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Prefaţă 
 
 

Spaţiul european al întregului secol 20 a fost răvăşit de 
contradicţii care în cele din urmă au degenerat în două războaie 
devastatoare şi a căror prelungire firească a fost războiul rece. 
Sigur că nici România de după Marea Unire din 1918 nu a fost 
scutită de astfel de frământări, prelungite probabil în distanţa 
aproape a unui secol de încercări şi tranziţii politice care au 
afectat generaţii întregi, unele dintre ele înzestrate cu persona-
lităţi exponenţiale pentru cultură sau pentru alte discipline, şi 
care nu puţine au sfârşit într-o deplină tăcere complice în puş-
căriile marxiste. Nu este locul potrivit pentru amintirea nomi-
nală însă decupajul teologic, metafizic şi mistic pe care doresc 
să îl fac şi care a constituit obiectul discuţiilor purtate în 
distanţa unui an cu părintele Neofit trece chiar de graniţele 
spaţiului carpato-dunăreano-pontic şi atinge idei care intră în 
coliziune şi care până la urmă definesc modalitatea de a fi a per-
soanei din toate vremurile, de când Dumnezeu a rostit cuvin-
tele mirabile: Să fie lumină, şi a fost lumină, instituind prin 
aceasta şi legile imuabile ale reflexiei şi refracţiei, fără de care 
viaţa nu ar fi posibilă. Numai că lumina este mult mai mult 
decât câmpul electric al undelor electromagnetice care produc 
aceste fenomene, iar viaţa fără lumina spirituală se rostogoleşte 
în întunericul cel mai dinafară. Acest întuneric persistent sau 
această absenţă a luminii spirituale a copleşit natura umană 
după Cădere, astfel încât pământul întreg, cosmosul şi el afectat 
iremediabil, au cerut un Răscumpărător care să vină şi să 
anuleze efectele acestei Căderi.  

Acest lucru s-a întâmplat la plinirea vremii în Persoana 
Domnului Iisus Hristos care prin jertfa Sa răscumpărătoare ne-a 
dăruit lumina veşnică şi pururea fiitoare a slăvitei Sale învieri 
din morţi şi acest lucru este exprimat printr-o frumuseţe ritualică 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

8 

negrăită în noaptea de Paşti, când întreaga biserică este lumi-
nată doar de candela aprinsă în sfântul altar. Din lumina cea 
una a sufletului lui Hristos coborât în iad şi în întuneric, dar 
unit cu dumnezeirea Sa, cu toţii primim lumina şi celebrăm 
învierea în afara lăcaşului de cult. Preotul rosteşte binecuvân-
tarea treimică Slavă Sfintei şi celei deofiinţă şi de viaţa făcătoarei şi 
nedespărţitei Treimi, indicând prin aceasta că Învierea este lucrare 
treimică, şi cădeşte în direcţia celor patru puncte cardinale, către 
răsărit, miazănoapte, către apus şi către miazăzi, şi rosteşte 
stihurile Învierii: Înviază Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui 
şi să fugă de la faţa Lui cei ce îl urăsc pe El, precum se împrăştie 
fumul şi nu mai este aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu iar 
drepţii să se veselească şi toate celelalte din Utrenia Învierii.  

Se arată prin aceasta că Învierea şi lumina ei se adresează 
tuturor marginilor pământului şi tuturor oamenilor din toate 
generaţiile, fie că îl mărturisesc pe Hristos înviat fie că nu, iar 
învierea de obşte de la sfârşitul veacurilor va fi un dar al lui 
Dumnezeu Tatăl făcut prin Fiul în Duhul Sfânt, însă unii dintre 
noi vom învia spre viaţă veşnică, iar alţii spre osândă veşnică. 
Iisus Hristos este lucrător chiar şi ca Principiu metafizic şi de 
aceea fiind primul înviat din morţi El determină învierea de 
obşte de la sfârşitul veacurilor pentru că toţi sunt determinaţi 
de puterea iubirii mai tare decât moartea şi care omoară şi 
ultimul vrăjmaş care va trebui omorât. Puterea naturală a 
învierii se extinde din trupul înviat, pnevmatizat şi aşezat de-a 
dreapta lui Dumnezeu Tatăl şi din legătura comună a firii 
umane cu ipostasul veşnic al Cuvântului care asumă şi îndum-
nezeieşte prin înomenire ceea ce nicio persoană umană nu ar fi 
reuşit să facă. Cei care cred sau care nu cred în Hristos la 
trâmbiţa arhanghelului vor fi supuşi învierii în baza apropierii 
sau a proximităţii ontologice sau în baza identităţii de natură 
dintre oameni şi Mântuitorul. 

Învierea de obşte priveşte şi pe toţi cei aflaţi în afara 
Bisericii, pe teozofi, ocultişti sau ezoterici, sau de orice colora-
tură religioasă sau ideologică ar fi, unii dintre ei lesne de iden-
tificat în textul care urmează. De departe, cel mai citat dintre ei 
este René Guénon, catalizator al unui anume fel de gândire şi 
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de abordare a unui transcendent care nu coboară, care rămâne 
departe şi închis în carapacea unei tradiţii primordiale, în fond 
inaccesibilă, şi care ea însăşi are capacitatea să se depărteze 
progresiv de ceea ce iniţial este instituit prin creaţie. René 
Guénon a făcut printre români poate cei mai mulţi discipoli, 
lăsând la o parte spaţiul în care s-a format ca intelectual, şi când 
vorbesc de emuli mă gândesc la Marcel Avramescu, Vasile 
Lovinescu, André Scrima, Mihail Vâlsan, sau după cum se 
speculează, el ar fi influenţat şi reperele iniţiatice ale unui 
Mircea Eliade, însă aici cred că lucrurile sunt mai nuanţate, în 
sensul că anvergura ştiinţifică a istoricului şi prozatorului 
român a asimilat doar printre altele câteva noţiuni ale meta-
fizicii tradiţionale în discuţie, desigur nu la nivelul unui anga-
jament personal, după spusele lui Moshe Idel, acesta rămânând 
în spaţiul unui creştinism cosmic sau cel puţin în cel al unei 
religiozităţi arhaice. La rândul lor, afirmaţiile profesorului Idel, 
dincolo de expertiza metodologică incontestabilă, sunt inadec-
vate punctual la ceea ce a însemnat traseul paideic al scriito-
rului român, sau vizavi de ipotezele criminalistice legate de 
asasinarea lui Ioan Culianu. Nici raportarea revirimentului 
hasidic la isihasmul din secolul 18 nu este riguros exactă, 
pentru că aici avem de-a face cu un fenomen de sincronicitate 
mai degrabă decât cu unul de afinitate mistică.  

Spre vremurile mai apropiate de noi, Andrei Pleşu, pelerin 
la acea vreme şi poate iniţiat prin intermediul părintelui 
Avramescu şi al cărţilor împrumutate de la acesta, pare şi el un 
comentator calificat al fenomenului. Marcel Avramescu, după o 
etapă academică de iudaism filtrat cabalistic şi concretizată 
chiar într-o lucrare teologală de licenţă, reuşeşte să se desprindă 
cumva de philosophia perennis şi de influenţa persistentă a lui 
René Guénon cu ajutorul lui Ioan Culîghin şi a creştinismului 
său isihast practicat la mănăstirea Antim în anii imediat post-
belici. Se ştie că botezul lui Marc-Mihail Avramescu datează 
dinainte de experimentele iniţiatice ale Rugului Aprins, soldate 
cu un proces politic răsunător, şi este totuşi problematic dacă 
acesta nu a înţeles isihasmul ca fiind desprins din tradiţia pri-
mordială ezoterică, iar nu ca fiind ceea ce este, adică experienţă 
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organică a Bisericii de Răsărit. Până la urmă nu este interesantă 
într-atât acurateţea doctrinară a preotului din Jimbolia, cum 
este dificil de evaluat viaţa, activitatea sau pătimirile celuilalt 
teolog sincretic itinerant foarte cultivat după 1990, André Scrima, 
ambii propuşi de mainstream spre o canonizare sui generis pe 
turnanta ocolitoare a Bisericii, cât sinceritatea angajamentului 
guenonian în amploare şi în exaltare şi care este poate în 
continuare producător de prozeliţi la câteva bune decenii de la 
trecerea lui de aici. Unul dintre motivele fascinanţei ar fi acela 
că aprehendarea unui limbaj sau a unui sistem specioase de-a 
dreptul îţi dau impresia eclatantă că te afli cu adevărat în 
interiorul unui fenomen ezoteric şi desigur că îl şi înţelegi pe 
deplin.  

Am întâlnit în Sensuri metafizice ale crucii o posibilă dis-
tincţie dintre spiritul geometric şi iconodul, imaginal şi imagi-
nativ, care ar defini spiritualitatea creştină de până la Reformă, 
pe de o parte, şi spiritul iconoclast şi algebric, al analizei mate-
matice non-figurative, care ar defini modernitatea, pe de altă 
parte. Primei categorii i-ar corespunde bunăoară Isidor de Sevilla 
şi Raymundus Lullus cu ars combinatoria şi cu diagramele 
cunoaşterii, Dante, iar celei de-a doua categorii Shakespeare, 
Hegel şi Heigegger. Chiar şi Ioan Culianu vorbeşte despre o 
cenzură a imaginarului care se produce aproximativ după 1484, 
când magia, astrologia, alchimia şi chiar vrăjitoria sunt expul-
zate, luându-le progresiv locul tehnologia şi ştiinţa, sau de ce 
nu marea internare despre care vorbeşte Michel Foucault 
în Istoria nebuniei în epoca clasică, şi când spiritul iconodul este 
deplasat într-o zonă algebrică. Răspunsuri similare găsim 
printr-un paradoxal ocol discursiv, şi la Thomas Kuhn în 
Structura revoluţiilor stiinţifice. René Guénon este văzut (însă eu 
nu îl văd astfel) undeva la mijloc, între iconoclasm algebric şi 
gândire geometrică. Astfel de discriminări nu sunt valabile nici 
din punct de vedere cultural, nici religios, sau, cu alte cuvinte, 
pentru că modernitatea nu este lingvistică, adică algebrică, şi 
iconoclastă, în discreditul imaginilor şi al geometriei. Pe de altă 
parte, chipurile iconice despre care va fi vorba pe parcursul 
discuţiei sunt cumva în răspărul acestui aşa-zis iconoclasm al 
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modernităţii. Nu sunt într-atât de impresionante inserţiile 
geometrice şi calculele algebrice din metafizica propusă de 
Guénon, unde se vorbeşte emfatic de mişcarea sferoidală a 
existenţei, de vortex, de crucea cu trei dimensiuni, însă apare 
întrebarea ce reprezintă cu adevărat toate acestea? Guénon ar 
propune o metafizică întemeiată pe principii geometrice, aşa-zis 
iconodule în lectura unora, dar şi un pretins sistem repre-
zentativ al Fiinţei totale. 

Toate aceste detalii istorice legitimează şi demersul nostru 
de a demarca isihasmul de guenonism sau de influenţa a tot 
ceea ce înseamnă gândire în categorii primordialiste, cumva şi 
suprematiste, iar din acest punct de vedere concepţia ghela-
siană este una exemplară şi suficient de explicativă ca detalii şi 
incizii ecleziologice. Este adevărat că în spaţiul românesc s-a 
încercat asimilarea isihasmului cu ezoterismul, parţial şi prin 
vectorii citaţi mai sus, sau chiar prin foşti miniştri de extracţie 
guenoniană, cum au fost Gelu Voican-Voiculescu sau Andrei 
Pleşu, iar emergenţa unor astfel de idei poate fi raportată de 
fapt la spiritul şi libertatea unui spaţiu carpatin care prezintă o 
anumită deschidere în a nu depersonaliza, ci în a repersonaliza 
pe celălalt. Astfel am şi înţeles de la bun început ortodoxia, ca 
un chip întrupat al libertăţii şi al unei deschideri care nu 
exclude hotarul sau precizările unor definiţii necesare. 

Blocat în prestigiile efemere ale literaturii am răspuns 
pozitiv chemării părintelui Neofit de a întreba şi discuta în 
marginaliile unor sensuri multiple sau metafizice ale crucii şi 
ale fiinţei, şi rostul acestor discuţii purtate de-a lungul unui an 
s-ar putea configura în câteva necesare clarificări, mai ales că în 
spaţiul ortodox lipsesc răspunsurile sistematice care să ia în 
considerare ideile legate de Tradiţia primordială şi de ezote-
rismul guenonian, deşi ele au lăsat dâre puternice începând 
chiar cu generaţia interbelică. În rezumat, discursul guenonian 
poate fi subsumat genului de povestiri despre fiinţă scrise în 
cheie filozofică, pentru că în ce priveşte diegeza propriu-zisă un 
singur scriitor din întreaga literatură universală pare a fi pe pe 
alocuri capabil să ştie a povesti despre fiinţă, acesta fiind Tolstoi, 
şi nu oriunde, ci doar în Părintele Serghi şi în Sonata Kreutzer. Cât 
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despre o a cincea posibilă Evanghelie valabilă şi pentru spaţiul 
literar nu ne rămâne decât a o căuta în iconosferă printre 
manuscrisele lui Dostoievski.  

Distincţia dintre exoteric şi ezoteric, atât de intens vehi-
culată nu numai de Rene Guénon, ci şi de Nikolai Berdiaev, este 
străveche, şi poate că proprie Şcolii alexandrine căreia Maxim 
Mărturisitorul i-a fost interpret în Centuriile gnostice, refe-
ritoare la faptul că Domnul Hristos nu apare tuturora ca fiind 
egal, ci fiecăruia după măsura credinţei lui. Ezotericilor le apare 
ca slavă a Taborului, şi preînchipuie a doua parusie, cea a 
duhului şi a gnozei, iar exotericilor aşa cum Iisus este descris de 
profetul Isaia, adică luând chip de rob şi kenotic, aidoma primei 
parusii, a literei şi a faptei. Mai spre zilele noastre, Berdiaev 
dezvolta şi el preocupări apropiate de intensităţile unor marote 
referitoare la distincţia dintre ezoteric şi exoteric. Ideea că 
Hristos este avatar, discutată şi ea în paginile care urmează, se 
circumscrie însă întrebării pe care Domnul o pune ucenicilor 
săi, ce spun oamenii despre El, şi apoi ce spun ucenicii, şi Petru 
răspunde că unii zic că este Ilie, sau unul dintre prooroci, sau 
chiar Ioan Botezătorul. Dar bine, voi, cine ziceţi că sunt, 
întreabă Domnul, iar Sfântul Apostol Petru răspunde că Tu eşti 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, care este fericit apoi de 
El că nu carnea şi sângele i-au descoperit acestea, ci duhul lui 
Dumnezeu lucrător în el. Şi imediat după aceea instituie 
Biserica pe temelia credinţei Sfinţilor Apostoli, constituirea ei 
fiind plinită ceva mai târziu, în ziua Rusaliilor. 

Celălalt versant discutat în convorbiri este iudaismul 
cabalistic şi modelul teozofic pe care îl propune, şi Tora este 
pentru această religie realitatea absolută şi eternă concretizată 
într-o adevărată ontologie a Legii. Specificitatea Cabalei ar ţine 
şi de structura sa teozofică şi sefirotică complexă, emanată 
dintr-un Principiu numit Aïn căruia i se spune Nimic, un fel 
de Deus absconditus imposibil de cuprins în definiţii, primum 
movens care porneşte o mişcare asupra lui însuşi. Neantul 
acesta, Aïn, negaţie prin tot ceea ce este, adică nu, este un 
subiect indeterminabil şi care tinde să se concretizeze într-un 
Infinit numit şi Ein Sof, în care se poate distinge Fiinţa ancorată 
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ceva mai mult în Existenţă şi mai înclinată spre creaţie. Desigur 
că şi esenţa acestui Infinit este apofatică şi nelimitată. Aceste 
două categorii ale divinităţii, Aïn ca interioritate a existenţei şi 
Ein Sof sunt nedeterminări şi dincolo de orice cunoaştere. Pe 
structura gândirii guenoniene Aïn este Zero metafizic, supra-
temporal şi supraspaţial, transcende orice număr, iar Ein Sof 
este Unul, Principiul posibilităţii universale. Trebuie notat că 
uneori Zoharul identifica pe Aïn cu Ein Sof, la fel de indeter-
minabile, însă de regulă în reflecţiile cabalistice ultimul pare 
mai orientat spre Existenţă, deşi nici el nu poate fi definit prin 
categorii temporale, spaţiale sau matematice, fiind aprehendat 
prin negaţii.  

O întreagă polemică este iscată în interiorul istoriei 
gândirii iudaice asupra originilor acestei Cabale extatice dar şi a 
Cabalei teozofice-teurgice, Gerschom Scholem susţinând că 
sursele lor provin din gnosticismul antic, iar în răspărul cerce-
tătorilor aflaţi sub influenţa savantului, coleg de generaţie cu 
Mircea Eliade, Moshe Idel tinde să creadă că aceasta, Cabala, 
conţine elemente mai accentuat rabinice. Se vorbeşte de 
asemenea despre o Cabala evident iudaică şi după aceea de o 
Cabala creştină. Dacă despre prima am fost lămurit din scrierile 
lui Moshe Idel şi Gerschom Scholem, schiţa a ceea ce înseamnă 
trăsături de bază ale Cabalei creştine şi cât şi dacă din aceasta a 
avut impact asupra teologiei mistice răsăritene este cu adevărat 
problematică. Reformulând, mă întreb retoric ce elemente utile 
identificăm din Cabala pentru vieţuirea noastră creştină, în 
Hristos şi în Biserică. Putem să îi înţelegem de exemplu, pe un 
Albert Einstein, pe Wittgenstein, pe Walter Benjamin sau pe 
Kafka drept nişte cabalişti. Îmi amintesc că Scholem face 
numeroase referiri la Franz Kafka şi la Walter Benjamin. 

De altfel Kafka se considera a fi un nou cabalist, desigur 
de expresie literară, fără să excludă reflecţia religioasă, fie ea şi 
în negativul ei, apoi scrierile lui trimit spre ceea ce unii numesc 
gnosticismul evreiesc kafkian, care apare şi la Walter Benjamin 
şi la Gerschom Scholem, amândoi cumva discipolii lui Kafka. 
Şi, spre deosebire de alţi scriitori, nu te ghidează în dialectica 
interpretării, te lasă exact acolo unde te-ar părăsi sau unde te 
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părăseşte de fapt, un Abraham Abulafia sau un Isaac Luria, 
adică în mijlocul unor semne aproape criptografice, dezorientat 
şi fără repere. Asemenea Cabalei, Kafka se sustrage comen-
tariului şi refuză victorios definiţiile care l-ar putea fixa, 
rămânând ceea ce este, adică versatil, ironic şi muritor până la 
capăt. La capătul tuturor acestor eforturi supraomeneşti de a 
codifica Existenţa sau de ce nu Principiul, şi Cabala, dar mai 
ales Kafka, mi se par a rămâne suspendaţi într-un abis propriu, 
construit de fapt pentru a-i fixa pe ceilalţi într-o modalitate care 
îi conduce spre nicăieri. Din acest punct de vedere triada 
teologală a credinţei, a nădejdii si a dragostei lipseşte din reflec-
ţiile autorului literaturii de inspiraţie fantastică, pentru că 
majoritatea personajelor sale sfârşesc nici moarte dar nici vii, 
suspendate într-o existenţă netrăită sau neconsumată printr-o 
imposibilă renunţare, aşa cum Kierkegaard renunţa la logod-
nica sa pentru ca aceasta să îi fie restituită şi miraculată într-o 
dimensiune infinită, de după moarte, sau aşa cum însuşi Kafka 
poate că renunţa la Milena Jesenská.  

Despre dragoste ce să mai spun, atâta vreme cât nara-
ţiunile kafkiene dar şi meditaţiile sale diaristice sau epistolare 
sunt aureolate de o stranie lipsă de empatie. Şi poate că nu 
contează atât ceea ce spui cât ceea ce rămâne ca rest neexplicat 
după ceea ce ai epuizat ce aveai de spus, şi în acest sens, 
referinţele de mai sus se poartă cu noi fără menajamente. Deşi îl 
transformă pe Avraam în negativul său donquijotesc şi se 
mărturiseşte în acelaşi timp a fi departe de tradiţia evreiască, 
totuşi gândirea lui se mişcă în categoriile clare ale religiosului, 
deşi exprimă prăpastia care s-a iscat între conştiinţă şi Fiinţă, 
afirmând emfatic că nu a fost condus de ecclesia care pierde 
teren şi nici de sinagogă. Este aceasta o speranţă kafkiană, adică 
a celui care a lăsat orice speranţă sau destula speranţă o lasă 
doar pe seama lui Dumnezeu? Şi printr-un ocol imposibil îi 
regăsim în acelaşi spaţiu, al existenţei sau al literaturii fan-
tastice, pe cel care exclude speranţa, adică pe scriitorul evreu de 
expresie germană şi pe cel care vine dinspre conştiinţa unui 
creştinism cosmic pentru a se dizolva într-o combustie nirva-
nică şi într-un capăt de drum incinerat, acesta din urmă fiind 
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Eliade. Nici discursul ghelasian nu este favorizat prin astfel de 
abordări, pentru că memoria este abolită printr-o uitare de sine 
totală, limbajul primordial este destituit în Cabala şi reconstituit 
în noi modalităţi de expresie cu aceleaşi pretenţii de primor-
dialitate, iar despre conştiinţă am spus că preferă sau constată 
separaţia definitivă şi distanţa neechivocă de Fiinţă. 

