasiautonomă, tinde uneori până 
la un soi de autonomie totală. Îşi construieşte astfel proprii 
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realităţi prin care îşi pierde contactul cu originea sa 
imediată, ce, în sensul acesta al unei antropologii iconice, 
este sufletul, însăşi chipul de persoană. Mintea se deper-
sonalizează astfel. Sau, paradoxal, se depersonalizează, 
considerându-se adevărata personalitate sau însăşi jucă-
torul, actorul principal. Şi de aici, din această cauză de fapt, 
aceasta e o cale eronată a minţii autonome. De aceea 
mintea trebuie identificată ca ceea ce este în raport de 
alcătuirea antropologică. Şi, cum zicea la un moment dat 
Părintele Ghelasie, smerenia e în fond tocmai această cale 
de coborâre a minţii în inimă, o cale de regăsire şi de 
întregire a ei. Este o cale de descoperire a duhului de suflet 
prin care reactivezi chipul de limbaj de suflet direct, ca 
adevăratul chip personal, cel dincolo de minte, dar care 
integrează însă şi mintea, nu o exclude.  

De fapt, prin chipul acesta al persoanei, cel dincolo de 
minte, începe şi se desfăşoară dialogul cu Dumnezeu şi cu 
ceilalţi în sensul întâlnirii interpersonale. Şi în acest citat 
vedem că este identificată mintea ca fiind suportul acesta 
fantezist şi pseudopersonal de fapt. De aceea prevenea 
isihastul că şi filocalic trebuie să se discearnă bine ce este 
mintea. Dacă nu înţelegem bine mintea, dacă nu pricepem 
ce se înţelege filocalic prin termenul acesta de minte, dacă 
nu înţelegem nici diferenţierea aceasta între sufletul ce este 
un „chip de persoană”, care transcende această minte 
despre care vorbim, se pot face confuzii vizavi de înţele-
gerea viziunii sensului restaurator al chipului nostru. Dar şi 
vizavi de receptarea unor repere ale sensului restaurator, de 
fapt, pentru că, dacă mergi într-adevăr pe Cale, ajungi unde 
trebuie, cu îndrumare, şi aşa mai departe, cu toate cele… 

I.M.: Citez: „Persoana este Taina deschiderii în sine 
propriu şi în afară de sine.” 

N.: Da, persoana este în esenţă un chip al deschiderii, 
un chip al întâmpinării, al afirmării de celălalt şi de sine. 
Paradoxal, Căderea este şi o închidere, este şi o pierdere a 
chipului de persoană, în sensul de „îngropare” a fondului 
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acestei deschideri. De aceea trebuie să reajungem la această 
taină a persoanei care este deschidere, nu închidere – 
apropo de ce vorbeam că intri şi te închizi într-o zonă 
nirvanică… ca într-un… Gol. În isihasm intri într-o taină ce 
este o taină iconică care înseamnă deschidere, care înseamnă 
arătare şi participare, relaţionare în chip de persoană. Este o 
deschidere şi în sine şi dincolo de sine. O deschidere care 
de fapt înseamnă însăşi viaţa desfăşurată din viul ei. Este o 
viaţă desfăşurată prin acest chip personal, care trebuie 
redescoperit în realitatea sa tainică. Noi trebuie să ne des-
coperim chiar fondul vieţii noastre, în sensul antropologic, 
în sensul de chip al omului. Dar, sigur, fundamental, tre-
buie să ne re-descoperim în şi prin Chipul lui Dumnezeu. 
Asta, dacă suntem aşezaţi în orizont mistic teologic… 

I.M.: „Păcatul este o slăbire a caracterului personal de 
Creaţie, ce se traduce prin Anti-iubire.” 