Referitor la alteritate, Părintele Stăniloae vorbea într-adevăr 
în termeni de ecleziologie a comuniunii şi de sobornicitate 
deschisă şi aceste categorii au fost preluate pentru a justifica o 
formulă specifică afirmaţiilor pe care le practica la Geneva Ion 
Bria în conversaţiile ecumenice, însă este problematic dacă 
astfel de concepte sunt valide în contextul unui dialog fixat pe 
definiţiile dogmatice conciliare, şi cu atât mai puţin aplicate 
unei aşa-zise unităţi transcendentale a religiilor, a imposibilului 
model interreligios al spiţelor şi al butucului. 

Adrian Olteanu  
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Adrian Olteanu: După 1990, în spaţiul acesta creat al 
libertăţii, şi Frăsineiul şi isihasmul şi părintele Ghelasie au 
început să fie din ce în ce mai cunoscuţi. Foarte mulţi cre-
dincioşi, dornici de o viaţă spirituală profundă, au luat drumul 
Frăsineiului. Părintele Ghelasie, aflat şi sfinţia sa într-un nou 
context, în care putea să expliciteze mai bine ceea ce înseamnă 
mistagogia isihastă, pe de o parte, a făcut acest lucru, iar pe de 
altă parte s-a văzut confruntat cu revirimentul unor mistici de 
import din Occident, din Apus, şi din această cauză el a simţit 
nevoia unor clarificări dogmatice şi a unor hotare, a unor limite 
pe care a reuşit să le traseze, confruntat fiind cu emergenţa 
acestor automistici. Prin trăirea pe care a avut-o, a explicat 
foarte bine care sunt resorturile, nu numai ale teologiei isihaste, 
ci, în particular, şi ale isihasmului carpatin, dar a încercat să 
explice şi care este eficienţa energetică a unor tipuri de spiri-
tualitate pe care le-a şi numit astfel, automistici. Acest lucru 
rezultă din scrierile sale, care au rămas ca un arc peste timp şi 
care ne sunt foarte utile acum ca repere spirituale, duhovniceşti, 
şi a fost mai pe larg discutat şi de către sfinţia voastră, părinte 
Neofit în numeroase articole în care faceţi referire la părintele 
Ghelasie, la mistagogia isihastă. Şi totuşi demersul mi se pare că 
nu a fost receptat la justa sa dimensiune, pentru că este o 
chestiune foarte importantă în interiorul ortodoxiei româneşti şi 
răsăritene, aceea de a înţelege care sunt adevăratele repere şi 
adevăratele resorturi ale teologiei şi ale metafizicii şi ale misticii 
isihaste.  

Prin articolele şi reflecţiile teologice pe care le-aţi publicat 
de-a lungul anilor, în special după trecerea la cele veşnice a 
părintelui Ghelasie, practic aţi preluat într-un fel acest filon şi  
l-aţi dus mai departe. Am citit într-un articol care a fost publicat 
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în urmă cu mai mulţi ani în revista Chipul iconic, numit Isihasmul 
în contextul altor mistici, o reflecţie teologică în care apar referiri 
destul de la neîndemâna noastră, şi acolo vorbiţi despre René 
Guénon, despre Raimon Pannikar, vorbiţi despre Cabala 
explicitată în scrierile lui Gershom Scholem, faceţi referiri la 
teologia mistică a lui Meister Eckhart şi a lui Jakob Böhme, dar 
faceţi trimitere în acelaşi timp şi la volumul pe care l-a publicat 
Anca Manolescu, împreună cu Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu şi 
H.-R. Patapievici, Sensuri metafizice ale crucii. Cum aşezaţi, părinte 
Neofit, toate acestea, ţinând cont că modalitatea de a-l încadra 
teologic pe Dumnezeu este diferită din perspectiva acestor 
sisteme, dar şi din perspectiva filozofilor pomeniţi aici? 

Neofit: Relevant este faptul că isihastul intuieşte vectorii 
contextului contemporan. Mă refer la contextul în care, spre 
sfârşit de sec. XX şi început de sec. XXI, apar devoalări, populari-
zări, efervescenţe, chiar, ale unor tradiţii mistice. Dacă isihasmul, 
prin Sf. Grigorie Palama, a avut o raportare la raţionalismul 
scolastic şi la filozofia raţionalistă, într-o vreme în care era 
evident raportul dintre mistic şi filozofic, chiar marcat de 
confruntare, astăzi, contextul şi câmpurile de forţă se mută pe 
un tărâm al raporturilor şi al întâlnirilor dintre mistici. Nu mai 
sunt, prin urmare, doar provocările unei întâlniri între filozofia 
raţionalistă şi mistică. Astfel, ca mistică creştin-răsăriteană, 
autentică, isihasmul trebuie precizat inevitabil în contextul altor 
mistici ce intră, sunt prezente, deja, în arenă. Isihastul de la 
Frăsinei intuieşte curenţii spirituali ai acestui context, căruia 
caută să i se adreseze, în raport de liniile sale de forţă. 
Articulează şi calibrează un limbaj prin care încearcă să traseze 
şi să evidenţieze şi nişte linii de hotar. Delimitează mistica 
isihastă de un sincretism şi de o pseudosinteză, care prezumă că 
ar exista o unitate transcendentă a acestor mistici, ori o tradiţie 
primordială, calată pe o structură metafizică, cum apare ea la 
René Guénon.  

În acest sens, vizavi de prezentarea isihasmului, în orizont 
contemporan, conturează o tuşă de identificare indubitabilă. 
Însă, şi contextul sec. XX, diferit faţă de sec. XIV, a provocat răs-
punsul acesta actualizat mistagogic, pe care isihastul îl exprimă 
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în scrierile sale. Poate unii trăiesc, încă, în habitusuri mentale 
care se mişcă în trena unor raporturi de dezbatere de sec. XIV, 
pe care le reiterează mimetic, de multe ori. Dar dacă eşti atent la 
limbajul contemporan, la coordonatele contextului, la emer-
genţa unor curente mistice, ai nevoie şi de un raport clarificator 
în acest ambient mistic. Numai că mistica este legată, la Avva 
Ghelasie, şi de teologie şi de metafizică. Deci, nu este vorba 
doar de o mistică ca atare, solitară. Iar acest detaliu este 
relevant, vizavi de Sensuri metafizice ale crucii, pentru că nu poţi 
să extragi metafizicul creştin nici dintr-un teologic şi nici dintr-un 
mistic creştin răsăritean. Sigur, isihastul a reuşit, pe de o parte, 
o actualizare şi o revitalizare a isihasmului; şi nu are cum să fie 
altfel, pentru că vorbim de un trăitor şi un mistic, care nu poate 
să aducă decât prospeţime, vitalitate şi actualitate. Pe de altă 
parte, este inevitabil marcantă însăşi personalitatea în sine a 
trăitorului, cea a isihastului de la Frăsinei, în cazul de faţă. 
Personalitatea sa se vede şi în transpunerea concretă, în scrieri, 
prin modul în care se articulează şi se devoalează în limbaj, 
asumat ca vehicul personalizat. 

Ad. Olteanu: La un moment dat, el pune un foarte mare 
accent pe limbaj şi spune că dacă nu te încadrezi în reperele 
stricte ale limbajului isihast s-ar putea să nu înţelegi proble-
matica. La ce se referă părintele Ghelasie? 

N.: Este probabil o trimitere la specificitatea misticii isihaste 
ca limbaj, ce nu este întâmplătoare, dacă vedem prin prisma 
originii. Persoana ca limbaj, limbajul iconic, forma limbajului 
sunt evidenţieri isihaste recurente. Pornind de la faptul că în 
creştinism se realizează o refacere, o restaurare a omului prin 
chipul Cuvântului, ce este însuşi chipul limbajului în sine, 
dumnezeiesc, transpunerile de limbaj, în sensul unor prezentări 
sau mărturisiri de credinţă, sunt relevante pentru isihast.  

Ad. Olteanu: Mi se pare că chiar resetează limbajul. 
N.: Nu ştiu dacă se poate spune astfel, dar este clar că 

această adâncire a lui mistagogică accesează resurse care cel 
puţin împrospătează şi recalibrează limbajul, şi poate că astfel îi 
dă şi o altă încărcătură duhovnicească, iconică, chiar în configu-
rarea sa. Nu mai este un simplu limbaj, ci capătă şi un caracter 
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iconic, în sensul de pecetluire a unei identităţi sub forma şi în 
chipul unei asemănări. 

Ad. Olteanu: Vă amintiţi că în primele secole au fost 
foarte importante categorii de limbaj preluate din filozofia 
greacă, şi acestea sunt ousia, hypostasis şi prosopon, toate decisive 
în configurarea teologiei patristice. 

N.: La fel, în contextul de faţă, chipul persoanei, triadele 
persoanei, pe care le prezintă isihastul, sunt vitale, atât ca 
adâncire mistagogică propriu-zisă, dar şi ca tuşă apologetică. 
Apropo de volumul Sensuri metafizice..., acolo se pune ca funda-
ment Principiul, chiar dacă i se spune uneori, între ghilimele, şi 
Personalitate sau Sinea, apropo de C. Noica, şi de distincţia 
între Sine şi Sinea. Însă, la părintele Ghelasie, fundamentul este 
Persoana, iar Persoana este un chip triadic în sine. Astfel, din 
start, prin acest chip triadic în sine, se delimitează de înţele-
gerea persoanei ca principiu. 

Ad. Olteanu: Fundamentul este Principiul şi, cumva, Fiinţa, 
în Sensuri metafizice ale crucii. 

N.: Şi Fiinţa, dar luată cumva ca o esenţă impersonală şi 
ca fundament secundar, dacă pot formula astfel. La isihast, 
fiinţa este un conţinut al chipului persoanei ca temei sau, altfel 
spus, persoana are conţinut fiinţial. Nu poţi să vorbeşti în 
isihasm de fiinţă fără conştiinţă şi limbaj, respectiv fără memoria 
fiinţială a acelei persoane. Părintele surprinde cumva capacită-
ţile şi caracteristicile de chip al persoanei, şi, dacă vreţi, aici este 
o apologetică ghelasiană forte vizavi de această abordare meta-
fizică a crucii, care pune ca temei Principiul, şi nu Persoana. 
Este o apologetică ghelasiană pe care nu au înţeles-o nici mulţi 
ortodocşi de-ai noştri, pripiţi să tragă concluzii. Chestiunea, 
într-adevăr, este cea a identificării şi a recunoaşterii fundamen-
tului, a Persoanei sau a Principiului, a Fiinţei. 

Ad. Olteanu: Fiinţa, sau Nefiinţa chiar. 
N.: Fiinţa sau Nefiinţa ori Non-fiinţa, depinde cum nu-

meşti, desemnezi sau formulezi. Dar nu aceasta este problema, 
de limbaj, de adecvare a limbajului în exprimarea temeiului, ci 
de identificare a realităţilor şi de modul cum le surprinzi şi le 
devoalezi caracteristicile, chipul. Iar acest personalism fiinţial – 



Convorbiri (I) 

21 

fiinţial deci, nu psihologizant şi energetic – dar şi caracterul 
triadic al chipului de persoană, sunt o linie de hotar tare faţă de 
misticile ce pun ca fundament Principiul, care nu prezintă acel 
chip triadic, ce ar face posibilă viaţa sa ca mişcare în sine şi 
dincolo de sine, ca participare nemediată. Principiul ca nemani-
festatul non-manifestării „trăieşte” mai mult sau numai în 
raport de nemanifestatul manifestării şi de manifestare. Aici 
intervine o întreagă precizare a acestor „nivele” ale realului care 
este prezentată şi în volumul în discuţie. 

Ad. Olteanu: Deci din punctul de vedere al părintelui 
Ghelasie şi nu numai, fiinţa nu poate să subziste decât în 
ipostas. Şi să plece de la ipostas, de la persoană. 

N.: Da, şi aceasta îi dă caracterul identitar, pentru că în 
Sensuri metafizice... se discută despre o unitate transcendentă, 
unde unitatea şi unicitatea ţin de diversitate, de Fiinţă şi Existenţă. 
Or, în sensul acesta, în care vorbeşte isihastul, unicitatea este 
pusă în însuşi fundamentul, în însăşi această unitate a distinc-
ţiilor, care sunt identitare-ipostatic, în Sfânta Treime şi în chipul 
de persoană, ca chip triadic. Este foarte importantă astăzi 
această adâncire mistagogică, prin care se dă forţă identitară 
însuşi fundamentului, care nu mai este doar un supra-principiu 
(Principiul suprem) dincolo unitate şi diversitate sau doar un 
principiu al unităţii (Fiinţa), ca în schema guenoniană, ci este un 
chip şi al identităţii şi al distincţiei originare.  

Acest fundament al identităţii şi al distincţiei, al diver-
sităţii şi al unităţii este, în mistica isihastă, chipul de persoană. 
Iar persoana este de conţinut fiinţial, dar fiinţial în sensul  
acela, dacă vreţi, suprametafizic, pentru că şi fizicul şi metafi-
zicul sunt nişte noţiuni care pot deveni vagi, dacă nu înţelegem 
deosebirea reală dintre fiinţă şi energii. Aici, chestiunea 
fundamentului, identificat ca persoană ori ca principiu, devine 
extrem de importantă, capitală. De altfel, încă din primele 
volume, chiar din Memoriile unui isihast, părintele Ghelasie 
insistă pe chipul persoanei ca origine în sine şi pe aceste triade 
ale chipului persoanei. Misticile filosofice şi metafizice, ce pun 
principiul ca fundament, şi nu persoana, nu prezintă o triadă 
intrinsecă principiului, ceea ce subminează mai ales teologia 
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Sfintei Treimi. În isihasm, vorbindu-se de chipul de persoană, 
se exprimă, totodată, şi caracterul său triadic şi conţinutul său 
fiinţial, revelându-se Chipul Sf. Treimi, ca Treime de Persoane. 
Aici este o delimitare isihastă, fără echivoc, faţă de aceste mistici 
metafizice, care, pe bună dreptate, au primit desemnarea-
pecete, ghelasiană, de automistici. 

Ad. Olteanu: Sau mistici energetiste. 
N.: Energetiste ca activ mistic. Dar, nu numai energetiste, 

din perspectiva experienţei mistice. Au structură energetistă ca 
un activ mistic doar energetist, dar pot să aibă şi o accesare la 
acel Principiu, care este supra-energetic, supra-fiinţial, în limbaj 
guenonian, dar care, paradoxal, este văzut ca fiind pasiv, 
inactiv, în angajamentul mistic. Aici este relevantă distincţia cu 
care operează isihastul. Pe de o parte, face diferenţa dintre 
necreat şi creat, care este una capitală, după care face, pe de  
altă parte, distincţia structurală, absolut necesară, dintre ceea ce 
înseamnă propriu-zis necreatul, respectiv creatul. În acest sens, 
identifică necreatul, pe Dumnezeu, după modelul palamit, ca 
fiind fiinţă necreată şi energii necreate harice, iar omul, ca 
realitate propriu-zisă, fiind după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, este fiinţă de creaţie şi energii de creaţie. După 
cădere, apar confuziile, dintre creat şi necreat, dintre fiinţă şi 
energii etc. De fapt, în aceste mistici metafizice, când se 
vorbeşte de o Tradiţie Primordială nu se iau foarte în serios,  
ca evenimente determinante, cu efecte asupra realităţii, nici 
Căderea Originară şi nici Restaurarea Hristică. 

Ad. Olteanu: Căderea originară alterează şi circuitul 
energetic. 

N.: Este şi un efect, într-adevăr, în planul experienţial, 
antropologic, al circuitelor energetice. În Medicina Isihastă sunt 
precizate mai clar şi aceste aspecte ale efectelor căderii asupra 
energiilor şi circuitelor energetice, dar şi faptul că re-naşterea 
prin Botez restaurează şi reconfigurează şi aceste circuite 
energetice. René Guénon şi alţii caută o Tradiţie Primordială, o 
tradiţie mistică comună tuturor misticilor. Care Tradiţie 
Primordială? S-a căzut destul de rapid din Rai şi după aceea, în 
afara intervenţiei lui Dumnezeu în istorie prin aleşii Săi, au fost 
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doar frânturi de revelaţie naturală, fiecare ce a priceput, în 
combinaţie cu ce a mai rămas dintr-un memorial amestecat cu 
memoriile căderii. Limpezirea deplină a memoriilor vine doar 
cu restaurarea hristică, care ne descoperă şi cine este Dumnezeu 
şi cine este omul. Cei care vorbesc de această tradiţie mistică 
primordială nu înţeleg această secantă istorică a Întrupării 
Persoanei-Cuvântului. Dacă gândim egalitarist, uniform, cum 
că şi mistica creştină, cum că şi daoismul şi hinduismul şi aşa 
mai departe, toate ar fi tulpini ale unui trunchi comun primor-
dial al Tradiţiei, această perspectivă apare ca o deschidere, dar 
de fapt nu este. 

Ad. Olteanu: Sunt deschideri care închid. 
N.: Este o deschidere care închide. Pentru că nu are acces 

la Adevărul Întrupării care descoperă şi altceva decât putem să 
realizăm fiecare dintre noi prin capacitatea de recuperare a 
Tradiţiei Primordiale sau chiar a unei revelaţii naturale, depline, 
şi aici trebuie să fie foarte clară demarcarea din punctul acesta 
de vedere. 

Ad. Olteanu: Deci isihastul recunoaşte acestor mistici o 
oarecare eficacitate în planul corporalităţii. 

N.: Al corporalităţii, dar şi în planul energetic, al unei 
energetici subtile, care în altă formulare ar putea fi cantonată în 
ordinea fiinţării, a manifestării, sau chiar a fiinţei, dacă e să 
folosim un limbaj guenonian. 

Ad. Olteanu: Dar întrebarea era: există în aceste mistici 
elemente revelaţionale valide din perspectiva mistagogiei 
isihaste? 

N.: Din perspectiva căii hristice, nu! Din perspectiva unor 
raze de har, cum spune Sf. Vasile cel Mare, că şi ei ajung la 
anumite intuiţii, cel puţin la nişte deschideri spirituale, mistice, 
se pot găsi anumite elemente de căutare onestă. Însă, din 
punctul de vedere al revelaţiei hristice, nu poţi să ajungi la 
Dumnezeu fără să ştii ce este cu adevărat chipul hristic, şi aici 
este marea problemă a unora. Dacă Hristos este luat doar ca un 
avatar, atunci nu mai înţeleg ce este creştinismul. Dacă înţe-
legem revelaţia doar ca întrupare a unui spirit, şi nu a Fiului, 
deci a unei persoane din Sf. Treime, ieşim din zona revelaţiei 
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creştine şi, ieşind, începem să interpretăm şi să fabulăm. Toată 
această hristologie are o consistenţă, are o noimă, vrea să ne 
lămurească Întruparea şi Chipul Hristic, să ne arate Calea. 
Disputele hristologice nu au fost doar formale, ca şi cum haideţi 
să dezbatem că nu avem altceva de făcut, numai ca să fim ori să 
ne arătăm mai inteligenţi decât alţii. În nici un caz! De aceea 
trebuie înţeles hristicul în datele lui, nu în altele. Sigur că există 
şi o căutare a spiritualului, a transcendentului. Există şi o altă 
chestiune, una de circumstanţe. Înainte de venirea lui Hristos 
era poate vreun mistic care căuta să realizeze prin forţele lui 
ceva, o experienţă spirituală. Altcum este cu un mistic, din 
zilele noastre, care are acces la o revelaţie hristică sau n-are 
pentru că o refuză, sau se delimitează, mă rog, de ea şi o inter-
pretează greşit. Sunt diverse nuanţe care pot fi surprinse, 
probabil, în aceste poziţii individuale de căutare mistică. 
Altceva este să susţii, precum în Sensuri metafizice..., că Hristos 
şi Întruparea Cuvântului asociază o latură istorică la înţelegerea 
simbolismului crucii, acreditând ideea că creştinismul adaugă 
doar o componentă istorică la structura simbolică a crucii, ce ar 
fi preexistentă revelaţiei hristice. 

Ad. Olteanu: Sau că este parte a unei revelaţii mai ample 
din perspectiva lor. 

N.: Însă ce faci cu iconismul personalist al crucii hristice? 
Acesta nu se poate confunda, reduce şi substitui nici de 
simbolism, nici de istorism. Autorii din Sensuri metafizice... se 
cantonează într-o schemă de gândire guenoniană, care te scoate 
din revelaţia creştină, chiar dacă o „asumă” ca pe una „egală” 
cu celelalte, considerând că o valorizează în acest fel. Dar această 
abordare te decontextualizează, pentru că, până la urmă, între-
barea este chiar aşa: doar o componentă istorică aduce răstig-
nirea hristică vizavi de simbolismul metafizic al crucii? Nu este 
mai complex Chipul Persoanei Fiului-Cuvântului, care asumă 
actul sau lucrarea respectivă, mântuitoare, decât metafizica şi 
simbolismul crucii? Impactul şi deschiderea spre Înviere, şi 
poate chiar şi simbolismul crucii, nu le iau „la pachet” cu 
Icoana Învierii? Pentru că atunci, pe turnură iconică, perspec-
tiva se schimbă. Nu mai rămânem doar la un simbolism al 
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crucii şi la o componentă istorică, considerând că simbolismul 
este „mai tare” pentru că Hristos s-a răstignit pe cruce întrucât 
crucea era deja un simbol. Simbolismul crucii nu pricepe prin el 
însuşi Persoana care s-a răstignit, şi întregul traseu, anume 
faptul că Unul din Sfânta Treime a pătimit cu trupul real, cum 
spuneau călugării sciţi. Aici este schema Realului! Unul din 
Treime a pătimit cu trupul! Unde şi cum intervine simbolismul 
crucii ca să se înţeleagă Calea şi relaţia dintre Fiul, ca Unul din 
Treime întrupat, şi noi, prin această uşă a crucii? Simbolismul 
are un orizont de acţiune limitat din acest punct de vedere. Noi 
trebuie să ajungem la realităţi, trebuie să ajungem la Cale! 
Trebuie să ajungem la ce se revelează prin Jertfa aceasta şi la 
Învierea care este în spate, ca să rămânem aici, în spiritualitatea 
unde avem Înviere!  

Simbolismul crucii trebuie îmbrăcat şi transfigurat de haina 
iconică, personalistă, a întrupării şi a învierii. În hinduism, în 
islam sau în iudaism, adică în acest mistic metafizic, se afirmă 
că avem o întâlnire a cerului şi a pământului, a orizontalei cu 
verticala, cu planul secant. Bun, aici povestim ce şi în ce fel. Am 
înţeles cum este cu simbolismul, care este central, din perspec-
tivă metafizică. Bun. Dar trebuie să vedem care este Calea 
Întrupării şi a Învierii, în ultimă instanţă, şi care sunt sensurile 
ei istorice, mistagogice şi eshatologice, ce sunt iconice, perso-
naliste şi trec peste şi prin cele simbolice, metafizice. Doar 
minimalizând sensul personalist al asumării crucii, se poate 
supraevalua un simbolism al crucii. 

Ad. Olteanu: Cred că o altă distincţie este între misticile 
aniconice şi mistica iconică. 

N.: Aici cred că este o chestiune, într-adevăr, importantă, 
aceea de a găsi calea potrivită de regăsire a identităţii creştine în 
raporturile cu alte mistici, de fapt, a caracterului său iconic, care 
pune ca temei această identitate a chipului de persoană, şi 
faptul că şi Fiul este persoană ca pecetea-icoana-ipostasului 
Tatălui, de aceeaşi fiinţă sau consubstanţial cu Tatăl. 

Ad. Olteanu: Chip al chipului Tatălui. 
N.: Chip al Chipului, da. Din perspectiva revelaţiei 

creştine, putem spune că se greşeşte atunci când se înţelege, în 
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schema metafizică, că Hristos-Fiul ar fi un fel de chip ca 
manifestare, că a luat chip ca fiinţare, şi nu ar fi tot într-o relaţie 
fiinţială cu Tatăl, şi nu ar fi Tatăl însuşi ipostasul sau chipul de 
persoană sau arhechipul. Este foarte important, ca viziune 
creştină şi ca perspectivă iconică fundamentală, faptul că teme-
iul originar este Chipul de Tatăl sau arhechipul de Persoană-
Tatăl care este chipul de persoană în sine. Astfel, în sens creştin, 
Tatăl nu este principiu, pe de o parte, iar pe de altă parte, Fiul 
nu este doar o faţă sau o modalitate care se configurează în afara 
principiului ca faţă, chiar ca manifestare, aşa cum ne spune 
Cabala. Dacă mergi în direcţia asta şi faci din relaţia inter-
personală intra-fiinţială o relaţie fiinţă-fiinţări, sau principiu-
fiinţă, ca în schema guenoniană, deja ai ieşit din schema creştină 
şi ai intrat într-o zonă metafizică şi extra-eclezială. 

Ad. Olteanu: Şi a unui monoteism strict aniconic. 
N.: Da, a unui monoteism aniconic, de fapt. De aceea este 

foarte important acest aspect iconic personalist în Chipul Sfintei 
Treimi, sesizat de isihast. Şi aici este o miză, din perspectiva 
iconismului, legată tocmai de chipul persoanei şi de naşterea 
Fiului din Tatăl, de Fiul ca asemănare a Tatălui, întrucât Principiul, 
ca fundament metafizic, are o conotaţie aniconică, şi nu reuşeşte 
să se reproducă în asemănare în acea schemă metafizică. Nu 
este foarte limpede chestiunea în viziunea metafizică, şi de 
aceea este această dialectică dintre unitate şi multiplicitate, în 
care Principiul este luat ca un strat subiacent, supra-unitar. Însă 
mă interesează în ce măsură am raportul acesta dintre unitate şi 
diversitate legat într-o realitate în sine, fundamentală, ce 
păstrează, totodată, atât unitatea, cât şi diversitatea, şi în care 
există şi o amprentare în care se produce procesul de iconizare, 
care este o întrepătrundere perihoretică, ce prezervă şi identi-
tatea şi asemănarea. Această realitate originară, fundamentală, 
este Persoana/Treimea de Persoane. În personalismul iconic 
este o dimensiune pe care nu o regăseşti în schema metafizică. 
Mai mult, din schema metafizică nu poţi să răzbaţi la iconi-
citatea despre care vorbim fără o viziune revelaţională hristică. 
De aceea, mi se pare relevant faptul că isihastul leagă metafizica 
de mistică şi de teologie. În mistica isihastă nu poţi să descar-
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nezi total metafizica. Nu poţi să nu o legi şi de ontologic, de 
fiinţialitate în sensul său propriu, şi să nu ai şi o asumare a sa în 
siajul teologic adecvat. 

Ad. Olteanu: Da, pentru că rămâi în planul filozofic, pe 
de o parte, iar pe de altă parte rămâi în problematica unor 
mistici din Extremul Orient sau a misticii din iudaism, pentru 
că se vorbeşte în cartea aceasta de Cabala şi se face referire la 
Gerschom Scholem, iar schema metafizică am văzut că vorbeşte 
despre Ein Sof (Dumnezeu înaintea oricărei manifestări de sine) 
şi despre întruchipările Ein Sof-ului, care presupun o oarecare 
iconicitate a fiinţărilor. 

N.: În metafizica mistică este raportul dintre Principiu şi 
Fiinţă, dintre fiinţă şi fiinţări, dar este aniconic. Este ca şi cum ai 
trece de la ceva nedeterminat la un chip, de la „un ceva”, care 
nu are chip, „la ceva” care are chip. În Liturghia Sfântului Vasile 
cel Mare, este semnificativ şi de reţinut faptul că Fiul este pecete 
a ipostasului Tatălui. Adică, Fiul reproduce chipul Tatălui în 
asemănare, ca o amprentă ipostatică. Este o asemănare iposta-
tică care nu subminează faptul că Tatăl şi Fiul sunt de aceeaşi 
fiinţă, sunt consubstanţiali. Însă, reţinem că fundamentul ultim 
este unul de chip sau ipostatic, cel al Persoanei Tatălui. 

Ad. Olteanu: În acelaşi timp şi fiinţial. 
N.: Conţinutul e fiinţial ca substanţialitate, dar important 

este că nu apare Fiul ca o configurare a unei fiinţe fără chip, 
pentru că temeiul este însuşi Tatăl ca Arhechip-Persoană, nu ca 
Principiu. De aceea, fiind pecete a ipostasului Tatălui, Fiul este în 
asemănare de Chip de Tatăl tot ca persoană, şi nu este o simplă 
faţă ca fiinţare a unei fiinţe (-principiu) fără chip, impersonală. 

Ad. Olteanu: Cum se întâmplă la Jacob Böhme şi la 
Meister Eckhart. 

N.: De obicei nu se iese din această schemă, din aniconism, 
pentru că lipseşte înţelegerea arhechipală a persoanei şi chipul 
triadic al persoanei. La părintele Ghelasie, atunci când desem-
nează aceste mistici ca fiind automistici, apare foarte clar faptul 
că nu ai acces, fără revelaţia creştină, la acest personalism mistic 
iconic. Cu toată condescendenţa şi cu toată smerenia, trebuie 
spus adevărul, anume că noi nu ajungem la Dumnezeu fără să 
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ni se descopere Dumnezeu, iar El S-a descoperit prin întruparea 
Fiului. Nu pot să merg înainte cu metafizica şi cu Tradiţia 
Primordială fără să înţeleg creaţia, căderea şi restaurarea şi fără 
să asum Calea descoperită de Fiul lui Dumnezeu, care este 
însăşi filiaţia şi calea ca asemănare. Sigur că în discursul 
isihastului intervine şi această metafizică, însă metafizica, în 
interiorul căreia face aceste distincţii, este asociată misticii şi 
teologiei. În această articulare metafizică, teologică şi mistică, se 
evidenţiază şi personalismul fiinţial, iar raportul dintre fiinţă şi 
fiinţări, dintre non-manifestat, nemanifestat manifestat şi 
manifestat, este mult mai clar prezentat pentru a reieşi sensul 
autentic personalist. 

Ad. Olteanu: Personalism care este valabil şi pentru fiinţa 
creată. 

N.: Aici este problema delicată, cea a confuziei acestor 
automistici. Pentru cine vrea să înţeleagă, are noimă ceea ce ne 
spune isihastul, anume că aceste automistici, după cădere, deşi 
vorbesc de un aspect al rupturii, al obturării comunicării cu 
Dumnezeu, par totuşi că uită de ruptura produsă strict în 
creaţia însăşi de Căderea primordială. Este o dublă ruptură.  
De aceea omul/creaţia, după cădere, nu-şi mai regăseşte uşor 
nici chipul său fiinţial creat, sau, dacă îl regăseşte, ajunge lesne 
să îl considere ca fiind însuşi divinul. 

Ad. Olteanu: Şi acest chip fiinţial trebuie regăsit primul. 
N.: Ca isihasm, este primordială regăsirea chipului fiinţial 

de persoană. Dar ruptura, produsă de cădere, transferă căderea 
şi vieţuirea propriu-zisă în planul energetic al fiinţării, al 
energeticului, care are şi el proprietăţile şi calităţile lui, ce nu 
trebuie contestate, şi, ca drept dovadă, chiar sunt atât de mult 
jucate, activate aceste energii, încât auto-misticile dau impresia 
că energiile acestea ar fi însuşi omul. Dar omul nu este doar 
atât, o structură energetică. Nu trebuie să credem că omul ar 
avea doar consistenţă energetică subtilă, multinivel şi multidi-
mensională. De aici şi riscul unui personalism energetic, unui 
personalism de agregate, de atribute, de fapt al unui pseudo-
personalism, pe care se fixează unii mistici, care cred că în 
energii este totul. 
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Ad. Olteanu: Şi că acesta ar fi sensul. 
N.: Şi că acesta ar fi sensul manifestării vieţii, în energii. 

Problema este când, la un moment dat, treci printr-un fel de 
experienţă mistică, dincolo de fiinţări, deci, şi transcenzi de  
la aceste nivele energetice la fiinţialitate, pentru că rişti să 
confunzi acea fiinţialitate pe care o redescoperi mistic, pe cale 
mistică, ca fiind însuşi divinul, Principiul Suprem. De aceea, 
părintele Ghelasie spune răspicat: Nu, acolo eşti de abia tu, în 
adevărata ta natură. Aici este problema. Tu poţi să ajungi la un 
sine transcendent, prin aceste mistici, la un sine-principiu care 
nu este Divinul. Misticile care spun că acesta este Divinul 
proclamă o auto-divinizare mistică.  

Ad. Olteanu: Le-aş numi mistici imanetiste. 
N.: Imanetiste pentru că nu ies din cadrul creat. Însă, aici 

ne poate tot timpul fura peisajul. Mă refer la folosirea transcen-
dentului sau imanentului, ca termeni, pentru că fiinţialul acela 
este un transcendent, dar faţă de fiinţare. Nu este deci un 
transcendent vizavi de tine ca întreg, ca făptură sau creaţie 
deplină. Nu este transcendentul propriu-zis, ci este o transcen-
dere faţă de tine, ce eşti identificat doar ca structură sau compo-
nentă energetică. Este similar cu a spune că, faţă de fizicul 
organic, grosier, este şi o structură energetică subtilă care este 
transcendentă acestuia, şi, faţă de fizicul grosier, există o anume 
transcendere mistică în acest energetism subtil. Însă, şi dincolo 
de acest energetism subtil, poţi să transcenzi într-o altă realitate, 
de altă natură ca substanţialitate, fiindcă nu este energie, dar 
care este tot o realitate creată, fiinţială. Energetismul tău subtil 
are ca origine imediată natura ta fundamentală, fiinţială, care 
este creată.  

Ad. Olteanu: Are origine transcendentă şi prin aceasta ai 
fi descoperit fiinţa. 

N.: Mă reprezintă ca fiinţialitate, ca transcendent (creat) 
vizavi de energetic, pentru că, într-adevăr, fiinţa este dincolo de 
acest energetism subtil. La isihast există această claritate, foarte 
importantă, pentru cine este dispus să o vadă, a distincţiei 
fiinţei de energii şi a creatului de necreat. Fiinţialitatea trebuie 
să aibă o calitate de a fi prin sine, dacă vorbim de fiinţa ca fiinţă. 
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Adică, nu confundăm fiinţa cu fiinţările, fiinţa cu energiile. 
Sigur, ca limbaj curent, putem să spunem fiinţă cu diverse refe-
riri, putem să folosim termenul de fiinţă şi cu altfel de conotaţie, 
dar isihastul fixează, identifică fiinţialitatea ca realitate experia-
bilă mistic, în sensul a fi-ului ca permanenţă inefabilă, nemuri-
toare. Însă, chipul de persoană este cel care cuprinde fiinţa, şi 
ceea ce este de reţinut este faptul că, la isihast, chipul de 
persoană, fiind triadic, are conştiinţă, are memorie, are limbaj în 
sine, şi atunci are o viaţă în sine, conştientă, cu limbaj şi 
memorie fiinţială. Deci, nu trebuie să se trăiască viaţa exact cum 
aş trăi eu, oricum îmi vine.  

Altfel spus, în loc să trăiesc direct prin chipul de per-
soană, trăiesc mai mult prin energii sau prin corporalitatea mea. 
Şi aceasta este ceva ca viaţă, sigur, ca mod de a trăi prin această 
intermediere. Dar, dincolo de energetism şi corporalitate este 
sufletul omului, care e fiinţialitate. În ordinea antropologică, 
sufletul are şi viaţă în sine tocmai pentru că are acest chip 
triadic, iar chipul triadic este o cheie extraordinară, pentru că 
numai în chipul acesta triadic pot să am o viaţă în sine şi pot să 
o deschid în afară de sine, dar fără s-o pierd în relaţionare. Fără 
chipul triadic personalist, acestei viziuni principiale metafizice 
îi este foarte greu să susţină relaţionarea în ordinea Principiului, 
adică direct, nemediat, prin Principiul ca Principiu. Altfel e 
viziunea mistică isihastă când ai însuşi chipul relaţiei în sine, 
conştiinţă, memorie şi limbaj, ca un conţinut fiinţial, relevat de 
şi prin chipul triadic al persoanei, care este fundamentul-
origine. 

Ad. Olteanu: Revitalizat prin botez. 
N.: Fără îndoială, o renaştere, o revitalizare. De aceea 

evocăm aici scheme de gândire, scheme ale realului, ca să 
vedem diferenţierea dintre personalism şi impersonalism în 
cadrul acestei mistici metafizice a Principiului. Şi aici este riscul, 
ca pe o cale mistică sau metafizică, să ajungi doar la fiinţa ta 
creată, care este inefabilă, e adevărat, pentru că este „chip după 
chipul” lui Dumnezeu. Dar, nefiind renăscut baptismal în 
Dumnezeu, ajungi să crezi că ce experiezi ar fi ultima realitate, 
pentru că se remarcă, într-adevăr, că energeticul subtil şi 
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corporalul depind de această fiinţialitate, natura umană funda-
mentală, ce le transcende. Şi atunci această fiinţialitate uşor o 
asumi ca temei, o consideri chiar o sursă fundamentală, cvasi-
creatoare, că din ea se emană şi se resoarbe energetismul subtil, 
şi, mai mult, constaţi că este permanentă prin sine, că este, 
cumva, indestructibilă, nemuritoare, eternă... 

Ad. Olteanu: Cum ar veni, trăieşti în spirit fără Dumnezeu, 
vorbeşti despre spiritualitate, despre cultură (care vine de la 
cult), şi acestea sunt insuficiente. 

N.: Nici nu ştiu dacă poţi să spui că sunt insuficiente, 
până la urmă este o ratare a Căii! E o dramă, în sensul în care 
nu poţi să înţelegi ce înseamnă Calea dacă nu ai înţelegerea 
trecerii uşii hristice. Numai după aceea, după ce treci prin 
această uşă, îţi dai seama ce puteai să pierzi. Aşa, poţi să zici că 
mă lipsesc, că ce dacă... Dar numai atunci când guşti din reali-
tăţile dincolo de această uşă, îţi dai seama ce ai fi pierdut dacă 
nu intrai prin uşă, şi atunci evaluezi altfel, ce este dincoace ori 
dincolo de uşă. Sigur că este vorba şi de o înşelare, fiindcă ai 
impresia că ai ajuns la realitatea ultimă, fundamentală, dar care 
este o realitate fundamentală a naturii de creaţie. Este poate şi 
eroarea acestor sensuri metafizice ale crucii, vizavi de nişte 
identificări fundamentale şi de recunoaşterea acestor realităţi. 
Ca mistică isihastă, e limpede că ceea ce identifică Guénon şi cei 
din siajul său, în schema Posibilităţii universale, ca Principiu, 
este doar natura umană fundamentală, nu este însuşi Dumnezeul 
creştin. 

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie le şi numea mistici de 
creaţie, or acestea nu sunt, de fapt, false sacralizări? Mi se pare 
că acum noi suntem înconjuraţi de aceste false sacralizări, 
sacralizăm orice, dar numai ceea ce trebuie nu. 

N.: Mistici de creaţie, da! Şi un fel de autosacralizări... 
Sunt de acord însă să sacralizăm. Dar, să pornim de la Sacrul în 
Sine! Noi trebuie să sfinţim, să transfigurăm totul, pentru că 
omul sfinţeşte locul. Să pornim însă, de unde trebuie şi nu de la 
noi înşine. Trebuie să avem contactul conştient cu Sacrul, cu 
arhemodelul. 

 Ad. Olteanu: Cu Arhechipul. 
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 N.: Şi să fie viu şi lucrător acest Sacru. Să avem dialog 
sacru, să avem întâlnire reală cu Sacrul şi, în această conlucrare, 
apare şi o transfigurare, care se imprimă în tot şi în toate. Astfel, 
transfigurăm spaţiul, transfigurăm cosmosul, din perspectiva 
întâlnirii cu Sacrul. Expresia „automistici” sau sintagma „mistici 
de creaţie” relevă încercarea de auto-sacralizare mistică, ce este 
o pseudo-sacralizare, de fapt. Este bine însă, că şi în creaţie 
există o tindere mistică, o căutare a experienţei mistice. E bine 
că există această încercare de a regăsi Sacrul, de a găsi tainicul, 
de a găsi acel ceva mai subtil. Preocuparea mistică este bine-
venită ca o căutare a noastră, dar să nu ne oprim în noi înşine ca 
şi cum ne-am fi întâlnit deja cu Dumnezeu... 

Ad. Olteanu: Acestea sunt limitaţii care limitează. 
N.: Care limitează, da. Aproape că sunt pietre tombale, la 

un moment dat. Aici este poate marea provocare şi, în acelaşi 
timp, ratare, să crezi şi să zici că ai descoperit ceva, când de fapt 
te-ai descoperit doar pe tine ca natură, şi, mai mult, însăşi 
recuperarea în sine să ajungă să fie propriul tău mormânt, în 
care să te inculci, să te stingi nirvanic, ca mare realizare. Şi ai 
încheiat povestea. Asta e toată istoria. 

Ad. Olteanu: Trăieşti şi mori exclusiv în lumea aceasta. 
N.: Da, trăieşti şi mori în spaţiul creat, nu neapărat în 

lumea aceasta, care poate să fie înţeleasă în schemă metafizică 
doar în sensul fenomenalităţii, al manifestării, al existenţei. Însă, 
această experienţă despre care vorbim este o chestiune, într-
adevăr, metafizică, deşi, trebuie spus, că sunt şi aici tendinţe 
spre abordări integrative ale unor contemporani, mistici sau 
yogini, care încearcă astfel să nu rămână numai la transcendere 
metafizică. Şi-au dat seama că există o legătură între acest spirit, 
suflet universal sau brahman, sau cum i se va spune, şi ener-
getica subtilă ca interfaţă la corporalitate. Au realizat că se 
poate încerca chiar o relaţie, o legătură, o influenţare şi chiar o 
unitate dintre Spirit şi energie-materie. Au fost poziţii extreme, 
în sensul că unii ajungeau doar într-un principiu metafizic şi atât. 
Acolo se încheia aventura. Alţii caută să ajungă la acest transcen-
dent creat, cum îi spune isihastul, dar încearcă, cumva, şi să 
reinfluenţeze materialitatea corporală, din principiul metafizic 
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nedeterminat, nu din zona aceasta energetică a materiei subtile, 
pentru că aceasta este clar subiacentă corporalităţii, nu este un 
transcendent real. Energeticul rămâne, totuşi, un vehicul. 
Mintea este de natură energetică, şi, cum şi gândul este energie, 
ceea ce e clar, poţi să influenţezi prin minte şi prin gânduri 
întreg substratul energetic şi corporalul. 

Însă, în isihasm este vorba, aşa cum spuneam, de ceva şi 
mai adânc, de o distincţie ontologică dintre structura energetică 
şi cea fiinţială, dar şi de o distincţie dintre creat şi necreat. 
Problema este mai complicată atunci când faci distincţia la nivel 
experienţial, mistic, dintre creat şi necreat. Trebuie să nu ajungi 
să crezi că acest fiinţial creat este necreat, sau că este non-
manifestatul, însuşi nedeterminatul absolut, sens în care creaţia, 
ca realitate, ar fi numai energeticul subtil şi corporalitatea 
materială. De aceea, isihastul insistă pe faptul că creaţia nu este 
numai energie şi materialitate, ci şi fiinţialitate creată. 

Ad. Olteanu: Acest fiinţial al nostru este creat, dar are o 
amprentă sau o pecete indelebilă a necreatului. 