N.: Da, „leagă” păcatul de chipul personal, de fapt de o 
slăbire, de o afectare a caracterului personal. Şi este de sem-
nalat acest aspect, căci se tratează uneori prea mult păcatul 
doar în raport de o clasificare, de o raportare la lege, norme 
şi canoane. Spunem că este păcat „pentru că este păcat” 
pentru că „s-a declarat că e păcat”. Dar păcatul în sine este 
şi o ieşire din această condiţie de a fi ca un chip persoană, 
de a fi şi de a rămâne în asemănare cu Dumnezeu. De fapt, 
păcatul este şi o dez-integrare a noastră în ceea ce 
înseamnă chipul-persoană ca un fel-chip-mod de a fi 
integral în dăruirea noastră şi în prezenţa noastră în 
întâlnirea cu Dumnezeu şi cu celălalt. Şi, în sensul acesta, 
păcatul este şi dez-integrator sau are efectul acesta de 
alterare a chipului de persoană al omului. În pandant, 
restaurarea noastră e şi o restaurare ca persoană, deci nu 
numai în sensul acesta de depăşire a păcatului… Altfel zis, 
există depăşirea păcatului prin restaurarea chipului de 
persoană, în sensul acesta iconic... Prin urmare, ar trebui să 
căutăm depăşirea păcatului şi prin căutarea recuperării 
chipului nostru de persoană… 
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I.M.: „Creştinismul vine cu 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.” 

Părintele Teofil Părăian spunea că pe duşman să nu-l 
urăşti, iar dacă-ţi cere să-l ajuţi, să-l ajuţi. Sunt oarecum 
echivalente cele două formulări? Neînsemnând că iubirea 
duşmanului nu e posibilă, dar mă refer la nivelul majorităţii 
dintre noi… 

N.: Da, aici e o formă de a accepta, de a fi încredinţat că 
există o icoană a iubirii… Parcă aşa se încheia formularea 
isihastului… cu icoana iubirii. Iar icoana aceasta a iubirii 
este afirmativă, asumativă. E o deschidere a iubirii ca iubire. 
Pentru că este în asemănare de Icoană Absolută, care este 
Dumnezeu, şi care este în mod absolut Icoana Iubirii. 
Dumnezeu „nu are duşmani”, adică nu e de văzut pe zona 
manelistă, să zic. Şi trebuie să fim încredinţaţi, în sensul 
acestei acceptări, că există această icoană a iubirii absolute. 
Există o iubire care „nu cade niciodată”, o iubire care nu e 
altceva decât ceea ce este, o iubire care rămâne permanent 
în ea însăşi, în însăşi firea ei. O iubire care rămâne în 
permanenţa acestei fiinţialităţi a iubirii de a fi numai ca 
atare, ca iubire. Şi atunci sigur că trebuie să avem această 
deschidere… spre asemănare cu acest chip-model al iubirii. 
Tu zici că nu poţi să iubeşti, sau că nu poţi să iubeşti pe 
vrăjmaşi. Dar, de fapt, poate e impropriu spus că nu poţi să 
iubeşti. De fapt, nu eşti în acel chip al iubirii, nu ai ajuns 
încă în acel chip al iubirii, care, de fapt, poate să acopere şi 
duşmanul, şi chiar să-l iubească. De ce? Nu pentru că este 
duşman şi că trebuie, e poruncă să-l iubeşti, ci pentru că tu 
eşti în chipul iubirii, un chip din care „nu poţi să cazi”.  

Apoi, duşmanul, în adâncul său, chiar şi el, e tot un chip 
de fiu al lui Dumnezeu, chiar dacă are ascuns acest chip.  
Şi atunci, chemare aceasta de a iubi vrăjmaşul, trebuie 
înţeleasă mai degrabă în sensul acesta de chemare de a 
redescoperi chipul iubirii fiinţiale. Acea iubire permanentă, 



246 

fiinţială, din care nu se cade, nici chiar în faţa vrăjmaşului. 
Dar nu pentru că e vrăjmaş îl iubeşti pe vrăjmaş. Îl iubeşti 
pentru că te mişti în acea iubire care nu poate fi altceva, nu 
poate fi ură. Deci nu îl cauţi pe vrăjmaş ca să-ţi certifici tu 
iubirea sau să verifici măsura iubirii tale. E vorba mai 
degrabă de un chip icoană a iubirii care ţine de o perma-
nenţă fiinţială a iubirii din care nu poţi să te mişti decât ca 
atare, în însăşi firea ei. Şi atunci, că ţi-e vrăjmaş, că ţi-e 
altceva, cutare, tu acesta eşti şi în acest chip te mişti în care 
şi eşti. Iubirea e chipul tău de a fi, ca să nu zic modul de a fi 
al tău. De fapt, e vorba de o restaurare a acestui chip de a fi. 
Şi, în sensul acesta, nu e vorba de un efort spontan de a iubi 
vrăjmaşul, ci de o lucrare îndelungă de transformare. 