N.: Creatul trebuie să recupereze nu doar propria sa 
natură fundamentală. Şi aici este chestiunea iconică, că trebuie 
să-ţi recuperezi chipul tău propriu de persoană, dar prin asemă-
nare cu chipul lui Dumnezeu, care este suprachipul, arhechipul 
de persoană. Aici este provocarea mistică, că poţi să ajungi la o 
naturalitate fiinţială căreia să nu-i descoperi şi iconicitatea, 
adică să nu recunoşti şi faptul că atare natură este un relativ la o 
origine, care este arhechipul. De aceea poţi să ajungi până acolo 
încât să imersezi în această natură şi să crezi că este finalitatea 
mistică, dar să nu ajungi şi la conştiinţa că acolo este doar o 
realitate creată, care rămâne închisă, dacă nu ai deschiderea de 
a identifica iconicul acesteia, ca relativ la o identitate care este 
originea-chip a acestei realităţi pe care ai accesat-o şi care, de 
fapt, tu eşti. Într-adevăr eşti tu însuţi, şi de aici apare şi această 
proclamată autodivinizare sau pseudo-divinizare, pentru că 
ajungi numai la tine însuţi, la sinele tău profund, la natura ta. 
Nu ajungi la divinul propriu-zis, pentru că nu poţi să-ţi împro-
priezi divinul, nu poţi să te identifici cu divinul! Niciodată! 
Asta este o prostie, chiar o aberaţie mistică la un moment dat. 
Autodivinizarea este proclamată pentru că se crede că această 
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natură fundamentală, fiinţială, ar fi însuşi divinul. În fond, tu 
însuţi declari că eşti divinul. Dar aceasta este o chestiune de 
experienţă şi de credinţă, pentru că tu nu ajungi la divinul în 
sine. Este o mistică de creaţie prin care misticul se autodivini-
zează pe sine prin sine, pentru că descoperă această realitate 
transcendentă, acest principiu metafizic. Dar prin autodivini-
zare ratezi întâlnirea cu Dumnezeu şi, propriu-zis, pierzi cam 
tot meciul la masa verde. Nu îţi dai seama ce ar însemna ca de 
aici, din natura ta profundă, să ai dialogul şi întâlnirea cu 
Dumnezeu. Ai descoperit realitatea aceasta inefabilă, extraordi-
nară, dar de aici să vedem dacă ai dialogul şi întâlnirea cu 
Dumnezeu, ce transcende şi această realitate. De la fondul 
acesta inefabil trebuie să dezvolţi legătura, întâlnirea şi comu-
niunea cu adevăratul Dumnezeu. Este mai complicat, pentru că 
problema este că noi, numai prin forţe proprii, apropo de 
automistică, nu putem să ajungem la Dumnezeu. Nu mai ai 
orice cheie aici, şi trebuie să identifici şi uşa. Este nevoie de 
Calea, Adevărul şi Viaţa, de Hristos care este Uşa, şi de cheia 
credinţei ce poate deschide această Uşă. 

Ad. Olteanu: Este nevoie de har. 
N.: Harul este prezent în toată teologia şi mistica creştină. 

Teologia harului este o descoperire fundamentală. Faptul că 
Dumnezeu, pentru creştinismul răsăritean şi pentru isihasm, nu 
este numai simplu Fiinţă, ci este Fiinţă şi Har e un Adevăr şi o 
Realitate, nu un simplu concept. În Apusul creştin se înţelege 
numai chestiunea aceasta a Fiinţei, dar în Răsărit Dumnezeu nu 
este numai fiinţă, ci este Fiinţa şi Harul deopotrivă, întrucât este 
o unitate într-o dublă deschidere. Precizările sunt capitale 
pentru înţelegerea isihasmului ca mistică creştin răsăriteană şi 
în raport de mistica apuseană. Fără înţelegerea harului ca 
Energii Necreate ale Fiinţei, mistica apuseană este absorbită 
experienţial uşor într-o mistică metafizică, deşi păstrează o 
haină creştină... 

Ad. Olteanu: Sau ei înţeleg că este o graţie creată şi rămân 
în reperele creaturalului. 

N.: Aici este problema mai complicată, pentru că dacă 
harul este graţie creată, nu înţelegi descoperirea aceasta harică 
şi îndumnezeirea, şi atunci divinul nu mai este foarte clar 
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experiat în chipul său iconic personal, înveşmântat în har. Şi 
atunci, cum (se) relaţionează (cu) Dumnezeu? Cum se petrece 
transfigurarea prin graţia creată? Abordarea catolică riscă să 
transforme pe Dumnezeu într-un principiu divin, pentru că 
prin graţia creată încearcă numai o lucrare de participare a 
creaţiei, prin care tinde să împroprieze pe divin numai ca fiinţă. 
Astfel, cazi uşor experienţial, prin misticile în discuţie, într-o 
zonă mistică impersonală. De aceea, cred că misticile catolice 
apusene, neavând experienţa harului, riscă să intre pe această 
turnură mistică metafizică şi riscă să degenereze într-un soi de 
automistici, chiar dacă elementele structurante ale căii sunt 
creştine. Experienţa mistică subiacentă îi poate scoate din siajul 
misticilor autentice creştine, şi, ca drept dovadă, nu vorbesc de 
har şi de raportul acesta dintre fiinţă şi har, întrucât nu au 
această experienţă a harului. 

Mai mult, această perspectivă palamită, a fiinţei şi ener-
giilor, isihastul o adânceşte şi o prelungeşte şi antropologic în 
înţelegerea omului ca fiind chip şi asemănare, deci ca fiind 
fiinţă de creaţie şi energii de creaţie sau fiinţări de creaţie. 
Acestea sunt precizări foarte importante, din perspectivă mistică, 
pentru că astfel nu am doar un raport dintre fiinţa necreată şi 
energiile de creaţie, ci am un raport între fiinţa necreată cu 
energiile necreate şi fiinţa de creaţie cu energiile de creaţie. În 
lipsa înţelegerii realităţilor acestui raport, rişti să ieşi din fiinţări 
şi energii de creaţie şi să intri în fiinţă, dar care este creată, 
pentru că mai ai până să te întâlneşti cu harul. În plus, trebuie 
să ai o distincţie dintre har şi energiile de creaţie, pentru că nu 
totul este o energie, aşa cum susţin unii, ce cred că totul este 
energie şi că contează doar nivelul de subtilizare, energia pe 
care poţi să o sublimezi ca să accesezi alte nivele. Este o dife-
renţă între creat şi necreat, între energii de creaţie şi energiile 
necreate, şi dacă nu ai experienţa energiilor necreate poţi să 
mergi pe sublimarea energiilor de creaţie cât doreşti, pentru că 
tot nu ajungi unde trebuie, ca îndumnezeire mistică. Din 
punctul acesta de vedere, energetic, ai o experienţă şi nu se 
contestă aceasta, experienţa mistică, dar ratezi întâlnirea cu 
energiile celelalte, cu energiile necreate, ce sunt legate de fiinţia-
litatea care este un conţinut personal al Sfintei Treimi.  
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De aceea, după cum subliniază insistent isihastul, nu ai 
acces la energiile necreate decât prin chipul de persoană. 
Lucrurile sunt într-o legătură şi poţi să ratezi, pe de o parte, 
întâlnirea cu energiile necreate, chiar dacă se vorbeşte tot de 
energii şi de experienţe energetice, şi, pe de altă parte, poţi să 
mergi într-un energetism care trece uşor în panteism energetic, 
în care totul, marea descoperire este realitatea energetică, acest 
ocean de energie în care tu eşti o picătură (de energie). Dar, 
până la urmă, energia creată este un fel de materie subtilă, 
adică, nu are calităţi sau, mai bine zis capacităţi fiinţiale. 

Ad. Olteanu: Şi nici consistenţă ontologică. 
N.: Nici consistenţă ontologică autentic fiinţială şi, atunci, 

despre ce vorbim aici? Pentru că tot exaltăm acest energetism 
metafizic, dar care este tot un fel de materialism mascat într-o 
formă energetistă, şi care nu ajunge nici măcar la fiinţa de 
creaţie. Şi atunci, prin această manipulare energetistă, unora li 
se pare că au descoperit focul, din punctul acesta de vedere. 
Dar rămân maimuţe în continuare, mistic mă refer. Evident 
trebuie să mergem să săpăm, să adâncim mistic nişte taine, doar 
că distincţiile acestea pe care le facem sunt fundamentale, din 
perspectivă isihată. Ai experienţa mistică sau o cauţi. Am 
înţeles. Dar trebuie să scanezi diferenţa dintre energiile de 
creaţie şi energiile necreate, diferenţa dintre energiile de creaţie 
şi fiinţa de creaţie, ca să nu confunzi cumva fiinţa de creaţie cu 
fiinţa necreată, pentru că atunci ajungi într-o mistică de 
autodivinizare. Aici sunt mizele apologetice ale isihasmului pe 
care Avva Ghelasie le-a pătruns şi înţeles atât de bine.  

Ad. Olteanu: Aici se pare că sunt şi clivajele faţă de  
aşa-zisa Tradiţie Primordială. 

N.: Da, sunt clivaje evidente. Unele sunt sau devin 
insurmontabile, la un moment dat. Pentru că, dacă intri pe o 
rută din aceasta mistică, nu ai reperele de la început bine asimi-
late, şi te tot duci, ajungi să prefaci, cumva, chiar şi isihasmul 
după chipul şi asemănarea ta, sau după o încadrare în schema 
Posibilităţii universale. Desigur că înţelegi şi accepţi că isihas-
mul este o mistică veritabilă, şi cred că şi Guénon, dacă ar fi 
cunoscut, într-adevăr, Ortodoxia, poate ar fi îmbrăţişat-o. Mulţi 
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însă nu au cunoaşterea faptului că în creştinism este o mistică 
serioasă, pentru că s-au luat după scolastică, după ce s-au lovit 
de abordarea creştină din Apus, aşa cum s-a transpus şi confi-
gurat acolo creştinismul, dar nu au reprezentarea unei expe-
rienţe mistice creştine autentice, cum este exprimată de isihasm 
în spaţiul răsăritean, şi atunci au virat în partea cealaltă, spre 
mistica Extremului Orient. Au crezut că creştinismul ne învaţă 
numai nişte reguli juridice sau morale sau de conduită şi că nu 
mai are sevă mistică. Adevărul este că există nevoia umanului 
de a căuta experienţa mistică, de a-şi lărgi experienţa, de a o 
îmbogăţi adică, iar aceasta este o căutare firească, până la urmă. 
Însă acum depinde pe unde şi cum cauţi să recuperezi resursele 
mistice. Uneori sunt mai aproape, nu trebuie să mergi până la 
capătul lumii... 

Ad. Olteanu: Pornind de la Karl Rahner, care vorbeşte de 
Treimea imanentă şi Treimea iconomică, Raimon Panikkar, pe 
urmele metafizicii indiene, ne vorbeşte de Treimea radicală şi 
Treimea structurală, abolind, cumva, hiatusul dintre substanţă 
şi accident şi socotind că aceasta este expresia unei pure raţio-
nalităţi. Am înţeles de aici că Raimon Panikkar, şi nu numai el, 
ci şi Christos Yannaras în scrierile lui teologice, pune mai 
înainte de Treime relaţia, pune relaţionalul. 

N.: Relaţia este a persoanei şi inter-personală. Nu poţi să 
pui relaţia ca temei, ca fiind cea care generează persoane, care 
produce persoane. 

Ad. Olteanu: Deci persoana este cea care generează şi din 
care pleacă relaţia. 

N.: Persoana se mişcă ca un cineva către altcineva, şi încă 
o chestiune, persoana, întrucât este chip triadic este şi chip rela-
ţional. Numai atunci are, într-adevăr, capacitatea de relaţionare 
interpersonală. De aici şi necesitatea înţelegerii chipului triadic 
al persoanei ca să poţi să vorbeşti într-adevăr de o relaţie. Dacă 
vorbeşti de relaţie şi vorbeşti de chipul triadic nu este o pro-
blemă, te duci în zona bună. Dacă crezi că personalismul este 
însuşi temei al relaţiei, că interpersonalismul activează relaţio-
nalul, este o recunoaştere a chipului personal ca fiind chip onto-
logic, ca fiind conştiinţă, memorie şi limbaj, şi în acest consi-
derent de chip triadic şi de conţinut fiinţial, persoana relaţio-
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nează identitar pe un fond de memorie, de conştiinţă şi de 
limbaj. Are exprimarea de sine în relaţionare, dar se exprimă ca 
un cineva care are întâlnire şi acumulează în sine un memorial 
al transferului, amprentează iconic. Relaţionalul ca atare te 
poate aduce mai degrabă în zona psihologizantă, iar nu în cea 
ontologică, fiinţială, şi sigur că este seducător să accentuăm 
relaţionarea, întâlnirea şi comunicarea. Prin aceasta, însă, nu 
trebuie să scoatem din schemă ontologia chipului de persoană, 
fiinţialul şi chipul triadic al său. 

Ad. Olteanu: Raimon Panikkar crede că depăşeşte antino-
mia prin acest relaţional pe care îl găseşte în Sfânta Treime. 

N.: Aici antinomia este poate, mai degrabă, doar o ches-
tiune de limbaj. Antinomia este depăşită când înţelegi chipul 
triadic al persoanei şi îl iei ca fundament, şi aici este vorba de 
realităţi şi de adevăr, nu atât de concepte, de limbaj. Pentru că 
Panikkar este catolic şi are origini indiene, riscă să interpreteze 
creştinismul tot printr-un tipar de amestec, în care îi dă misticii 
o haină, să zicem de formă creştină, dar demersul său mistic 
este, în conţinut, tot unul extrem oriental. 

Ad. Olteanu: Cred că face trimitere la Marea Triadă, la 
Tribhuvana. 

N.: Poate să meargă şi în zona aceasta. Trebuie să fie 
văzut şi identificat fiecare în contextul în care se mişcă. Nu îmi 
place să vorbesc la modul general, dar riscul acesta este, să te 
duci în zona guenoniană în care Hristos poate să apară ca un fel 
de avatar, ca un fel de cineva care uneşte spiritul cu materia, pe 
Purusha cu Prakriti. Aceasta este perspectiva pe care o promo-
vează la un moment dat şi René Guénon. Dar astfel nu mai înţe-
legi ce înseamnă Unul din Treime care se întrupează, nu înţe-
legi antropogonia şi cosmologia creştină după revelaţia hristică. 
Adică, ieşi din contextul şi din revelaţia hristică şi te duci în alt 
spaţiu. Detaliile sunt importante, pentru că ele sunt deturnante 
pentru ceea ce înseamnă a fi sau nu, la modul real, pe calea 
hristică şi într-o experienţă mistică hristică, autentic isihastă. 

Ad. Olteanu: Dar categoriile folosite de Karl Rahner, de 
Treime imanentă şi de Treime iconomică sunt valide? Mi se 
pare că le folosea şi părintele Stăniloae? 
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N.: Nu ştiu dacă le folosea în accepţiunea aceasta, nu cred. 
Fără o înţelegere a harului ca energie necreată, de fapt o înţele-
gere a teologiei harului, aceste sintagme pot fi folosite în moda-
lităţi confuze ca expresie teologică. 

Ad. Olteanu: Panikkar merge mai departe înspre Treimea 
radicală, care, spune el, este revoluţionară. 

N.: Chestiunea este mai complicată, pentru că rişti, când 
vorbeşti de Treimea imanentă să treci într-o înţelegere în care 
Dumnezeu nu este Sfânta Treime în sine, adică un Chip în Cele 
Trei Persoane, ci este doar o „Treime în afară”, doar în relaţie cu 
lumea. 

Ad. Olteanu: Şi atunci, în interioritatea Lui, Dumnezeu 
este meonic (care se referă la sau constă dintr-un fel de neant 
sau vid însărcinat, diferenţiat de un neant absolut gol, având 
potenţialul de a se transforma în materie), este Ungrund-ul lui 
Jakob Böhme. 

N.: Este o chestiune revelaţională importantă, şi de aceea 
afirmă părintele Ghelasie că Tatăl este însuşi Arhechipul de 
Persoană şi însăşi Persoana. 

Ad. Olteanu: Care naşte şi purcede. 
N.: Da, Tatăl ca Persoană este ca Origine un chip triadic în 

sine, arhechipal, fiindcă altfel nu ar putea să nască pe Fiul şi să 
purceadă pe Duhul Sfânt. 

Ad. Olteanu: Adică este triadic mai înainte de toţi vecii. 
N.: Bineînţeles, şi în sensul acesta, Tatăl nu trebuie să fie 

înţeles niciodată ca Principiu, aşa cum fac unii, pentru că atunci 
ieşi din fiinţă şi intri în Treimea asta de revărsare, de mani-
festare. 

Ad. Olteanu: Adică modalistă. 
N.: Modalistă sau nu. Poziţia lui Karl Rahner te conduce 

tot la ideea în care Treimea ar fi o Treime doar în relaţie cu 
lumea, ca un fel de „treime în structura lumii”. Dar atunci 
ajungi tot în spaţiul oriental, la o structură triadică a lumii 
energetiste, în care este cuprinsă şi la indieni structura triadică a 
cosmosului, prin cele trei gunas. Însă aceea ţine de creaţie, nu 
are legătură cu Dumnezeu în Sine. Că unii afirmă că este un fel 
de Principiu nemanifestat al manifestării şi acel Principiu are şi 
el la rându-i o origine într-un supraprincipiu impersonal, iar 
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prin acel substrat triadic, energetic, ca intermediar se conduce, 
cumva, lumea sau cosmosul, de către acel supraprincipiu, nu ne 
face decât să reintrăm în aceeaşi zonă metafizică din care vrem 
să ieşim. 

Ad. Olteanu: Dar Treimea imanentă a lui Rahner nu face 
referire şi la Treimea intrafiinţială? Pentru că aşa se înţelege. 

N.: Înclin să cred, mai degrabă, că este o Treime imanentă 
în sensul că Treimea nu este una în sine, ci este imanentă 
creaţiei. Adică, este imanentă ca fiind în substrat creatural, ca 
fiind subiacentă creaţiei. De aceea spun că aceasta te duce la o 
confuzie între creat şi necreat, la un amestec între fiinţă şi 
energii, te conduce tot la un raport de la Principiu esenţă non-
manifestată la Treimea ce este în zona manifestării. 

Ad. Olteanu: Dumnezeirea fiind Principiul nemanifestat 
al non-manifestării. 

N.: Treimea apare ca Principiul nemanifestat al manifes-
tării, ca un Divin creator, în afara dumnezeirii considerată ca o 
nedeterminare absolută. O astfel de gândire este specifică lui 
Panikkar. 

Ad. Olteanu: Şi teologia rusă mi se pare că aminteşte de 
Treimea iconomică, şi nu ştiu dacă s-a făcut această paralelă, 
vorbeşte despre perioada Vechiului Testament ca fiind a lui 
Dumnezeu Tatăl, perioada Noului Testament a lui Dumnezeu 
Fiul, iar după Rusalii lucrător este Sfântul Duh. La Serghei 
Bulgakov şi la Nikolai Berdiaev am întâlnit o astfel de ideatică.  

N.: Părintele Stăniloae şi părintele Ghelasie precizează 
mai detaliat că şi harul, deşi unitar, are o structură triadică. 
Adică este un har al Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, şi în 
sensul acesta poţi să vorbeşti şi în zona harului de o pecete 
triadică, de o lucrare triadică, care este şi iconomică, în sensul 
relaţiei cu lumea, dar aceasta e strălucirea harică triadică a 
Treimii interpersonale fiinţiale, dumnezeieşti, nu a unei dumne-
zeiri impersonale De aceea este important să nu pierdem perso-
nalismul fiinţial în har şi să nu substituim Treimea de Persoane 
cu lucrarea triadică harică. Părintele Ghelasie a surprins peri-
colul mistic şi a atras insistent atenţia că, accentuând harul ca 
lucrare a lui Dumnezeu în detrimentul personalismului, riscăm 
să luăm harul ca pe ceva în sine, ca şi cum harul ar lucra de la 
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sine şi prin sine, oarecum autonom. Sens în care uităm raportul 
harului cu persoana, cu o Treime de Persoane, uităm de harul 
ce este strălucirea chipului tripersonal dumnezeiesc. Decuparea 
harului lasă loc impersonalismului, dacă umblăm şi îl autono-
mizăm prea tare, şi de aceea intuiţia şi prezentarea harului 
dimpreună cu persoana, de care vorbeşte isihastul, sunt bine-
venite şi au cu adevărat noimă. 

Ad. Olteanu: Voiam să vă mai întreb dacă misticile au 
configurat în ele un punct comun de întâlnire, şi dacă da, pe ce 
palier al fiinţei ar fi situat acest punct de întâlnire, dacă ele 
totuşi se întâlnesc, pentru că această carte mai sus pomenită în 
jurul respectivei chestiuni se învârte. 

N.: Cumva se ajunge la această unitate transcendentă a 
religiilor, a spiţelor şi butucului, despre care vorbea Frithjof 
Schuon. Undeva pe aici se ajunge, numai că în context, în 
limbaj, prin împachetări diferite. Cam aceasta ar fi structura. 
Dincolo de limbaje şi de numiri, contează însă realităţile, care şi 
cum sunt identificate, şi modalităţile, mijloacele prin care se 
accede la acele realităţi. Acum, fiind nişte căi mistice cu diverse 
mijloace, până la urmă dacă se înrădăcinează sau dacă se ţintesc 
aceleaşi realităţi, pentru aceste mistici metafizice nu contează 
cum este numit fundamentul, că este nedeterminatul, că e însuşi 
principiul, că este suprema fiinţă şi aşa mai departe. Într-adevăr, 
din punct de vedere mistic, importantă este identificarea realită-
ţilor, experienţa lor, pentru că aici vorbim de experienţă. Ele pot 
să aibă un aspect al căutării unei spiritualităţi, al unei mistici, al 
unei regăsiri de sine. Numai că riscul este dat şi de această 
extrapolare, prin care ajungi să introduci şi creştinismul şi relaţia 
hristică în aceeaşi oală, ca fiind „egală” cu celelalte mistici, ca 
mijloace relativ diferite ce duc la aceeaşi realitate ultimă. 

Ad. Olteanu: Şi aplici şi creştinismului aceeaşi schemă 
universală, guenoniană. 

N.: Aplică aceeaşi schemă metafizică, şi din punctul 
acesta de vedere ratezi întâlnirea cu creştinismul. Creştinismul 
are o altă schemă, şi te şi conduce la alte realităţi, întrucât se 
revelează ca o altă viziune prin Întruparea Cuvântului-Fiului, 
care este Unul din Treime. 
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Ad. Olteanu: Adică, mai dinainte de creştinism ar fi 
valabilă, spune René Guénon, această schemă universală sau 
tradiţie primordială situată într-un presupus Centru al Lumii, 
acolo unde sunt celebrate adevăratele rituri ezoterice. 

N.: Da, şi care spune că se continuă şi în alte tradiţii până 
astăzi, şi inclusiv creştinismul ar avea-o ca structură; un creşti-
nism în sensul teologiei mistice apofatice, nu în sensul raţiona-
lismului, pentru că aici vorbim de o chestiune de natură 
mistică. Problema este, într-adevăr, dacă se fixează, într-adevăr, 
pe acel Principiu, fie că este natura lui Buddha, fie că este 
principiul Dao din daoism sau Ein-Sof-ul cabalei ebraice. Sincer, 
eu cred că ajung la acea fiinţialitate creată şi, din punctul acesta 
de vedere, trebuie spus limpede că, exceptând creştinismul, 
aceste mistici ajung la o experienţă mistică apofatică filosofico-
metafizică prin diverse mijloace şi practici, dar ajung la aceeaşi 
realitate, chiar dacă are numiri diferite. Aşadar, zenitul acestor 
experienţe duce la aceeaşi realitate, iar aceea este fiinţialitatea 
creaţiei. Confuzia lui Guénon şi a celor ce sunt în siajul său este 
că bagă şi creştinismul şi revelaţia hristică în această schemă, 
considerând şi creştinismul ca fiind una dintre căile sau moda-
lităţile la fel de valabile. 

Ad. Olteanu: La fel cum s-a încercat a fi explicitat şi 
creştinismul, ca fiind un arbore cu diferite ramuri, bisericile, 
care este tot o schemă reducţionistă. 

N.: Bineînţeles, una care pare să împace pe toată lumea, 
dar nu reuşeşte. Într-adevăr, şi în volumul acesta, Sensuri 
metafizice..., se pune problema că sincretismul fabrică o unitate 
şi atunci, în pandant, se spune că trebuie să avem sinteze, şi nu 
abordări sincretice. 

Ad. Olteanu: Te poţi pierde în aceste sinteze. 
N.: Una, că te poţi pierde, şi alta că priveşti aceste sinteze 

ca soluţii pentru că porneşti de la această unitate subiacentă. 
Deci, premiza din care porneşti către acea sinteză, şi în care 
sinteza respectivă îţi confirmă unitatea presupusă, poate să fie 
perdantă, şi este aşa, pentru că tu nu cauţi adevărul, ci cauţi  
să-ţi confirmi, să-ţi validezi prin acea sinteză unitatea pe care o 
prezumi. 
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Ad. Olteanu: O unitate la care se ajunge prin convergenţe 
filozofice şi discursive. 

N.: Şi prin experienţă, nu doar discursiv. Dar experienţa 
respectivă este una individuală, ce operează ulterior cu o 
„logică” a corespondenţelor şi a analogiilor, şi atunci apare 
impresia că ce este în Vedanta, în hinduism, este şi în sufism 
sau este şi în daoism, şi se crede că tot aşa ar fi şi în creştinism. 
Aici este problema, când faci aceste extensii. În ceea ce priveşte 
creştinismul, nu mai este valabilă logica aceasta. Nu este valid 
acest mod de operare, pentru că în perspectiva guenoniană nu 
se înţelege că a fost o cădere primordială, urmată apoi şi de o 
restaurare hristică ce aduce altceva, aduce revelaţia Sfintei 
Treimi, şi o viziune iconică, personalistă. Nu aduce doar un 
plan istoric, cum se spune şi în acest volum, nu adaugă doar o 
componentă istorică la simbolismul crucii. 

Ad. Olteanu: Atunci ajungi să dezontologizezi chiar însăşi 
Biserica prin această schemă universală, aşa cum aţi şi spus  
data trecută, să o lipseşti de consistenţa ei absolută, care este 
Hristos. 

N.: Pe de o parte. Pe de altă parte, Întruparea Hristică 
devine relativă cumva, în atare perspectivă metafizică. 

Ad. Olteanu: Sau corelativă cu celelalte mistici, pentru că, 
oricum, crucea ar fi existat ca simbol şi fără răstignirea Fiului lui 
Dumnezeu.  

N.: Corelativă, şi în acelaşi timp relativă, în sensul că 
putea să fie sau să nu fie, pentru că Tradiţia Primordială oricum 
exista, şi important ar fi fost numai să ai acces la experienţa 
aceasta mistică. 

Ad. Olteanu: Oricare ar fi ea, pentru că are potenţial 
soteriologic. 

N.: Chiar dacă era dinainte, da, un fel de soteriologie, să-i 
spunem. 

Ad. Olteanu: Aşa se spune în schema aceasta de gândire, 
la care achiesează H.-R. Patapievici şi Andrei Pleşu, sau ei 
rămân la un nivel descriptiv? 

N.: Nu ştiu, personal, cât accesează fiecare, cert este că, 
din ce am observat eu, până la urmă susţin că îşi asumă 
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ortodoxia, dar ortodoxia văzută, cumva, în această schemă 
guenoniană care afirmă că şi ortodoxia este o cale, dar care te 
înscrie pe direcţia unei tradiţii ezoterice primordiale.  

Ad. Olteanu: Şi care ar putea fi permeabilă, cred, la ele-
mente de import pe viitor din această perspectivă, adică orto-
doxia ar putea să importe. 

N.: Problema este dacă ortodoxia poate fi accesată în 
forma asta şi în ce măsură nu o falsifici, dacă o filtrezi mistic 
metafizic în schemă guenoniană. Personal, nu cred că ajungi 
prin schema metafizică la ortodoxie. Mistic, în realitate, lucru-
rile nu sunt de fapt aşa cum par. Schema aceasta metafizică este 
valabilă în planul creaţiei, al misticilor de creaţie sau al auto-
misticilor, cum le-a numit isihastul, dar nu este valabilă în 
sensul unei experieri reale a ceea ce înseamnă mistic creştinis-
mul şi revelaţia creştină. Şi aceasta nu o spun pentru că suntem 
noi creştini ortodocşi. Dacă cercetezi onest şi vezi, realizezi că 
nu este întâmplătoare precizarea sinoadelor, triadologia, hristo-
logia sau pnevmatologia. Lucrurile nu au fost formulate doar 
aşa, ca o modalitate de a ne preciza şi noi pur şi simplu.  

Ad. Olteanu: Au fost o modalitate sinodală de a preciza 
adevărul de credinţă absolut. 

N.: Şi care păstrează, de fapt, Calea. Îţi păstrează Calea, ca 
să ai întâlnire pe Cale cu Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa, 
pentru că altfel rătăceşti. Nu sunt nişte simple formulări. Doc-
trinarul acesta nu este o chestiune doar de proiecţie mentală, 
relativă, ci în sens creştin, este revelaţie întrupată. Este adevărul 
de credinţă descoperit pentru ca să poţi nimeri pe poarta cea 
strâmtă. Atunci ce vorbă este aceea, poarta cea strâmtă? Este 
strâmtă, pentru că nu poţi să intri pe unde vrei, cum vrei şi cu 
orice schemă ai... chiar şi metafizică... 

Ad. Olteanu: Vladimir Lossky pleacă în Teologia mistică 
tot de la adevărul de credinţă, şi prin acest adevăr de credinţă 
care este integral se validează şi experienţa mistică. 

N.: Pentru că aici e hotarul, apropo de diferenţa dintre 
automistici şi mistica revelaţională isihastă. Dumnezeu ţi se 
descoperă! Tu nu poţi să ajungi la Dumnezeu fără să ţi se 
descopere El. Nu ai cum să ajungi la El dacă nu ţi se descoperă. 
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Te gândeşti la Dumnezeu şi ajungi la El? Ajungi numai aşa, că ţi 
se pare că meditezi, că te concentrezi. Chiar aşa? Cred că nu 
poţi să ajungi astfel. 

Ad. Olteanu: Autarhic. 
N.: Dumnezeu S-a descoperit, tocmai de aceea, prin Întru-

pare. Poţi să te zbaţi, să faci şi să dregi, dar cum să ajungi la 
cineva pe care nu-L cunoşti şi pentru care nu ai datele de 
localizare? Dacă nu ai azimutul cum ajungi tu la El? Trebuie să 
ţi se descopere El. Şi nu este normal dacă este Persoană să ţi se 
descopere chiar El în Persoană, ca să ştii Cine Este? Aceasta este 
chestiunea personalismului revelaţional. Nu este doar un prin-
cipiu, pentru că dacă ar fi o forţă impersonală, atunci poate pun 
mâna şi îl apuc ca pe o sapă, găsesc o modalitate dintr-asta 
operativă. Dar dacă este Dumnezeu şi e Persoană, cum te duci 
tu la El dacă nu vine El către tine, cum ştii tu Calea asta? Şi aici 
e problema misticilor metafizice. Decisivă este distincţia pe care 
o face isihastul între misticile de creaţie sau aceste automistici şi 
mistica revelaţională sau isihastă, care are alte date, pentru cine 
vrea să le asume, pentru că nu dau năvală peste tine dacă 
doreşti să rămâi în schema simbolistică şi metafizică sau 
filosofică-mistică, nu filosofică doar aşa, de simplu gândirism. 
Drept dovadă sunt cei care sunt aici şi rămân aşa, în atare 
schemă. Se poate rămâne şi aici. Şi când se vorbeşte de mistică, 
chiar dacă este trăire, lucrurile se complică, pentru că evident 
există şi o trăire mistică, nu doar o filosofie făcută de unii care 
gândesc, au orientare discursivă sau speculativă pe temele 
acestea sau se mişcă analitic, conceptual, în zona filozofică de 
cercetare a unor principii. Sunt şi alţii, precum Guénon care, 
trecut la islam în 1912, a fost iniţiat în mistica sufită. A fost un 
om care a fost iniţiat, totuşi, şi a căutat, deci, să fie pe o cale de 
accesare a unei experienţe mistice. Aşa încât, din punctul acesta 
de vedere, Guénon nu a fost un speculativ, nu a fost un filozof 
de stat pe terasă, la poveşti...  

Ad. Olteanu: Mă gândeam la cei cei mai dinspre noi, la 
cei contemporani nouă. 

N.: Nu m-aş duce la calificative, la verdicte. Nu asta e 
important aici. Fiecare are, până la urmă, trăirea lui şi şansa sa 
de regăsire. Chiar şi filozofia, pe undeva, ca gândire are cumva 
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un soi de mistică, numai că are o mistică a gândirii, ca să citez 
din Petre Ţuţea, care spunea că filozofia, ca să zic aşa, e un fel 
de autosatisfacţie... 

Ad. Olteanu: Un fel de onanie de prestigiu. 
N.: Ceva ce are şi o satisfacţie a ei, o auto-satisfacţie până 

la urmă, dar se mişcă în nişte date, nu poţi să îi iei meritul, şi 
este un aparat, un instrument pe care nu e rău să îl stăpâneşti. 
Şi părintele Ghelasie a avut în dotare un aparat filosofic, să zic 
aşa, remarcat de mulţi. Nu a fost un mistic care doar degaja 
trăirea lui... 

Ad. Olteanu: Şi doar atât. 
N.: O trăire pe care doar să o spună în cuvinte puţine. Se 

vede că intră în structurile şi articulările de gândire sau în zona 
principiilor. Se vede că se mişcă, prinde şi surprinde subţirimile 
respective. 

Ad. Olteanu: În nişte categorii pe care le-a asimilat. 
N.: E evident. Acum, dacă citeşti, Cuviosul Siluan, să 

zicem, cu trăirea în Duhul Sfânt, şi citeşti şi părintele Ghelasie, 
vezi că isihastul de la Frăsinei vine cu alte nuanţe, din punct de 
vedere isihast, şi că, în zona contactului apologetic cu alte  
tradiţii spirituale, este de alt nivel, de altă anvergură. La Sfântul 
Siluan, este o chemare minunată la trăire, la experienţa Duhului 
Sfânt şi a simţirii harului, însă, aici, la avva Ghelasie, ai şi 
vectorii de hotar, ai o deschidere mistagogică. 

Ad. Olteanu: Vectorii teologici. 
N.: Teologici, mistici şi chiar metafizici. 
Ad. Olteanu: Care rămân şi care pot fi preluaţi şi 

dezvoltaţi din punctul de vedere al tradiţiei bisericeşti. 
N.: Şi sunt importanţi, chiar determinanţi, apropo de 

context, dacă vrei să te raportezi, să te precizezi într-un spaţiu 
ca acesta al interferenţelor mistice... 

Ad. Olteanu: Într-un context în care părintele Ghelasie 
pune mai accentuat problema fiinţei decât problema harului, 
cum s-a pus în secolul XIV, am văzut această distincţie, că este o 
miză, aceea a descoperirii fiinţei şi a suprachipului fiinţei. 

N.: Da, pentru că, şi în ceea ce priveşte isihasmul din 
secolul XIV, harul este secundar ca ordine faţă de fiinţă. Şi am 
spus-o, s-a spus şi atunci, că harul este important ca interfaţă a 
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întâlnirii omului cu Dumnezeu, deci şi ca experienţă şi ca susţi-
nere a argumentului mistic, pentru că era de rezolvat problema 
de natură mistică: cum mă întâlnesc cu fiinţa lui Dumnezeu fără 
să devin Dumnezeu? Nu mă confund cu Dumnezeu tocmai 
pentru că este această interfaţă a harului necreat, care îmi dă 
încredinţarea experienţei şi a întâlnirii reale, neconfundate. 

Ad. Olteanu: Energiile necreate. 
N.: Care îţi dau certă experienţa mistică. Însă astăzi, în 

discursul public, chiar la oamenii care sunt pe zona de interfe-
renţă dintre ştiinţă şi spiritualitate se exagerează cu promovarea 
unui energetism indistinct. În zona aceasta, chiar se vede un 
discurs în care se supralicitează energeticul, mergând până la  
a-L vedea pe Dumnezeu doar ca pe o energie informaţională 
cosmică. 

Ad. Olteanu: Fără har şi fără euharistie. 
N.: Gândind doar în sensul conţinutului energetic, te poţi 

duce la gândul că totul este energie şi la a considera că harul 
este tot o energie, ca orice energie, şi atunci foarte uşor spui de 
cineva că are har sau nu are har, că este tot energie. Dar, cumva, 
dacă se ascunde suportul personalist al harului divin şi, la fel, şi 
în planul creaţiei, dacă se ascunde suportul fiinţial al energiilor, 
ajungi într-un fel de materialism mascat, subtil energetic, e 
adevărat, dar nu ajungi la adevăratul spirit, care este de natură 
fiinţială. Să nu mai spun că nu faci distincţia dintre har divin şi 
energie de creaţie. De aceea, riscul acestui panteism energetic, 
care este foarte vizibil astăzi, a fost bine semnalat de isihast. 
Înainte, fiind riscul unui panteism fiinţial s-a dezvoltat teologia 
harului ca interfaţă, dar acum este riscul unui panteism ener-
getic. Atâta se vorbeşte de energii şi de har, încât se crede că 
mistica este numai energetică, şi că tu nu ai acces la altceva 
dincolo de energii. Ajungi iarăşi la un fel de contopire, dar nu 
fiinţială, ci energetică, şi intri într-un panteism energetist, în 
care harul e totuna cu energia cosmică, fie că-i spui qi, sau 
prana. Unii ajung să facă astfel de identificări şi corespondenţe. 
Însă, avva Ghelasie spune că harul este har, iar energiile de 
creaţie, qi-ul, prana, sunt altceva, oricât de subtile ar fi, pentru 
că la cele subtile, pe care le experimentează misticile respective, 
ne referim.  
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Este foarte importantă această intuiţie, pentru că astăzi 
este şi riscul unui panteism energetic, nu numai a aceluia 
fiinţial, de odinioară. Şi atunci, ca să ieşim din acest panteism 
energetic, spune că trebuie să recuperăm fiinţialul, care este  
a-energetic, fie că este gândit în sensul teologic sau al lui 
Dumnezeu, fie în sensul antropologic şi al creaţiei. La isihast 
este o diferenţă evidentă între creat şi necreat, între fiinţialitate 
şi energii. Raporturile, văzute din perspectiva aceasta, ridică 
consistenţa relaţională pe alt orizont, ca să nu zic plan, în cel al 
dialogului mistic fiinţial. Astfel, isihasmul vine sau este situat 
într-o zonă a dialogului fiinţial. Prin recuperarea fiinţialităţii 
iese din zona relaţionării energetice, cât ar fi ea de subtilă. Nu o 
exclude, dar cumva o depăşeşte. 

Ad. Olteanu: O transcende. 
N.: Din punctul acesta de vedere, este o transcendere, dar 

şi o integrare, pentru că energiile nu sunt excluse. Isihasmul, în 
prezentarea sa din contextul de astăzi, face şi o deschidere şi o 
delimitare de cei care sunt una-două prin energii, că simt şi că 
experimentează, că pasează, că vindecă, că citesc în astral şi 
eteric, că vizualizează sau practică alte tehnici şi modalităţi de 
energizare. Aici crede isihastul că este o linie de hotar impor-
tantă pentru cine vrea să se păstreze pe o cale de experienţă 
mistică autentică şi să rămână în sânul spaţiului creştin-
răsăritean. 

Ad. Olteanu: Această experienţă mistică, pe care părintele 
Ghelasie preferă a o numi iconizare, mi s-a părut că substituie 
uneori termenul de theosis, de îndumnezeire, cu cel de iconi-
zare, iar aceasta este o patină personală. La ce se referă ea? 

N.: Iconizarea porneşte tot de la această relaţionare inter-
personală între chipuri-persoane. O relaţionare în care se pre-
zervă identitatea interlocutorilor, ce generează o amprentă de 
asemănare. O întâlnire în care există şi o întrepătrundere care 
pecetluieşte cumva reciproc identităţi şi lasă o amprentă de 
asemănare. 

Ad. Olteanu: Persoana model. 
N.: Persoana model, persoana arhechip şi interpersonal. 

Chiar şi duhovnicul realizează o iconizare filiativă, o amprentare. 
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Ad. Olteanu: Iconizarea este şi subiectivă, pentru că o 
înţeleg ca efort personal de a te impregna de arhechip. 

N.: Asta spune ceva şi în sensul că iconizarea te păstrează 
într-o asemănare cu modelul, adică recunoşti şi eşti relativ la o 
origine, la un model. 

Ad. Olteanu: La un Tată ceresc. 
N.: Sau filiativă, raportat la paternitatea unui duhovnic, 

gândind în planul nostru. Dar iconizarea îţi prezervă şi identi-
tatea, îţi lasă restul de asemănare, deci şi de diferenţă. Identita-
tea cuiva te şi amprentează, dar te lasă să fii şi tu însuţi, să îţi 
trăieşti propria identitate şi atunci există o întrepătrundere şi o 
unire, dar neconfundată. 

Ad. Olteanu: Fiind şi o relaţie de paternitate. 
N.: Şi paternitatea şi filiaţia sunt într-o relaţie iconică în 

care se produce şi reproduce o iconizare, pentru că ai o ampren-
tare a chipului patern în chipul filiativ. 

Ad. Olteanu: Dar care este şi constitutivă, pentru că omul 
este făcut după chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu. 

N.: Iconizarea înseamnă şi chipul şi asemănarea, de fapt 
asemănare după chip. Ai şi un chip al tău, deci o asemănare de 
chip după Chip. 

Ad. Olteanu: Îţi este dată asemănarea în posibilitate. 
N.: Şi această asemănare este iconizarea, pentru că este o 

permanentă asimilare a (arhe-) chipului şi atunci este o pecetluire.  
Ad. Olteanu: Este o dinamică. 
N.: O dinamică, desigur, iar ea este şi în sensul de iconi-

zare, pentru că te păstrează în chip. Cu asemănarea nu ieşi din 
chip, ci eşti o identitate care preiei asemănarea chipului, o preiei 
permanent, adică se imprimă în tine chipul ca asemănare. Dar 
tu trăieşti în realitatea ta unică această amprentare. Iconizarea 
este tot în spiritul personalist, nu doar în sens haric, ci şi prin 
suportul personal, fiinţial şi de chip personal, dar şi al 
distincţiei dintre fiinţă şi energii. 

Ad. Olteanu: Ontologic. 
N.: În sensul integral şi personalist, pentru că îndumne-

zeirea are mai mult componenta teologică harică, mă refer ca 
fundal. 
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Ad. Olteanu: Am sesizat că cei doi termeni iconizare 
respectiv îndumnezeire se suprapun, sunt echivalenţi.    

N.: Da, numai că iconizarea pare, în prezentarea aceasta 
personalistă, mult mai puternică. 

Ad. Olteanu: De îndumnezeire, să ne facem părtaşi firii 
dumnezeieşti, are o patină a fiinţei mai pregnantă. 

N.: În sensul personalist, al modelului, pentru că iconi-
zarea în pecetea personală a modelului şi a chipului este mult 
mai clară, pentru că noi prin şi în chipul hristic avem modelul 
nostru şi atunci El este icoana. 