Din ce înţeleg din formularea isihastului, trebuie să 
accepţi măcar că există acest chip al iubirii. Trebuie să fii 
încredinţat că există acest chip al iubirii. Că nu suntem noi 
în el, încă, că noi ne mai râcâim, ne mai scormonim nepu-
tinţele şi ne mai înduşmănim, aceasta e măsura la care 
suntem noi până la urmă, aici şi acum. Dar povestea este că 
acest chip, această icoană, despre care se vorbeşte, e o 
realitate cumva transcendentă. Este acel suflet-chip al 
nostru care poate fi reactivat, în acest limbaj al iubirii, 
numai prin chipul lui Dumnezeu din noi. Şi atunci noi 
trebuie să mergem, să creştem către aşa ceva, către acest 
chip al iubirii. Sigur că la început poţi măcar să accepţi că 
există acest chip. Însă, nici nu prea trebuie să crezi că poţi 
degrabă şi lesne să iubeşti chiar şi pe vrăjmaş, fără a fi 
aşezat consistent, în prealabil, în acest chip al iubirii. 

Acum desigur că, tatonând pe teren, aşa cum spune 
Părintele Teofil, poţi să-i faci bine, dacă îţi cere, şi vrăj-
maşului. Adică trebuie să ai o manifestare… în bine. Trebuie 
să te înscrii în bine. Însă, e nevoie să ai exerciţiul de a face 
bine în orice condiţii, chiar şi unuia care ţi-e vrăjmaş. Dacă 
ai posibilitatea să-i faci bine, trebuie să-i faci bine. Trebuie 
să transpară din tine măcar această lucrare a binelui 
manifest, concret. Trebuie să reuşeşti să scoţi măcar ceva 
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bun din tine, chiar în situaţii potrivnice. Căci aceasta ar fi o 
modalitate, care de fapt te depăşeşte şi pe tine şi poate dă o 
şansă de îmbunare şi celuilalt… Nu se ştie... Poate să stingă 
duşmănia şi răutatea lui ieşind cumva tu în întâmpinare lui, 
arătându-i că nu-i răspunzi cu aceeaşi monedă. Trebuie să-l 
contaminezi, să-l tămăduieşti cu binele tău. Astfel, încerci 
să rămâi tot pe o cale cumva a binelui sau a iubirii care 
poate să atenueze conflictualitatea sau duşmănia. Ceea ce 
înseamnă poate şi o cale de asumare a neputinţei celuilalt, 
şi, de fapt, responsabilitatea participării la înnoirea lumii, la 
„venirea Împărăţiei lui Dumnezeu” întru putere. 

Sigur că pe măsură ce ne redescoperim chipul adevărat, 
şi capacitatea sau puterea noastră de asumare este alta. Se 
răsfrânge şi asupra celor care ne sunt potrivnici. S-ar putea 
să fie motivat sau chiar nemotivat vrăjmaşul nostru. Dar noi 
avem capacitatea să asumăm. Însă, în primul rând, trebuie 
să rămânem în chipul nostru, care, fiind în asemănarea chi-
pului lui Dumnezeu, trebuie să fie un chip al iubirii. Cred că 
aceasta ar fi logica sau mecanismul de lucru. Şi aceasta ar 
trebui să transpară, să se manifeste în interacţiuni concrete. 
Măcar să ajuţi pe celălalt. Sau, cum zicea Părintele Ghelasie, 
anterior, să ai deschidere în tine şi dincolo de tine. Deschi-
dere ca ce? Sau cum? Sau ca cine? Să ai o deschidere în 
acest chip de icoană a iubirii. Să te păstrezi într-o deschi-
dere. Să nu te închizi. Să te laşi poate chiar răstignit vizavi 
de o săgeată a duşmăniei celuilalt, că se topeşte şi duşmănia 
la un moment dat. În chipul acesta al iubirii fiinţiale toate 
săgeţile vrăjmaşului se topesc. Nu au pătrundere fiinţială, 
nu răzbat… 

I.M.: Iubirea duşmanului înseamnă să acceptăm orice 
fel de abuz? 