Ad. Olteanu: Şi atunci ajungem la aceste mistici, la aceste 
religii aniconice, care nu au icoana hristică. 

N.: Pentru ca nu au iconicul, nu au arhechipul de 
persoană. 

Ad. Olteanu: Şi nu au nici iconicitatea şi, implicit, nici 
iconizare şi nici îndumnezeire, şi aici este o mare problemă. 

N.: Nici iconizarea şi nici îndumnezeirea, pentru că nu au 
persoana ca arhechip fundamental. Sunt lipsite de îndumne-
zeire şi de iconizare. Sigur că o iconizare, în sens larg, este şi în 
planul creat, întrucât este o amprentare identitară a ceea ce face 
fiecare sau a fiecăruia în ceea ce face. Chiar şi în învăţăturile/ 
transmisia unui maestru faţă de ucenic există o anumită 
iconizare, în sens de amprentare, de transfer. 

Ad. Olteanu: Iconizare figurativă, artistică, sau a învăţa 
prin învecinare. 

N.: Da, dar să discutăm şi altfel, ca o imprimare ontolo-
gică, la alt nivel, cumva. În acest sens discutăm de acel arhe-
chip. Trebuie să luăm la pachet şi partea de antropogonie şi de 
renaştere hristică, prin chipul Botezului, prin care te racordezi 
la acei logoi, care sunt pecetea, haina paradigmatică a Logosului 
din adâncul sufletului nostru (Câţi în Hristos v-aţi botezat, în 
Hristos v-aţi şi îmbrăcat). La arhechip, la haina hristică paradig-
matică nu mai ai acces prin forţe proprii, prin practici şi tehnici. 
Şi acela este fondul iconizării, cel arhechipal. Iconizarea se 
transferă şi la nivel contingent, întrucât noi pecetluim identi-
tatea noastră, şi aşa cum suntem noi, şi prin şi în ceea ce facem, 
dar şi prin ceilalţi. 
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Ad. Olteanu: Pecetluim în ordine imanentă, nu transcen-
dentă, şi această dimensiune de iconizare a materiei, a ceea ce se 
întâmpla în jurul nostru, există? 

N.: Imanentă, da, ca proces există, prin faptul că lăsăm 
amprente. Este chiar un dat acesta. 

Ad. Olteanu: Sunt amprente efemere, pentru că ele trec. 
N.: Pot fi descoperite şi în timp. Acum nu intrăm la 

înveşnicire, nu intrăm la îndumnezeire, pentru că este altceva. 
Am vrut să spun că nu putem să facem din principiul iconizării 
sau din iconizare ca principiu un aspect strict ortodox, pentru 
că el este valabil şi pe alte straturi, asta dacă gândeşti cumva 
abstract acest principiu, ca pe o identitate care lasă o amprentă 
de asemănare, o urmă de memorial într-o realitate. 

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie aprofundează mai mult 
dimensiunea ontologică a iconizării. 

N.: Isihastul porneşte de la acest arhechip de icoană în 
sine care este Tatăl, considerând că Tatăl este icoana în sine, iar 
Fiul este icoană-model, întrucât Tatăl este icoană arhechipală. 
Fiul este apoi modelul-icoana după care este făcută lumea-
creaţia, şi atunci creaţia are şi ea un caracter iconic, tocmai 
pentru că are la bază icoana Fiului şi chipul de filiaţie, care este 
un iconic în sine, pentru că Fiul este asemănarea Tatălui. De 
aceea nu poţi să scoţi acest iconic din schemă şi să intri într-o 
zonă de metafizică, acreditând, totodată, că poţi să rămâi 
ortodox şi să înţelegi caracterul mistic isihast. Nu poţi să scoţi 
din schemă acest traseu teologic. 

Ad. Olteanu: Şi iconologic. 
N.: Şi iconologic, şi iconic dacă vreţi. Aici lucrurile se 

complică, pentru că dacă decupezi iconicul şi virezi în meta-
fizică, pierzi persoana.  

Ad. Olteanu: Pierzi şi icoana. 
N.: Pierzi icoana în sensul de chip al întrupării şi al 

îndumnezeirii-transfigurării, pentru că îndumnezeirea este mai 
mult decât simplă spiritualizare. 

Ad. Olteanu: Pentru că întruparea face posibilă icoana, în 
categoriile noastre de gândire şi de înţelegere. 

N.: Isihastul vorbeşte şi de o icoană în sine, întrucât consi-
deră că icoana nu este numai reprezentare, ci icoana este şi o 
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supra-reprezentare, ca chip-persoană. Fiul este icoană pentru că 
însuşi Tatăl este arhechipul de icoană. Aşadar, Icoana în sine 
este Tatăl. De fapt, această precizare, pe care o face isihastul, are 
rostul de a ne menţine într-o viziune real isihastă, care nu ne 
„trece” de la aniconic la iconic, ca în schema metafizică. Tatăl 
este însăşi Icoana-Persoana în Sine, şi nu un Principiu. 

Ad. Olteanu: Icoana care circumscrie şi reprezintă în timp 
veşnicia are ca suport întruparea Fiului la plinirea vremii, asta 
pe de o parte, apoi suportul absolut iconic este persoana 
Tatălui, ca model şi pecete a Fiului. Pe de altă parte, s-a trecut 
de la aniconicul Vechiului Testament, numai că atunci era o 
iconicitate mai greu de accesat. 

N.: Pentru că trebuie văzut şi raportul cu o lume căzută şi 
varianta în care era asimilată relaţionarea aceasta. 

Ad. Olteanu: Şi ulterior întruparea face posibilă icoana 
Fiului, iar prin Fiul şi cunoaşterea icoanei Tatălui. Şi face posi-
bilă şi iconizarea. Or, monoteismul strict, care nu ştie de întru-
pare, este aniconic, nu are iconizare, nu are îndumnezeire şi nu 
are mântuire. Merg pe un raţionament şi nu pot să evit aceste 
categorii. 

N.: Cunoaşterea şi recunoaşterea icoanei Fiului, dar şi a 
icoanei Tatălui, fac posibilă şi iconizarea sau însăşi calea noastră 
de desăvârşire, în acest sens al iconizării. Şi mântuirea poate fi 
înţeleasă chiar în sensul acesta de asimilare a îndumnezeirii şi a 
dinamicii iconizării. Nu vorbim de mântuire ca de o ladă pe 
care o mutăm de ici colo, de pe un tărâm pe altul, ci vorbim de 
această întâlnire cu Dumnezeu care devine lucrătoare în noi, 
pentru că nu te mântuieşte Dumnezeu ca pe sacul de cartofi, că 
te ia ca pe sac şi te aruncă peste pârleaz, după gard. În mântuire 
e vorba de această întâlnire şi de această amprentare, care se 
petrece şi pe care ar trebui să o conştientizăm, aşa cum se 
produce, mai ales în spaţiul liturgic. 

Ad. Olteanu: Spaţiul liturgic, bisericesc, şi el este iconic, şi 
stricto senso şi în posibilitate. 

N.: Şi stricto senso şi euharistic, pentru că isihastul vor-
beşte de iconic euharistic, tocmai în sensul de a vedea dimensi-
unile iconicului care sunt o pecetluire, o împărtăşire, o întâlnire, 
o întrepătrundere, o amprentare care permanent se petrece. 
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Este şansa noastră că Dumnezeu se coboară permanent la noi, 
se naşte, se întrupează permanent în noi. Liturgicul este, în 
acest sens, şi un proces iconic care permanent ne ţine în asemă-
nare, pentru că relaţia noastră cu icoana hristică şi întâlnirea 
euharistică este o iconizare a noastră. Înseamnă că ne ţine în 
raport cu originea într-o relaţie de asemănare, şi nu într-o 
relaţie oarecare, iar relaţia aceasta de asemănare trebuie să ne 
facă să conştientizăm că avem o Origine, care nu este orice fel 
de Origine, ci este un Model-Origine. Asemănarea este un 
relativ la ceva, şi nu o asemănare ca fiind un ceva, un „în sine”, 
întrucât asemănarea implică relaţionarea cu ceea ce dă acea 
asemănare, trimite şi la originea acelei asemănări, la o bază a 
asemănării. Asemănarea este, aşadar, dimpreună cu modelul în 
raport de care citesc asemănarea. Iar statutul nostru este tot 
unul de icoane, ca asemănări ale chipului. Şi aici iar mergem la 
Origine, la caracterul său identitar. De aceea, fundamentul 
ultim este unul identitar, chiar cel al Chipului de Tatăl, şi de 
Icoană. Tatăl naşte pe Fiul, iar Fiul este modelul, şi prin El 
creează, şi toate sunt în acest chip iconic. De aceea nu poţi să 
separi metafizica de antropogonie şi cosmogonie, dacă vrei să 
înţelegi şi cum s-a intrat şi cum se iese din poveste, ca să zicem 
aşa, cu privire la raportul creaţiei cu necreatul sau Creatorul. 

Ad. Olteanu: Deci trebuie să găsim icoana din noi înşine, 
nemanifestată, şi să o manifestăm, pentru că ea este ascunsă în 
mod tainic. 

N.: Dar să o şi asimilăm. Aici părintele Ghelasie, în raport 
de modalitatea aceasta, mai degrabă greacă a înţelegerii para-
digmelor divine, insistă şi pe caracterul iconic al acelor logoi, 
înţeleşi nu numai în termenii raţiunii sau ai logosului, ci şi ai 
iconicului. Este o vedere a Cuvântului, şi Chip-Icoană şi Fiu, ca 
fiind însuşi modelul-icoana prin care se creează întreaga făptură. 
În acest sens, isihastul nu vede acei logoi numai ca raţiuni, sau, 
altfel spus, vede acei logoi şi ca arhechipuri, ca fiind chipuri 
iconice. 

Ad. Olteanu: Sădite în mod tainic în creaţie. 
N.: Da, şi aici iarăşi este o nuanţă ghelasiană... 
Ad. Olteanu: Pe lângă cea de iconizare. 
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N.: Iconizarea este legată de această înţelegere raportată la 
chipurile iconice. Conotaţia de chipuri iconice dată logoi-lor, dă 
o încărcătură iconică nouă acelor paradigme. Astfel, conferă 
paradigmelor divine această încărcătură iconică. 

Ad. Olteanu: De acolo pleacă chipurile iconice, de la logoi. 
N.: La aceasta se referă, numai că este altă transpunere. 

Acei logoi la isihast sunt chipuri iconice sau arhechipuri, care  
au o conotaţie mai adâncă decât de simple raţiuni divine. 
Preferă uneori formula chipuri iconice, pentru că nu peste tot o 
foloseşte. 

Ad. Olteanu: Raţiunile divine sunt preluate exemplar de 
Sfântul Maxim Mărturisitorul de la Iustin Martirul şi Filozoful 
şi amplu pomenite de părintele Dumitru Stăniloae. Ce sunt 
aceste chipuri iconice? Cum pot să le încadrez altfel, ca 
fragmente de arhechip iconic? Le pot echivala prin cuvinte? 

N.: La isihast, este o modalitate de transpunere ca limbaj 
şi de identificare, în fond, a aceloraşi paradigme divine, dar 
într-o formă care este mai adâncă decât ce oferă conotaţia de 
raţiune divină, atribuită acestor paradigme. Filozofia greacă, 
asimilată în dezvoltarea teologiei patristice, a mers pe acei logoi 
ca raţiuni divine, însă isihastului, în contextul acesta, mai perso-
nalist şi iconic, determinarea sau identificarea acestor paradigme 
divine sau logoi prin termeni precum arhechipuri sau chipuri 
iconice, i s-a părut mai cuprinzătoare şi mai potrivită. Este o for-
mulare legată şi de o formă de integralitate. Logoii te conduc 
parcă mai degrabă la raţiuni, cum le şi spune acestor paradigme: 
raţiuni divine.  

Pe când, prin aceste chipuri iconice, se merge către o lectură 
personalistă şi la un chip întreg, ce pare mai mult decât înţe-
legerea acelor modele sau paradigme divine în sensul de logoi 
sau ca raţiuni divine, doar harice. Isihastul merge spre arhechip 
în sensul foarte personalist şi de depăşire a raţiunii. În aborda-
rea metafizică, nu se iese de multe ori din modalitatea emana-
ţionistă a cosmogoniei sau antropogoniei. Nu se trece de aspec-
tele acestea ale devenirii. Pe când, la isihastul de la Frăsinei, este 
foarte importantă această cosmogonie şi această antropogonie, 
în sensul său creştin, hristologic, pentru că se creează prin Fiul, 
dar şi pentru faptul că Dumnezeu concepe în Sine creaţia. Deci, 
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Dumnezeu mai întâi gândeşte acele modele şi după aceea le 
transpune în creaţie. Asta înseamnă că, în mod specific creştin, 
cosmogonia nu este revărsarea aceea de tipul devenirii meta-
fizice, în care non-manifestatul trece în nemanifestatul mani-
festat şi de aici se trece în manifestarea propriu-zisă, ca de la o 
unitate indistinctă la o multiplicitate, care ar fi creaţia. Ca 
viziune creştină, însuşi Logosul creează, şi de aceea, vizavi de 
delimitarea faţă de metafizică, petrecută pe linia cosmogonică 
sau antropogonică, este importantă această interfaţă a arhetipu-
rilor sau a arhechipurilor de creaţie, pentru că apologetic se 
dejoacă, astfel, teoria creaţiei ca devenire, ca revărsare directă 
fără intermediarul/interfaţa modelelor paradigmatice, care sunt 
gândite din veşnicie, ca temeiuri ale creaţiei, de Dumnezeu prin 
Fiul. 

Ad. Olteanu: Iată care este armătura schemei universale, 
adevărata schemă universală. 

N.: Aici este o altă structură! De aceea mi se se pare 
important la părintele Ghelasie că nu discută metafizica fără 
mistică şi fără teologie, pentru că teologia îţi dă adevărata 
calibrare a schemei şi personalismul ei iconic. 

Ad. Olteanu: Aşa se spune, că adevărata cunoaştere o dă 
mistica, metafizica şi teologia. 

N.: Da, această triadă: mistică-teologie-metafizică. Dacă 
foloseşti numai metafizica, pe de o parte, rămâi doar în spaţiul 
unei mistici metafizice, prin care pierzi teologicul. Pe de altă 
parte, trebuie să gândeşti întotdeauna teologia şi cu privire la 
antropologie şi cosmologie. Trebuie avut în atenţie şi raportul 
dintre teologie, antropogonie şi cosmogonie, pentru că dacă le 
iei numai pe falii, viziunea se simplifică şi nu mai vezi întregul 
şi articulările sale, şi astfel ajungi să faci extensii metafizice care 
alterează viziunea creştină. În acest sens, este de văzut cum e în 
hinduism sau în sufism, în taoism sau în cabala, adică cum 
înţeleg ei creaţia, cum înţeleg acest raport antropogonic şi 
cosmogonic, cum înţeleg Treimea, dacă o înţeleg. Cred că nu. 
Aici lucrurile se complică, pentru că dacă discutăm şi de 
revelaţie, acestea nu sunt simple proiecţii umane, pentru că ne 
descoperă şi acest traseu al venirii în existenţă a omului, a 
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cosmosului, dar şi orizontul eshatologic. În acest sens, nu mai 
poţi să iei aspectele acestea antropogonice, cosmogonice, ca pe 
un relativ, ca pe nişte simple chestiuni de limbaj, în care se 
poticnesc doar necunoscătorii, întrucât unitatea mistică ar 
exista, de fapt, dar nu ajungem noi necunoscătorii la ea, pentru 
că am fi prea dogmatişti şi dogma ne separă. În fond, ratăm 
experienţa adevărată, dacă vedem în termenii aceştia. Şi, într-
adevăr, trebuie văzut în ce schemă ne ducem, sau dacă 
rămânem în schema metafizică a Posibilităţi universale şi a unui 
real pe care spun ei că îl experiază. 

Ad. Olteanu: De fapt este o secvenţă de real în care 
trăiesc, sau într-un anumit real. 

N.: Şi aici e o discuţie, dacă Realul acesta e cu Dumnezeu 
sau este fără Dumnezeu? Este numai Realul creaţiei, sau poate 
să fie doar structura Posibilităţii creaţiei, şi, într-un fel, e ade-
vărat acest lucru. Dar nici creaţia nu este descoperită prin 
schema metafizică la adevăratul potenţial, pentru că nu are 
caracteristicile dumnezeieşti arhechipale, recuperate în sensul 
real pe Cale, şi nu că ţi se pare ţie, că îţi conferi atribute divine şi 
spui că tu eşti divin. Nu aceasta e calea misticii isihaste. Din 
punctul acesta de vedere, sigur că lucrurile se pot complica, 
dacă nu se ia viziunea în întregul său. Nu poţi să discuţi meta-
fizica fără să gândeşti teologia sau antropologia sau cosmo-
gonia, pentru că pe schema metafizică te duci către Omul 
Universal şi nu înţelegi ce înseamnă Omul Hristic. 

Ad. Olteanu: Adam Quadmon, omul originar din Cabala. 
N.: Cu Omul Universal mergi în altă zonă şi nu înţelegi ce 

înseamnă Omul Hristic şi nici Chipul Hristic. Ca să înţelegi 
exact trebuie să desfăşori tot ce am vorbit până acum, trebuie să 
faci distincţia dintre necreat şi creat, dintre fiinţa de creaţie şi 
energiile de creaţie, toată dezvoltarea, asumând actualizarea 
teologică, care te precizează, de fapt. Dacă mergi şi cauţi Omul 
Universal în schema pe care ţi-ai asumat-o, sigur că dai de el în 
forma respectivă, şi, în fond, te priveşte încotro mergi. Însă, 
greşeşti dacă îl iei şi pe Hristos ca pe un Om Universal, în 
conformitate cu schema Posibilităţii universale pe care o asumi 
tu, pentru că atunci îl reduci pe Hristos la un avatar, la un fel de 
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iniţiat, la un fel de profet, la un realizat în genul acesta, ca Om 
Universal. În acest sens, nu ai înţeles ce înseamnă cu adevărat 
revelaţia creştină a Sfintei Treimi şi Întruparea Fiului.  

Ad. Olteanu: Se recunoaşte Hristos istoric, dar nu se 
recunoaşte Hristos euharistic, deci Hristos istoric nu este o 
problemă pentru o întreagă tradiţie de gândire necreştină, 
iconoclastă, însă marea problemă a lor este experienţa Duhului 
Sfânt lucrător prin Biserică şi care ni-l face prezent pe Hristos. 
Niciodată nu poate exista o prezenţă a lui Hristos decât prin 
lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt se pogoară peste 
Fecioara Maria se naşte Hristos Cel istoric, când Duhul Sfânt 
pogoară peste apostoli la Cincizecime, se naşte în istorie trupul 
tainic al lui Hristos, Biserica lui Hristos, şi când Duhul Sfânt 
coboară peste pâinea şi vinul euharistic, atunci avem pe Hristos 
euharistic, şi toată prezenţa lui Hristos în lume, deci istorică, se 
săvârşeşte prin bunăvoinţa Tatălui şi cu lucrarea Duhului Sfânt, 
astfel încât în toate lucrările istorice ale lui Hristos este prezentă 
întreaga Sfântă Treime, deşi numai El S-a întrupat, ne spunea 
într-o predică la Joi Mari părintele patriarh Daniel. 

N.: Hristos este Unul din Sfânta Treime care se Întrupează 
şi tot mecanismul Întrupării este important, cu ceea ce înseamnă 
Învierea, şi cu înţelegerea Învierii în contextul revelaţional şi 
istoric care proclamă: Ecce homo! Dacă nu înţelegem aceasta 
teologic, revelaţional, ce facem, ajungem la interpretarea meta-
fizică? Dacă îl fac pe Hristos un Om Universal în sens gueno-
nian, nu fac decât să neg Întruparea Fiului, Sfânta Treime şi 
celelalte. Dar, toată iconomia Întrupării, Jertfa, Învierea sau 
Euharistia, unde le situez? 

Ad. Olteanu: Se ajunge la un sens metafizic al crucii prin 
aceste reflecţii, dar nu se ajunge la acea nebunie a crucii, a 
învierii, despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel, pentru că 
sensul metafizic al crucii fără nebunia crucii şi fără înviere, nu 
are nicio noimă. 

N.: Aici este problema, pentru că sensul hristic al crucii şi 
Învierea nu poţi să le înţelegi în afara descoperirii lui Dumnezeu 
ca Treime, a epifaniei Persoanei Cuvântului Întrupat. Poţi să o 
înţelegi fără teologie? Poţi să le decupezi de Persoana Fiului şi 
să le tratezi doar simbolic-metafizic? Poţi să gândeşti atunci că 
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este altceva, dacă mergi pe o modalitate în care susţii că Hristos 
este numai un aport istoric la componenta simbolică a Crucii. 
Chiar aşa este, doar istoric? Dacă gândim aşa, decontextualizăm 
revelaţionalul hristic, adică îl decupăm de Persoană şi nu îi 
înţelegem sensul jertfei. De la Persoană trebuie să pornim, dacă 
vrem să înţelegem toate acestea. Apoi, trebuie să înţelegem ce 
înseamnă Întruparea, şi ceea ce înseamnă parcursul istoric 
hristic. Părintele Stăniloae, în volumul Chipul evanghelic al lui 
Iisus Hristos, aduce în atenţie componentele de divinitate şi 
umanitate din lucrarea hristică, în relaţionarea lor, ceea ce 
înseamnă o devoalare şi a componentei hristologice. Înţelegi 
comunicarea idiomatică a însuşirilor celor două firi, înţelegi ce 
înseamnă Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Apoi 
poţi să vezi ce înseamnă omul adevărat, omul îndumnezeit ca 
asemănare hristică şi poţi să-l compari cu ce înseamnă omul 
universal din structură metafizică guenoniană, ce trebuie 
disecat pentru a înţelege cine este şi ce face.  

De aceea este relevantă detalierea modelului antropologic 
ca fiinţă şi energii, pentru că dacă intrăm în schemă şi analizăm 
o să observăm că misticii metafizici, pe linia lui Guénon, rămân 
cu omul numai la nivelul energeticii subtile, chiar dacă îi găsesc 
o formă triadică energetică şi cu corporalitatea integrată, şi cel 
mult acceptă varianta de transcendere ezoterică a acestei ener-
getici a sufletului individual către sufletul universal. Dar ajunşi 
în sufletul universal nu prea mai înţeleg, nu reuşesc să înţeleagă 
că acel suflet este şi el triadic. Pentru ei este mai mult un 
inefabil, un duh nevăzut, o realitate spirituală transcendentă. În 
zona aceea se duc cu cercetarea şi cu experienţa mistică. Dincolo 
de această realitate, noi, în isihasm, îl avem pe Dumnezeu. Avem 
şi altceva şi pe Altcineva, deci, dincolo de acest Suflet universal 
sau Principiu, avem pe Fiul, avem Treimea. 

Ad. Olteanu: Metafizica nu recunoaşte înomenirea Fiului 
lui Dumnezeu, şi nici învierea. 

N.: Nu recunoaşte întruparea, pentru că aceasta face 
Guénon, reduce pe Hristos la un fel de avatar care uneşte cerul 
cu pământul, ca şi cum ar uni Fiinţa (cerul) cu fiinţarea 
(pământul), Spiritului cu Materia, şi atunci, evident, distincţia 
aceasta nu este totuna cu firea divină şi firea umană din Hristos. 
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Însă, Fiinţa cu fiinţarea în sensul acesta, ca Purusha cu Prakriti, 
cum este în Extremul Orient, ţin de creaţie, de fapt, conform 
viziunii isihaste. A, dacă tu vrei să zici că Purusha ar fi divinul, 
aceea este treaba ta. Dar, dacă îl iei pe Purusha ca fiind divinul 
şi înţelegi pe Prakriti ca fiind creaţia, atunci unirea aceasta între 
Purusha şi Prakriti apare echivalată cu un fel de divino-umani-
tate. Atunci Hristos, în atare schemă, este ca şi cum ar fi unit în 
El pe Purusha şi pe Prakriti, principiul spiritului (sau al fiinţia-
lităţii) cu principiul energiei (sau al materiei), ori al substanţei 
cu natura. Are însă această structură unitivă de avatar hristic 
aceeaşi semnificaţie cu chipul iconic hristic? În sens creştin, prin 
Purusha şi Prakriti, nu eşti decât în plan uman. Dumnezeirea 
este dincolo de umanitatea asta, iar ceea ce înseamnă Fiul, ca 
Persoană din Sfânta Treime, iese din schema avatarică, meta-
fizică. Deci lucrurile din punctul acesta de vedere metafizic sunt 
şi reduse şi re-interpretate, şi deja se trece într-o interpretare 
eterodoxă. Nu mai înţelegi creştinismul autentic în această 
schemă, pentru că deja faci proiecţiile tale şi chiar chipul hristic 
îl bagi şi îl învârţi în schema ta. Sigur, îl recunoşti, sau, mai 
degrabă, îl consideri ca fiind o realizare sau un om divin, un 
realizat, Omul Universal, dar urmând schema ta de gândire şi 
interpretare, ca şi cum Hristos nu ar fi cine e şi nici n-ar fi 
realizat ce a realizat. Şi atunci, generos şi ecumenic, vii şi spui 
că şi creştinismul are capacitatea să realizeze schema aceasta...  
a ta. Creştinismul este însă altceva, şi aici este toată povestea, 
pentru că dacă tu intervii cu schema metafizică sau cum vrei să 
o înţelegi şi să o numeşti, nu înseamnă că şi străpunge până la 
tine lumina hristică. 

Ad. Olteanu: Şi cred că, până la urmă, ele sunt nişte 
conjecturi personale, subiective, de cele mai multe ori fiind un 
demers mai degrabă filozofic. 

N.: Raportate la creştinism, dar şi în sine sunt scheme 
individuale. Acum nu ştiu ce îi face pe nişte creştini vieţuitori 
într-un spaţiu creştin să le accepte şi să le promoveze. Nu 
înţeleg de ce Guénon, de exemplu, care a trecut la islam, nu a 
receptat creştinismul, aşa cum este, distinct în esenţă de islam. 
Diferit, nu doar ca formulare, metodă şi mijloace, ci distinct ca o 
cale mistică efectivă, prin ceea ce afirmă chiar creştinismul că 
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este, prin cine este Fiul, Unul din Treime, prin care se creează, şi 
care este modelul iconic a ceea ce se creează, care apoi se şi 
întrupează. Toate acestea sunt articulări specifice creştine clare, 
la vedere. Apoi putem să facem şi un zoom pe zona direct expe-
rienţială, mistică. La isihast, vedem că înglobează mistic meta-
fizica, o clarifică hristic, dar o şi depăşeşte, pentru că teologia te 
duce în altă zonă, revelaţională, care îţi lămureşte componenta 
antropogonică sau cosmogonică, pe care numai din metafizică 
nu o ai limpede structurată şi orientată. Revelaţia este o deschi-
dere, că te duce pe Cale, acceptând Calea aşa cum se descoperă. 
Şi o accepţi astfel în măsura în care accepţi revelaţia lui Hristos 
ca fiind ceea ce este, nu ca fiind altceva. Dacă mergi şi-l urmezi 
pe Guénon, susţinând că Hristos este, de pildă, un fel de unire 
între Purusha şi Prakriti, înseamnă că intri într-un alt spaţiu, 
care, din perspectiva isihastă, este spaţiul unor automistici. 
Ceea ce relevă că nu ai înţeles ce înseamnă Hristos, ce înseamnă 
Dumnezeu adevărat şi om adevărat în Hristos. 

Ad. Olteanu: Care S-a înomenit pentru ca omul să se 
îndumnezeiască, cum zicea bine şi Berdiaev, că Dumnezeu este 
omenos, referindu-se la înomenirea Fiului. 

N.: Este şi omenos, însă este şi Dumnezeu în Persoană, nu 
doar un Principiu divin transcendent. Sigur că există această 
comunicare cu ceilalţi, şi lucrurile pot fi dezvoltate prin detalieri 
şi prin incizii foarte concrete. Poate pornim din zona aceasta 
odată şi vorbim şi despre arborele sefirotic cabalistic şi despre 
chakre, ca structură energetică a umanului în modelul oriental. 
În ordinea antropologică se pot detalia structurile respective, 
folosindu-ne de materialul clientului şi de ghidajele isihastului, 
care sunt foarte bine calibrate şi, în acelaşi timp, cu linii de forţă 
extrem de consistente, de lămuritoare. Trebuie să se înţeleagă că 
distincţia dintre fiinţă şi energii pe care o face isihastul este 
extrem de valoroasă în contextul acestor interferenţe mistice. 

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie anticipează chestiunile 
acestea. 

N.: Cred că intuieşte şi direcţiile de dezvoltare ale acestor 
mistici contemporane, pentru că şi în sânul acestor mistici 
orientale, de pildă, există o dinamică. De aceea am vorbit, la un 
moment dat, de Sri Aurobindo. Aurobindo propune în contextul 
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secolului XX o formă de integrare yoghină şi încearcă o eviden-
ţiere a legăturii şi chiar o reinfluenţare dintre Purusha şi Prakrti, 
dintre spirit şi materie, dintre principiul metafizic non-
manifestabil şi principiul nemanifestat al manifestării şi al 
manifestării corporalităţii, deci nu caută doar să transceandă 
într-o realitate metafizică... 

Ad. Olteanu: Ci să le reunească. 
N.: Da, să le reunească, din punctul acesta de vedere, al 

lui Purusha şi Prakrti. Şi aceasta ce ne spune? Că sunt şi unii 
mistici contemporani care vorbesc şi de o legătură, de o inte-
grare între spirit şi materie, în sens mistic. Dar asta nu are nici o 
legătură cu Hristos. Îmi scapă acum numele unui maestru al 
actualului Dalai Lama din budismul tibetan, căruia i-a rămas 
prin tehnici corpul fizic neputrezit, încât l-au luat ucenicii şi  
l-au poleit cu aur. Deci, l-au făcut ca statuia. Cred că este reală 
naraţiunea aceasta, nu am verificat-o personal. Dar asta ce 
spune? Că există chiar după moarte posibilitatea de nealterare 
şi de prezervare a corpului, pentru că a murit la mai bine de 
nouăzeci de ani respectivul. Prin urmare, este de reţinut faptul 
că e posibil ca prin tehnici să ajungi la un fel de nestricăciune a 
corpului. 

Ad. Olteanu: La un fel de eternizare a materiei? 
N.: Da, cumva ca să spunem aşa, chiar a corporalităţii. 
Ad. Olteanu: Fără sens. 
N.: Nu ştiu dacă are sau nu are un sens. Este cert, însă, că 

una este prezervarea corpului, în forma nealterată, neperisabilă, 
de sorginte tibetană, şi altceva este îndumnezeirea, cea despre 
care vorbim noi, în raport de transfigurarea hristică şi de sfintele 
moaşte ale sfinţilor creştini. Nu este totuna cu o prezervare a 
corporalităţii într-o formă apropiată de automumificare. 

Ad. Olteanu: Păstrarea nealterată a unui corp nu este 
similară cu transfigurarea prin asceză creştină. 

N.: Transfigurarea este în sensul acestei îndumnezeiri şi 
iconizări prin acest proces mistic isihast de hristificare. Doream 
să spun că în sânul acestor tradiţii spirituale există nişte forme 
mistice de actualizare, de reformulare, şi, prin urmare, nu pot 
să mă raportez numai la yoga lui Patanjali sau la literatura 
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clasică, ci trebuie să citesc şi un contemporan ca Aurobindo ori 
să fiu informat despre tendinţele de astăzi din taoism etc. 

Ad. Olteanu: Există un fel de reminiscenţe iconice în 
scrierile autorilor pe care îi citaţi? 

N.: Nu, şi nu doresc neapărat să folosesc termenul acesta, 
ca să nu apară confuzii, ci evoc doar faptul ca există o dinamică 
şi în sânul respectivelor tradiţii spirituale, şi atunci sigur că pot 
să am o abordare cu privire la nişte texte consacrate sau clasice, 
dar pot să văd şi vectorii de actualizare a acelor tradiţii şi, în 
contextul în care şi interferenţa spirituală este alta, într-o altă 
dinamică, anumite precizări trebuie să urmărească şi aceşti 
vectori de actualizare. Astfel, pot să abordez şi raportul cu alte 
mistici foarte concret sau în modul personalizat al unor spiri-
tualităţi, care au reprezentanţi ce merg spre o anumită deschi-
dere de integrare, prin felul în care o înţeleg, din sânul expe-
rienţei şi al tradiţiei lor, desigur. Aşa cum am spus, unii vorbesc 
de valorificarea corporalităţii, nu se opresc numai la un dualism 
spirit-materie. Şi sunt interesante aceste aspecte şi tendinţe 
actuale. Moshe Idel tratează, de pildă, chestiuni mai personali-
zate şi individualizate în curentul cabalistic, şi ele sunt intere-
sante ca tipologii sau ca forme de manifestare în cadrul 
respectiv, cel al tradiţiei cabalistice. Există, deci, şi aceste nuanţe 
legate de contextualizări sau de actualizări prin anumiţi 
reprezentanţi mistici, care sunt de luat în seamă. 

Ad. Olteanu: Moshe Idel este preocupat în mod special 
de Cabala, sau vorbeşte în ansamblu despre iudaism? Este ştiut 
că vorbeşte şi despre isihasm, pe care îl aşază într-o geografie 
mistică sui generis alături de hasidism. 

N.: Eu am citit legat de Cabala, deşi cred că, într-un articol 
din volumul ce îl omagia pe Umberto Eco, se mişca, mai degrabă, 
în orizont semiotic şi metodologic, pentru că Moshe Idel are, 
cred, un aport semnificativ şi sub aspect metodologic. Mă refer 
la faptul că nu gândeşte numai prin termenii generici, structu-
rali şi de simple categorizări, ci intră, devoalează, din formele 
de întrupare mistică, nişte aspecte concrete. Nu prezintă doar 
scheme generale, ci şi detaliile anumitor specificităţi, şi aceasta 
mi se pare util ca investigare şi ca un mod de a vedea, până la 
urmă, realităţile mistice din punctul de vedere al concreteţii lor. 



Convorbiri (I) 

63 

Sigur, nu discutăm despre raportul hasidismului cu isihasmul, 
dar sunt interesante ca abordare sau metodologic nişte aspecte 
concrete ale cabalei, pentru că afli anumite detalii specifice, inte-
resante ca panoramare şi individualizare. În contextul acesta, pe 
care l-a intuit părintele Ghelasie, vedem, deci, aceste emergenţe 
mistice. Poate că nu întâmplător avem cărţi despre cabala, scrise 
de Moshe Idel, cu multe aspecte detaliate concret, şi, cumva, se 
poate percepe şi astfel că există tendinţa ca fiecare tradiţie 
spirituală să înceapă să ofere, din ce în ce mai aplicat, ce poate 
ca mistică. 

Ad. Olteanu: Fiecare pe limba lui. 
N.: Ce are ca resursă spirituală şi cum înţelege să pună în 

evidenţă mistica, fiecare ce poate, ce înţelege şi ce nu înţelege. 
Deci, tainicul acesta mistic începe să fie scos la iveală, în sensul 
în care se poate înţelege şi, poate, chiar populariza şi făcut 
accesibil publicului larg. 

Ad. Olteanu: Referitor la Moshe Idel, el vine din această 
tradiţie iudaică solidă şi îi cunoaşte premisele tocmai pentru că 
trăieşte în interiorul acesteia. Ştiu însă că s-a născut şi a copilărit 
în România. 

N.: Da, la Tg. Neamţ. Însă, nu numai la savant mă refer, ci 
la fenomen, adică la emergenţa aceasta mistică, ce înseamnă, 
din ceea ce înţeleg eu, şi o nevoie de devoalare a tainicului 
experiabil al unei tradiţii. Toţi trebuie să vină şi să îşi prezinte 
potenţialul, acumulările şi tot arsenalul reperelor experienţiale, 
pentru că nu discutăm numai din vorbe. Fiecare trebuie să se 
prezinte cu toate ale sale. Dacă ai o experienţă spirituală, spune 
cum o înţelegi cum o transmiţi. Arată cum înţelegi omul şi 
divinul, cum înţelegi cosmosul, cum înţelegi relaţionarea şi inte-
grarea lor. Arată ce este pentru tine persoana, ce este Principiul 
şi ce este Fiinţa, ce este personalitatea şi individualitatea, ce este 
Existenţa şi ce este Fiinţa în sens metafizic, ce înseamnă iconicul 
şi chipul iconic, ce înseamnă isihasmul în componenta, în 
amprenta sau în marca sa carpatină, pe care isihastul de la 
Frăsinei o afirmă, şi care este foarte interesantă, din punctul 
acesta de vedere, ca întrupare mistică concretă. 

Ad. Olteanu: Isihasmul în componenta sa carpatină are 
trăsături specifice şi poate inconfundabile. 
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N.: Este şi o nuanţă, apropo de o formă de întrupare care 
dă şi o individualizare, dar şi o identificare a unui filon specific 
care are un fond experienţial şi mistic, nu este o chestiune doar 
de formulare sau de limbaj. Sigur, limbajul transferă, sau este 
un vehicul care exprimă experienţa specifică într-o anume 
măsură. Din punctul acesta de vedere, tema isihasmului în con-
textul altor mistici cred că este o chestiune de actualitate. Isihas-
mul este de văzut în raport şi cu alte mistici. Acum, care sunt 
elementele în care acest raport se dezvoltă, este altă discuţie. 
Personal sunt pentru formele care au carnaţie, nu generice, ca să 
poţi face identificări, delimitări care deschid. Asta pentru cine 
vrea să vadă acele balize concrete care deschid şi clarifică 
trasee. Mistica nu este chiar otova. Dar nu este nici un ghiveci, 
ci este tot o chestiune de identificare. Asta mi se pare semni-
ficativ şi privitor la isihasm, anume că există o identitate şi o 
identificare ce prezervă distincţia. Ca mistică creştină mi s-a 
părut extrem de binevenită ideea că isihasmul este, paradoxal, o 
mistică a identităţii, a prezervării identităţii, chiar prin întru-
pare şi iconizare, sau prin îndumnezeirea ca iconizare. Identita-
tea ca fuziune pierde persoana, pentru că apare o fuziune din 
care poate să rezulte un terţ, care nu e nici una şi nici alta. Pe 
când aici, în isihasm, se permite această conlocuire sau această 
perihoreză permanentă. 

Ad. Olteanu: Sau o comunicatio idiomatum. 
N.: Da, chiar mai mult decât atât, iar această temă poate fi 

dezvoltată. Nu este numai o comunicare de însuşiri, ci şi de 
fiinţialitate, de memorial de fiinţialitate ca un conţinut al firii 
persoanei, despre care a scris şi vorbit isihastul. În fine, este o 
temă despre care poate reuşim să spunem ceva, pentru că,  
într-adevăr, are miez, în ciuda unor apologeţi de serviciu care 
nu au reuşit încă să-l înţeleagă. Sigur, noi putem să glosăm, 
învârtind cumva cătarea acestor vectori tematici către elemente 
concrete, de abordare mistică, şi cred că se pot găsi subiecte 
actuale şi interesante, din acest punct de vedere. Sigur că 
viziunea isihastă ghelasiană este şi rămâne o grilă de lectură 
extrem de funcţională şi de aptă în a evita orice fel de sincretism 
mistic. Însă, totodată, este o viziune care te păstrează în identi-
ficare, în deschidere şi dialog. 
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(II) 
 
 
Adrian Olteanu: În anii ‘30 ai secolului trecut filozoful 

francez René Guénon publica o triadă metafizică, o triadă care a 
rămas în istoria culturii, dar şi în istoria religiilor ca un model 
oarecum original al apropierii de divinitate. Acestea trei, Omul 
şi devenirea lui după Vedanta (1925), Simbolismul crucii (1931) şi 
Stările multiple ale fiinţei (1932), se constituie, cum am mai spus, 
într-o triadă metafizică, centrul formându-l Simbolismul crucii, o 
carte care se ocupă, spune el, de acest simbol ancestral, simbol 
primordial al tradiţiilor religioase, care este crucea, şi care 
pentru noi este sfânta cruce. El afirmă în această carte că Hristos 
s-ar fi răstignit pe cruce pentru că semnul acesta, care cuprinde 
orizontala manifestării umane şi verticala apropierii de divi-
nitate, este un semn primordial, la care se raportează toate 
tradiţiile religioase. Însă noi credem că sfânta cruce a fost 
sfinţită prin jertfa răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus 
Hristos şi prin sângele vărsat pe ea şi a căpătat valenţe 
mântuitoare prin învierea Sa, pentru că prin cruce s-a arătat 
răscumpărarea întregului neam omenesc. Această metafizică 
propusă de René Guénon a avut repercusiuni şi a avut 
numeroşi discipoli în posteritatea sa. Avem şi noi câţiva emuli 
ai lui René Guénon, este vorba de Vasile Lovinescu, de Marcel 
Avramescu şi de Mihai Vâlsan. 

Acest sistem metafizic a lăsat urme. El este inspirat în 
special din religiile extrem orientale şi din hinduism, este 
inspirat şi din creştinism şi preocupările lui merg şi mai 
departe, împing această reflecţie hindusă înspre un monoteism 
strict, absolut. Toate acestea sunt interpretate şi în cartea pe care 
am comentat-o şi data trecută, Sensuri metafizice ale crucii. 
Încercăm să interpretăm şi noi sfânta şi dumnezeiasca cruce pe 
care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, dar prin prisma 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

66 

sobornicităţii Bisericii şi a sensului adevărat pe care îl constituie 
sfânta cruce pentru noi.  

René Guénon nu trasează numai o filozofie, el susţine că 
această metafizică este un drum spiritual, care te duce spre 
redobândirea unităţii primordiale cu Principiul absolut, cu 
Posibilitatea universală pe care putem să o echivalăm cu acel 
Brahma, care este nediferenţiat şi sub care se află alte puteri sau 
divinităţi. Pentru el Posibilitatea universală este absolutul 
insondabil sau poate acel Ein Sof, şi pentru că se inspiră din 
Cabala, din mistica iudaică, folosind categoriile iudaismului, în 
special ale Cabalei apărută în spaţiul european după secolul XI, 
însă termenul de Posibilitate universală nu acoperă întregul 
spectru al fiinţei absolute pentru că limbajul este neputincios să 
exprime în integralitatea sa adevărul transcendent. Posibilitatea 
trebuie gândită numai în termenii unui sens metafizic care 
transcende şi care depăşeşte limbajul, care găseşte o noţiune 
acoperitoare în Cabala, în termenul numit Ein Sof, principiul 
primordial din care emană cele zece sefiroturi, începând cu 
Kether, cu Hokhmah şi cu Binah, care constituie Marea Faţă a 
Ein Sof-ului. Despre toate acestea şi poate despre posibila 
coliziune dintre mistici, despre ecumenismul care ar putea fi, 
eventual, regăsit şi despre adevărurile care ar fi ingrediente ale 
tuturor misticilor, discutăm din nou. Sigur că pe toate acestea le 
privim şi prin prisma misticii isihaste pe care a dezvoltat-o 
părintele Ghelasie de la Frăsinei. 