N.: Cred că… nu... Cred că există şi o hotărnicire. Există 
– şi drept dovadă – şi la sfârşitul veacului se cască o 
prăpastie şi se constată că este o prăpastie „între noi şi ei”, 
să zicem aşa, generic. Şi această „prăpastie căscată” ne arată 
că există nişte delimitări, să zic aşa, şi în zona abuzului… 
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dacă e să intrăm într-o zonă a abuzului. În fond, nu-i facem 
bine nici celuilalt lăsându-l să fie abuziv. Trebuie să-l trezim 
un pic, trebuie să-l facem să iasă din condiţia aceasta de 
abuzator. Iubeşti păcătosul, nu păcatul. Trebuie să fii într-o 
mişcare de nuanţare pe realitatea concretă. Nu poţi să-l 
laşi… ca la nesfârşit să ţi se urce în cap. Cum spunea Părintele 
Stăniloae: „Dacă cineva se urcă în spinarea mea, chiar la 
mine în casă, îl dau jos, căci, totuşi, a depăşit o măsură.” Şi 
nu-i face bine nici lui, nici mie abuzul. Să fie peste măsură 
de abuziv, să nu aibă nici un hotar la manifestarea răului 
său, la un moment dat, nu foloseşte nimănui. De aceea, în 
sens creştin, până la urmă şi războiul de apărare se acceptă, 
că trasează un hotar, prezervă o ordine. Când se intră într-o 
anumită zonă, poţi să ai delimitări şi hotărniciri chiar 
pornind de la gândul acesta că pentru acel abuziv s-ar putea 
să fie un bine în faptul că îi stăvileşti lucrarea răului pe care o 
face. Chiar de este îndreptată asupra ta, în ultimă instanţă. 
Aceasta înseamnă şi atitudine… 

I.M.: …nu neapărat răzbunare… 
N.: Nu răzbunare, nu. Atitudinea poate fi hotărâtă… ca 

una de stăvilire a răului. Unii confundă însă sabia dreptăţii 
cu răul. Nu trebuie confundate. Eu cred că sabia dreptăţii e 
arma dreptăţii. Aa, că taie? Da. Delimitează? Hotărniceşte? 
Separă? Da! Şi judecata lui Dumnezeu taie, şi separă, cum 
se zice, oile de capre. Dacă separă astfel, Dumnezeu nu mai 
are, nu mai este iubire? Dreptul Judecător înseamnă că  
n-are nici un hotar vizavi de balanţă? Iubirea face o trasare, 
chiar ca iubire, nu? Altfel, ne ducem iresponsabili în zona 
aceasta a apocatastazei, ne rostogolim în mântuirea la 
grămadă. Există în fond şi o delimitare. Dacă unii nu vor 
altfel, nu vor şi basta. Dumnezeu constată. Nu vrei să fii cu 
Dumnezeu. Asta este! O separare există. Este o judecată ce 
hotărniceşte aceste delimitări. Este o cumpănire, în sensul 
că apare un hotar. Şi, până la urmă, este un hotar firesc, 
pentru că răul nu se poate amesteca cu binele. Mai sunt date 
şi jos aceste măşti ale răului. Deci nu trebuie confundată 
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această atitudine sau hotărnicire, cu săvârşirea răului. În 
fond, în sens creştin, chiar şi iubirea se identifică pe sine şi 
îl distinge astfel pe celălalt, pe cel iubit. Iubirea se hotărni-
ceşte în sensul întâlnirii neconfundate cu celălalt… 

I.M.: „Drama Ruperii de Dumnezeu a Creaţiei se tran-
spune totodată în proprie Rupere. Ne-Iubirea de Dumnezeu 
devine şi Anti-Iubire în proprie Realitate.” 

N.: Da, e transferul acesta despre care s-a vorbit şi la 
început. Există o „dublă cădere”. Căderea este într-adevăr 
ruperea noastră de Dumnezeu, dar aceasta se transferă, se 
metabolizează, să zic, şi ca o cădere în noi înşine, deci ca o 
ruptură în noi înşine. De multe ori nu se ţine cont de 
„dublura” aceasta a rupturii. Refacerea trebuie urmărită pe 
acelaşi calapod, ca „dublă cusătură” la o „dublă ruptură”. 
Trec, refac puntea întâlnirii mele cu Dumnezeu, dar văd şi 
efectele ruperii mele de Dumnezeu care au creat rupturi în 
mine. Şi pe acestea trebuie să le refac. Refac unitatea sau 
legătura cu Dumnezeu, dar şi unitatea mea lăuntrică – care 
după Cădere s-a transferat într-o ruptură, chiar în sânul 
individului şi al creaţiei. Şi atunci trebuie să gândesc în 
termenii aceştia. 

I.M.: „Creaţia suferă în primul rând propriile Anti-Iubiri 
şi apoi Anti-Iubirea de Dumnezeu. Ne-Participarea la 
Iubirea lui Dumnezeu se traduce totodată în Ne-Participare 
la propria Iubire, de unde groaznicul conflict din Creaţia 
Căzută.” 

Aşadar, în mod normal, noi trebuie să ne iubim şi pe 
noi, nu doar pe duşmani… 

N.: Vorbeşte şi de „neparticiparea la propria iubire”. 
Deci, neparticipând la iubirea lui Dumnezeu, nu ai nici o 
participare la iubirea proprie. Sau invers, participarea la 
iubirea proprie e legată de iubirea de Dumnezeu. Tocmai 
pentru faptul că îţi refaci chipul iubirii proprii, având 
înainte şi Modelul acestei iubiri. Şi e vorba de un Model 
care e viu, care e Icoană ce iconizează. Te pecetluieşte, 
adică îţi transferă acest chip şi-l ţine activ în tine. Nu e doar 
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un simplu model pasiv. Nu e o duplicare de model pasiv, ci 
e vorba de un suport activ al iubirii fiinţei de creaţie. Şi 
atunci, participarea la propria iubire se face în raport de 
participarea la iubirea aceasta dumnezeiască. Trebuie să 
ajungi la acest chip al iubirii. Trebuie să cauţi să fii în chipul 
acestei iubiri fiinţiale, care este fără îndoială participativ, 
căci iubirea trebuie să se dăruiască, trebuie să se împărtă-
şească. Dar e de reţinut că, prin şi după Cădere, nu mai 
ajungi singur la acest chip de participare fiinţială a iubirii 
de creaţie. Chiar şi acesta este ascuns, inactiv. De aceea îl şi 
confundăm de multe ori. Nu înţelegem, nu experiem ce e 
acest chip de iubire de creaţie în sine, şi-l însiropăm, şi-l 
zaharisim cu simţirile noastre aşa cum sunt ele. Şi apoi îi 
spunem iubire. Aici e vorba de o realitate mult mai tainică a 
iubirii participative sau a participării acestei iubiri fiinţiale 
în chipul creaţiei. E un sens mistic aici, tainic. Nu e aşa un 
simplu love story… american… 

I.M.: Citez: „Căderea apare nu în Esenţa de Creaţie, ci 
în exteriorul ei ca Participare la o Iluzie de Participare. Aşa 
este posibilă Ieşirea din Păcat.” 

N.: Ai o participare la o „iluzie de participare”. Participi 
cumva la ceva care te face să crezi că participi. Dar de fapt 
tu nu participi în mod fundamental. De ce? Pentru că nu ai 
însăşi fondul fiinţial de participare recuperat. Şi tu zici că 
participi, dar nu e participarea reală, şi atunci ai de fapt 
impresia, iluzia că participi. E chiar simpatică expresia. Deci 
participi la ceva într-un mod în care ţi se pare că participi. 
De fapt, nu ai adevărata participare, nu ai autentica relaţio-
nare, pentru că nu ai recuperat esenţa, chipul profund al 
participării. Această distincţie a isihastului, între chipul în 
sine al participării şi iluzia aceasta de participare, ne cheamă, 
de fapt, la a recupera, la a conştientiza acest chip de parti-
cipare esenţială, care este un chip fundamental al dăruirii, 
al dragostei şi al iubirii, cum zice formularea aceea triadică. 

I.M.: „Mistica Hristică este şi mai mult decât anihilarea 
Păcatului, este înlocuirea Păcatului cu Virtutea, căci Golul 
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Căderii trebuie umplut cu icoana Binelui, ca Răul să nu mai 
aibă Nostalgia Căderii.” Şi în altă parte, spune: „Virtutea nu 
este simpla contrazicere a Păcatului şi nici distrugerea lui 
ca Memorie, ci este Icoana care se pune înaintea Răului, 
risipindu-i Iluzia.” 

N.: Da, nu defineşte virtutea ca un fel de antidot, 
contra-pol al păcatului, ci o evidenţiază ca fiind într-un 
chip în raport de Arhechip, să zic aşa, ca fiind într-un „în 
sine” al chipului-persoană. O leagă de o realitate esenţială, 
fiinţială, care are un statut dat. Şi atunci trebuie să desco-
peri acel chip care este un chip de umplere de icoana 
aceasta a iubirii hristice. Şi atunci, în sensul acesta, apare o 
restaurare până la înveşnicire. Este o îndumnezeire şi o 
înveşnicire în care răul sau păcatul nu mai are loc. Şi nu 
este atât un demers ca o contrapunere a virtuţii păcatului, 
ci o evidenţiere a ei ca atare, ca ceea ce este în chipul său 
propriu. În acest sens, isihastul nu contrapune binele, sau 
virtutea, răului. Nu, pentru că virtutea reflectă acest chip în 
sine al omului, în asemănare cu chipul lui Dumnezeu, şi 
care se manifestă ca atare, în firea ei. Deci virtutea nu e 
gândită de isihast într-o schemă duală, antagonică, numai 
în raport de rău sau păcat. Virtutea este văzută în chipul 
aceasta de a fi un cineva în sine, de a te aşeza în acest chip, 
care e un chip al iubirii în asemănarea chipului iubirii 
dumnezeieşti. Şi atunci virtutea nu se mai raportează la rău 
ca atare. Nu e văzută ca un antidot, chiar al păcatului sau al 
răului, ci ca descoperire, ca o evidenţiere a fondului a ceea 
ce eşti tu, în raport sigur de ceea ce e omul ca fiind chip şi 
asemănare a Chipului lui Dumnezeu. Şi atunci, în această 
formulare, iese dintr-o zonă de dualitate belicoasă, în care 
eşti bine/rău sau virtute/păcat, în care şi virtutea e definită 
ca opoziţie. Nu, isihastul carpatin nu vede aşa virtutea, într-o 
logică a opoziţiilor, ci spune că tu trebuie să descoperi 
chipul în sine al virtuţii, de dragul virtuţii însăşi, să zic. De 
fapt, dacă tu îţi descoperi adevăratul chip iconic, fiind în 
acest chip, aşa depăşeşti şi păcatul de fapt. Cumva, ţinta ta 
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nu e opoziţia faţă de păcat, ci afirmarea chipului virtuţii. 
Indirect, să zic aşa, aşezându-te în propriul chip, participi 
de fapt la ce trebuie, nu mai participi la o „participare 
iluzivă”. Participi la Realitatea Absolută… 

I.M.: Adică, un alt fel de a fi… 
N.: Un alt fel de a fi înrădăcinat chiar în realitatea 

fiinţială sau chiar în însăşi chipul de a fi. Deci nu e un 
simplu mod de a fi, ci e recuperarea chiar a chipului de a fi, 
a chipului fiinţial, care înseamnă permanentă exprimare în 
coordonatele acelea fiinţiale, care sunt asumate în limbajul 
respectiv, hristic. Dar cumva, isihastul arată aici că trebuie 
să ieşi din această logică antagonică. Prin această formulare, 
încă odată, ne poziţionează în această modalitate de ieşire 
dintr-o logică dualistă combativă, de bine/rău, de virtute/ 
păcat şi aşa mai departe, alte forme de contrarii. Isihastul 
reclamă o ieşire din logica contestatară, contrară, cu care 
operează răul. De fapt, teologic hristic, răul e văzut ca un 
adaos, şi deci nu există o polaritate între bine şi rău, decât 
în sensul configurării acestui adaos al Căderii. Răul este 
propriu-zis contrar, împotrivitor binelui. Dar binele, să 
zicem aşa, în sensul absolut e prin sine. Binele nu are nevoie 
de un pol negativ al Răului la care să se raporteze ca să ştie 
ce este, sau pentru a se evidenţia pe sine.  

La fel, noi trebuie să ne regăsim chipul acesta al iubirii 
în sine. Nu avem nevoie de ură ca să ne identificăm iubirea. 
Nu avem nevoie de duşmani, ca să iubim duşmanii, ca să ne 
verificăm… iubirea… Nu. Acesta e contextul Căderii, într-
adevăr. Dar chipul iubirii e acoperitor şi deplin în sine 
însuşi. Nu are nevoie de raportarea la un negativ sau la un 
contrar ca să arate ce tare e. Aceste contrarietăţi sunt 
elemente, pe cale, pentru că acesta e contextul în care ne 
desfăşurăm. Isihastul vizează însă fondul realităţii. Aici e o 
viziune, o abordare foarte limpede, şi, în temei revelaţional, 
calibrată teologic. Dar transpusă şi în zona de identificări 
practice, să zic. Clarificată, certificată, deci, de experienţă 
practică. Şi e de evidenţiat această viziune, în sensul acesta 
al unei transpuneri iconice, aşa cum o face Părintele Ghelasie. 
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I.M.: Şi o ultimă referinţă a isihastului: „Căderea 
Creaţiei aduce Îmbătrânirea-Degradarea până la Moarte. 
Tânărul este Chip de Înger. Copilul este Chip de Nouă 
Lucrare Dumnezeiască. Îmbătrânirea este Chip al Decăderii. 
Chipul lui Dumnezeu este Chipul de Bărbat Matur, iar 
Chipul de Creaţie-Creaţie este Chipul de Femeie Fecioară-
Mireasă, ca Viitoare Mamă. Căderea Creaţiei falsifică toate 
aceste Chipuri, cu Masca Idolească a Unui Chip de Adaos 
caricaturizat. Creştinismul vine prin Fiul lui Dumnezeu 
Hristos, cu Icoana Chipului Uitat, totodată dând Jos Masca 
Decăderii prin Crucea Sa, prin Înviere Restabilind Adevă-
ratul Chip de Rai.” 

N.: Nimic de adăugat. Chipul sau modelul de chip 
restaurator este Chipul Hristic, Cel care ne re-aduce adevă-
ratul Chip de Rai şi adevăratul chip al nostru. În coordona-
tele de Împărăţie a lui Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu 
se descoperă Chipul Tatălui, şi atunci noi avem cale 
deschisă către acest Chip de Rai. Vedem o cale care este 
Însăşi Chipul Fiului, Chipul lui Hristos. Şi pe această Cale, 
de fapt, trebuie să ieşim din zona măştilor sau a jocurilor şi 
rolurilor lor, despre care s-a vorbit până acum.  

Hristos ne descoperă Icoana de Rai, Icoana Fiului, Icoana 
Împărăţiei. Şi dacă vrem să intrăm în Împărăţie avem 
deschisă Uşa, care este un Chip Icoană. Şi atunci demersul 
nostru este unul de iconizare, în care asimilăm, ca asemă-
nare în noi, acest Chip, ce topeşte orice mască. Reperele par 
simple, ca mecanism, să zic. Dar, ca experienţă personală, 
directă, nu mai e chiar aşa de simplă asimilarea acestui Chip, 
şi mobilizarea pe Cale. Însă, aceasta este Calea, pentru cine 
o vede, pentru cine are „ochi de văzut”, desigur.  

În fond, doar ca model dacă ar fi gândit, să zicem, 
abstract, ca reper ideal, şi tot este un model frumos, 
atractiv, până la urmă, acest chip hristic. Ce să vrei… mai 
mult? E puţin să ai această relaţie, să zicem fraternă, cu un 
Frate ca Hristos, şi o intimitate filiativă faţă de un Părinte 
care are un Fiu ca Fiul lui Dumnezeu? Un Fiu care te face şi 
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pe tine frate cu El, cum zice Părintele Stăniloae, ca să fii, să 
devii, şi tu un fiu al Tatălui, şi nu doar acum, istoriceşte, ci 
pentru Veşnicie. Eşti chemat să intri în această comuniune 
de iubire absolută. Sunt repere aparent simple, dar sunt în 
Adevăr şi aceasta e Calea…  

Calea Vieţii Veşnice… 
 
 
 
 
 
 

  



255 

 
 
 

I  

– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

/5 

 

II  

– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

/55 

 

III  

– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

/109 

 

IV  

– despre viaţa cotidiană ca spectacol – 

/163 

 

Chip/mască-idol 

/215 
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