Neofit: Cred că aici totul se învârte în jurul acelei scheme 
a Posibilităţii universale, care este prezentată şi în volumul 
amintit, Sensuri metafizice..., dar problematica de fond este, dacă 
vreţi, în ce măsură această schemă metafizică, acest cadru-
fereastră de vedere este bine poziţionat, ca viziune mă refer, 
astfel încât să dea, într-adevăr, şi posibilitatea unei interpretări 
teologice reale, dacă tot o invocă. Mă refer la o interpretare a 
teologiei creştine sau, mai exact, una proprie viziunii teologiei 
creştine răsăritene, care vine cu nişte distincţii mistagogice 
importante, începând, de pildă, cu precizările sfântului Grigorie 
Palama, din vremea dezbaterilor isihaste din secolul XIV. Mă 
gândesc la distincţia dintre fiinţă şi har, ca energii necreate, în 
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ceea ce priveşte realitatea lui Dumnezeu. Cu aceste precizări 
teologice palamite, se intră într-o altă discuţie a teologicului cu 
metafizica în general, şi cu metafizica mistică în special. Am 
văzut că şi în Sensuri metafizice ale crucii se face referire la creş-
tinism, cumva, şi la scolastică, în ceea ce priveşte înţelegerea 
fiinţei. Aici este într-un fel problema...  

Ad. Olteanu: René Guénon pretinde că trece dincolo de 
fiinţă, şi pentru el Zero metafizic este Nefiinţa, iar Fiinţa este 
mai jos decât Posibilitatea universală, este Dumnezeu creatorul, 
Gott la Meister Eckhart, unde Dumnezeirea este înainte.  

N.: Da, pune fiinţa la un „nivel mai jos”, unde îl locali-
zează pe Dumnezeu-creatorul, ca şi cum atunci când vorbeşti 
de fiinţă vorbeşti nu de Dumnezeu în sine, ci de acest Divin-
creator, un fel de Ishvara din Vedanta. Urmărind această 
perspectivă a Posibilităţii universale, ca formă şi structură, se 
poate înţelege de ce părintele Ghelasie este apologetic, de primă 
linie, atunci când vorbeşte despre acel Chip în sine al Tatălui ca 
Persoană, şi despre Dumnezeu ca fiind Tatăl în sine, ca Origine 
în sine, nu numai în raport cu creaţia, ci şi în raport cu Fiul şi cu 
Duhul Sfânt. Chestiunea triadologică legată de Dumnezeu ca 
Tatăl în sine, de Tatăl ca fiind Chip-Persoană, nu Principiu, de 
fiinţă ce este conţinut şi natură comună a Persoanelor Sfintei 
Treimi, este una fundamentală. Pentru isihast, Tatăl este Chip-
Persoană, dar întrucât Tatăl este Origine a Fiului-Persoană, prin 
naştere, şi a Duhului Sfânt Persoană, prin purcedere, Tatăl este 
şi însăşi Arhechipul de Persoană. Adică, nu numai că Tatăl ca 
Origine nu este Principiu, ci Tatăl este Persoană şi, mai mult, 
este însăşi modelul în sine, arhechipal, de persoană. Persoana 
Tatălui este, însă, chip triadic arhechipal. Fiul se naşte şi Duhul 
Sfânt purcede din Tatăl, ca Persoane, întrucât Tatăl este 
Persoană, iar Persoana Originară este arhechip triadic. Dacă 
Tatăl nu ar fi Persoană şi ca Persoană de nu ar fi chip triadic, nu 
s-ar înţelege nici Treimea de Persoane. Aici este un detaliu, de 
fapt, de mistagogie isihastă ghelasiană: chipul triadic al persoa-
nei şi chipul arhechipal triadic al Persoanei Tatălui. Caracterul 
triadic arhechipal al Persoanei e tuşa care identifică specificul 
Persoanei în raport cu Principiul.  
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În Sensuri metafizice ale crucii, A.P. recunoaşte că trecerea 
de la Principiul Suprem la Persoana divină este una din marile 
probleme ale metafizicii. Însă, din cele prezentate de isihast, ce 
evidenţiază persoana ca temei originar, reiese că marea pro-
blemă a metafizicii, semnalată de A.P., nu este una bine formu-
lată, pentru că porneşte de la o premisă greşită, anume că Per-
soana divină survine din Principiul Suprem, adică este o trecere 
de la Principiul Suprem la Persoana divină. În sens isihast, nu 
există o trecere de la Principiul Suprem la Persoana divină, ca o 
trecere de la impersonal la personal, ci numai trecere de la 
Persoană la Persoană/Persoane, întrucât fundamentul ultim, 
Tatăl, Originea în Sine, este Persoană, nu Principiu.  

A.P. invocă o „teologie creştină” în care se spune că există 
o esenţă divină, ousia, care este deasupra Treimii, şi care, ca 
realitate divină ultimă, plenară, este exprimată de persoanele 
divine, cu care nu este identică, dar care le asigură unitatea. 
Această ousia joacă pentru A.P. rolul de esenţă impersonală, de 
Principiu din care ies persoanele divine, şi păstrează, de fapt, 
dincolo de termenii folosiţi, schema trecerii de la impersonal la 
personal, care nu este specifică teologiei răsăritene, şi care, în 
fond, este un fel de iconoclasm. În această schemă, ce distinge 
ousia de persoanele divine, avem un fel de pătrime şi nu de 
treime, persoanele divine nefiind de aceeaşi natură cu ousia, care 
le asigură doar unitatea, în vreme ce ele asigură exprimarea/ 
prezentarea lui ousia. Am văzut, însă, că isihastul prezervă 
trecerea de la persoană la persoană, arătând că Tatăl este însăşi 
originea ca Persoană, şi ca Persoană şi arhechip de Persoană 
este chip triadic ce face posibilă Treimea de Persoane. Astfel, 
Treimea nu mai survine dintr-o esenţă, ousia, principiu, ci din 
Persoana-Tatăl ca Origine ultimă, ce naşte pe Fiul-Persoană şi 
purcede pe Duhul Sfânt-Persoană, şi care, ca persoană arhe-
chipală şi arhechip de persoană, este persoană şi chip triadic în 
sine. 

În acest sens, isihastul vorbeşte, de pildă, de triada arhe-
chipală a Chipului de Persoană Tatăl: Chip, Fiinţă, Existenţă. În 
acest fel de prezentare, Tatăl, sub nici o formă, nu poate fi 
asimilat ca Origine cu Principiul. De aceea, ar fi eronată o 
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interpretare a acestei triade de arhechip triadic, după schema 
Posibilităţii universale, adică o echivalare a Chipului cu Prin-
cipiul, respectiv a Fiinţei şi Existenţei, din triada Chipului de 
Persoană, cu Fiinţa şi Existenţa din înţelegerea schemei Posi-
bilităţii universale. Chipul, Fiinţa şi Existenţa în sensul isihas-
tului, au aceeaşi natură fiinţială, întrucât se referă la triada 
arhechipului de Persoană-Tatăl. Din Persoana Tatăl, ca arhechip 
triadic, se naşte Fiul ca Persoană şi purcede Duhul Sfânt ca 
Persoană, şi aceasta este Sfânta Treime de Persoane.  

În schema Posibilităţii universale, pe de o parte, Principiul, 
Fiinţa şi Existenţa nu au aceeaşi natură, şi, pe de altă parte, se 
consideră că Principiul, Fiinţa şi Existenţa acoperă „întreg 
realul”. Altfel zis, în pachetul schemei Posibilităţii, se cuprinde 
atât creatul, cât şi necreatul, dacă este să conferim acest statut 
de necreat/creator Principiului din schemă. 

În volumul evocat, G.L. recunoaşte că cel mai tulburător 
punct din schema Posibilităţii universale este cel ce priveşte 
Fiinţa. În acelaşi context, H.-R.P. consideră că Fiinţa, ca prin-
cipiu, nu poate fi situată decât pe nivelul cel mai de sus, fiind 
totuna cu Sinele. În schimb, fidel viziunii lui Guénon, A.P. 
contestă această poziţie, susţinând, fără argumente, consider, că 
nu poţi numi Fiinţă, în mod riguros, domeniul non-manifestării 
ori că nu poţi spune că non-manifestatul este Fiinţă. Faptul că 
H.-R.P. plasează Fiinţa ca rădăcină, şi o face să apară ca prin-
cipiu şi al manifestării şi al non-manifestării, este refuzat de 
A.P., care ne încredinţează că, în ceea ce îl priveşte, Principiul 
Suprem non-dual este vârful, nivelul cel mai de sus, în vreme ce 
Fiinţa, identificată cu Dumnezeul creator din teologie, princi-
piul nemanifestat, dar producător al manifestării, este situată la 
nivel secund. 

Astfel, pe de o parte, remarcăm faptul că, în perspectivă 
guenoniană, Principiul suprem este prezumat ca fiind de 
factură non-dualistă şi ca transcendent vizavi de Fiinţă. Aşadar, 
Principiul suprem e Posibilul absolut, nu Fiinţa. Dar, pe de altă 
parte, ne atrage atenţia faptul că, în creştinism, şi chiar în 
filozofia europeană, şi scolastica şi Heidegger, s-a axat pe 
această perspectivă a Fiinţei ca temei, pe această categorie a 
Fiinţei ca fiind un dat fundamental...   
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Ad. Olteanu: Un dat fundamental ultim. 
N.: Ultim, şi însăşi Originea, nu o interfaţă între Principiu 

şi Existenţă. Pentru Heidegger, întrebarea cu privire la fiinţă 
este întrebarea întrebărilor, cea dintâi şi cea de pe urmă 
întrebare. Şi de aceea, punctul de vedere guenonian apare, dacă 
vreţi, şi ca o formă cumva de subminare chiar a tradiţiei 
filozofice europene, pentru că, în această schemă a Posibilităţii 
universale, se pune Fiinţa într-un plan secund.  

Ad. Olteanu: René Guénon reproşează filozofiei europene, 
dar şi creştinismului, că rămâne la Fiinţă.  

N.: Aici este chestiunea, că acest reproş e tributar propriei 
sale scheme, care nu realizează că la ceilalţi Principiul este 
însăşi Fiinţa sau că Fiinţa este Principiul. E ca şi cum le-ar 
reproşa că nu sunt sau nu gândesc ca el. Problema este una 
legată şi de natura ca atare a Principiului Suprem, dacă este sau 
nu este una fiinţială, ca realitate propriu-zisă. În acelaşi timp, 
este de aflat care este natura Fiinţei în schema Posibilităţii uni-
versale. Însă, dacă natura Principiului Suprem este una fiinţială, 
atunci nu este impropriu ca acesta să fie desemnat cu apelativul 
de Fiinţă. Altfel stau lucrurile, dacă se înţelege ce înseamnă 
distincţia dintre filozofie şi teologia creştină răsăriteană, care 
vine ca origine nu numai cu Fiinţa, ci şi cu Fiinţa şi cu harul, 
întrucât harul/energiile necreate ţin tot de ordinea necreată, ca 
manifestare energetică necreată a Fiinţei necreate, care este şi ea 
tripersonală. Din unghiul de vedere guenonian, îţi faci o 
schemă asupra realităţii... 

Ad. Olteanu: Asupra realului metafizic, pentru că aşa îl 
numeşte.  

N.: Da, pentru că pe o sorginte metafizică, extrem orientală, 
de fapt, se poziţionează ca fond. Porneşte de la o poziţionare 
experienţială extrem orientală, non-europeană, pe care o 
rarefiază, o decorporalizează într-un spaţiu abstract, schematic, 
pentru a o putea aplica, apoi, oricărei tradiţii. Acesta pare că ar 
fi mecanismul. De pildă, în Marea Triadă, Guénon afirmă că 
„intervenţia Spiritului Sfânt”, în naşterea lui Hristos, cores-
punde activităţii „non-acţionante” a lui Purusha, iar Fecioara 
este o imagine perfectă a lui Prakriti. Apoi, conchide că, în ce-L 
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priveşte pe Hristos însuşi, El este încă şi mai evident identic 
„Omului Universal”. Vedem astfel cum, Duhul Sfânt, Pururea 
Fecioara, Hristos ca Omul Universal sunt subsumaţi metafizicii 
articulată de cuplul Purusha şi Prakriti. Însă, această asociere cu 
Purusha şi Prakriti, în care Purusha este spiritul, principiu 
masculin şi activ, iar Prakriti este materia, principiu pasiv, te 
duce la concluzia unei uniri a spiritului (Purusha) cu materia 
(Prakriti) în Hristos, unire în care firea umană în Hristos ar fi 
doar una materială, sau te conduce la faptul că Fecioara este 
materia, sigur, fie în forma grosieră, fie în formă subtilă, ca 
energie. Deci creaţia, firea umană, umanitatea în Hristos, Maica 
Domnului ar fi în acest caz numai materie, fără suflet imaterial, 
şi a-energetic, aş adăuga, ceea ce ne conduce în afara revelaţiei 
creştine. De aici riscurile şi pseudo-avantajele operării cu un 
astfel de schematism metafizic...   

Ad. Olteanu: Şi se poate plia pe orice context religios. 
N.: Pe de o parte... Pe de altă parte, reiese că, ocupându-ne 

cu Fiinţa, fie din perspectivă filozofică, fie teologică, noi, euro-
penii, suntem sau rămânem de fapt „în afara” Principiului. 
Sigur că trimiterea la cei care abordează tema aceasta a Fiinţei 
este insuficientă, din punctul meu de vedere, dacă se restrânge 
numai la scolastică, la Toma d’Aquino sau la filozofia contem-
porană, la cea din secolul XX. Părintele Ghelasie insista şi el, 
chiar ca mistică, încă spre sfârşit de sec. XX, în spaţiul mistic 
răsăritean, pe Fiinţă, pe fiinţialitate. Dar fiinţa identificată ca 
acel permanent temei, ca acel A Fi... Dumnezeu spune despre 
sine: Eu sunt Cel ce sunt. Sigur că recunoaşte aici o distincţie 
triadică între Eu, sunt şi Cel ce sunt. Isihastul vede astfel 
prefigurat chiar un chip triadic în acest Eu/ sunt/ Cel ce sunt.  
E un chip triadic... 

Ad. Olteanu: În această autopredicaţie a lui Dumnezeu. 
N.: Deci, cumva ieşi din spaţiul european, prin perspec-

tiva guenoniană. Ieşi din cadrul filozofic grecesc şi al creştinis-
mului, dacă vreţi, care, vor sau nu vor alţii să recunoască, este 
asimilat şi cultural în spaţiul european de milenii. Acum că s-a 
pierdut din spiritul creştin astăzi, la nivel european, este o altă 
discuţie. Dar, cultural este vorba de un spaţiu fidel noţiunii 
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acesteia de fiinţă care are o noimă în sensul acesta de A Fi, de a 
fi prin ea însăşi. E vorba de acel Este ca origine prin excelenţă şi 
ca subzistenţă prin sine. Atunci fiinţa este ca un dat originar al 
permanenţei. Dar dacă o scoţi şi o redefineşti, pentru că, de fapt, 
este vorba de o redefinire, de o repoziţionare în plan secund, pe 
schema pe care o foloseşte Guénon, treci în altă perspectivă. În 
poziţionarea guenoniană, deşi ni se spune că toate tradiţiile 
ajung sau se încadrează în această schemă a Posibilităţii univer-
sale, pe care fiecare tradiţie, din perspectivă proprie sau de pe 
un versant al său, o saturează, lasă să se înţeleagă că creştinis-
mul rămâne într-o zonă a Principiului Fiinţei, care este un 
Principiu nemanifestat al manifestării, dar peste sau dincolo de 
acest Principiu al Fiinţei este, de fapt, Principiul propriu-zis. 
Reiese astfel că creştinismul n-a ajuns sau nu ajunge la Principiu, 
dacă rămâne cantonat în Fiinţă. Este ca şi cum tu, prin 
creştinism, ajungi doar la un nivel secund, desigur, la un nivel 
secund, în raport de cum defineşte el „primul” ca Principiu şi 
„secundul” ca Fiinţă. Aşa cum redefineşte el chestiunea, vine cu 
o reformulare a realului, şi această redefinire se produce din 
perspectiva Posibilităţii universale. Una peste alta, pune 
Principiul deasupra a orice, chiar şi asupra Fiinţei, şi îl postu-
lează ca fiind non-dualist. Dar aceasta e o poziţionare tot pe un 
fel de linie extrem-orientală... 

Ad. Olteanu: Ciudat este că pe căi ocolite vine într-un 
monoteism strict, modificând şi redefinind chiar şi categoriile 
orientale. 

N.: Da, pentru că el era tributar acestei modalităţi mono-
teiste, întrucât, la un moment dat, are chiar o trecere, o conver-
tire la islam. Trebuia să-şi explice şi dinăuntrul căii asumate 
realitatea, aşa cum cei despre care am vorbit, în Sensurile 
metafizice ale crucii, îşi asumă cumva creştinismul. Problema 
este, însă, dacă îţi asumi creştinismul în sensul revelaţiei 
creştine ori în sensul subsumării sale unei perspective, precum 
cea a schemei Posibilităţii universale. Altfel spus, ori rămâi în 
această schemă, crezând şi zicând că eşti creştin ortodox, ori 
înţelegi că este o schemă care te scoate, de fapt, din creştinism, 
deşi pare că nu ar face-o. Adică, îţi lasă o aparentă haină de 
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creştin, dar tu, în fond, ataci şi subminezi Principiul ultim ca 
fiinţă, pentru că, de fapt, nu înţelegi Principiul sau fundamentul 
ultim, nici în natura sa fiinţială, nici în identitatea sa personală. 
În acest considerent al decelării unor viziuni, se poate înţelege 
mai bine de ce vorbeşte părintele Ghelasie despre chipul triadic, 
despre această trifiinţialitate a chipului de persoană, care este 
dincolo de numire şi număr, şi de ce insistă pe caracterul fiinţial 
ca fiind însăşi substanţialitatea acestei realităţi a chipului de 
persoană, şi pe faptul că creştinismul vine şi ne descoperă taina 
fiinţei, revelându-ne chipul fiinţei ca persoană. De aici, impor-
tanţa aceasta fundamentală a personalismului, dar a unui per-
sonalism înţeles în sensul fundamental, fiinţial, nu energetist, 
pentru că dacă aplici schema aceasta guenoniană ajungi în altă 
zonă... 

Ad. Olteanu: Cum aţi spus, se ajunge într-o înţelegere a 
lui Hristos ca avatar. Cam aceasta ar rezulta. 

N.: Aici este cheia, pentru că dincolo de a trece de raportul 
acesta, să-i spunem metafizic, povestea este aceea a Omului 
Universal care, spun ei, saturează, de fapt, această schemă. Însă, 
dacă saturezi această schemă, ajungi să împropriezi şi Principiul, 
să îl realizezi. Ajungi să te identifici cu el, ca fiind natura ta 
profundă. Dar aici intervine o discuţie fundamentală, vizavi de 
raportul dintre creat şi necreat, în această schemă guenoniană, 
întrucât reiese că necreat ar fi Principiul, iar creatul ar fi situat 
în zona aceasta a Fiinţei şi a Existenţei. Oricum, schema este  
într-o structură ierarhică. Principiul este întâi, şi apoi sunt 
substructurate Fiinţa şi Existenţa. Sigur, pot să înţeleg, cumva, 
această structură. Însă, trebuie să discutăm, în cadrul acestei 
scheme, care este necreatul? Dacă există un necreat aici, este 
Principiul? Şi care este forma de raportare între Principiu şi 
această Fiinţă subiacentă? Care este trecerea, legătura dintre ele, 
ştiut fiind faptul că la un moment dat se afirmă că Adam 
Quadmon nu face altceva decât să satureze această schemă, să o 
treacă cumva în actualitate, şi că unul sau printre cei care 
realizează aceasta este şi Noul Adam, adică Iisus Hristos. Deci, 
până la urmă şi pe Hristos îl bagi în aceeaşi schemă. Însă, dacă 
îl introduci în această schemă, mai este vorba de un Hristos al 
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revelaţiei? Mai este Fiul, Unul din Sfânta Treime? În schema 
guenoniană, raportul dintre Principiu şi Fiinţă este altul. Pe 
când, în revelaţia creştină, raportul dintre Tatăl şi Fiul este unul 
de naştere, interpersonal şi intra-fiinţial, nu este unul ad extra. 

Ad. Olteanu: Nu este o autoconfigurare a divinităţii, ca în 
Cabala, manifestarea sefiroturilor fiind şi ad intra? 

N.: Da, în revelaţia creştină este alt sens decât în Cabala, 
în care apare un fel de manifestare configurativă a însuşi divi-
nului, a principiului Ein Sof, ce capătă „faţă” de structură 
sefirotică. Gerschom Scholem chiar vorbeşte la un moment dat 
de această dublă faţetă a teogoniei şi a cosmogoniei, ceea ce în 
revelaţia creştină nu are sens, nici ca teogonie propriu-zisă, 
pentru că Dumnezeul creştin nu devine, nu se completează, şi 
nici ca asociere dintre teogonie şi cosmogonie. În viziunea 
creştină, Fiul este pecetea ipostasului, este pecete a chipului 
Tatălui, şi este, în acest sens, chipul Tatălui, ca asemănare a 
chipului Tatălui, pe de o parte. Pe de altă parte, Tatăl nu este un 
principiu aniconic şi impersonal, iar raportul dintre Tatăl şi Fiul 
nu este în fond un raport dintre non-manifestatul acesta 
principial şi o manifestare sau o nemanifestare manifestată, care 
ar fi în ordinea Fiinţei, subiacentă Principiului. În acest fel, se 
scoate „în afară” Fiul din Treime. De fapt, exact cum aţi spus, te 
duci sau te reîntorci la un monoteism, şi astfel ai demolat Sfânta 
Treime şi creştinismul. Aşa ajungi să îl faci pe Hristos, precum 
în prezentarea aceasta, un avatar, un realizat. 

Ad. Olteanu: Sau ca pe una dintre persoanele care satu-
rează schema Omului Universal. 

N.: Da, de fapt este tot un Om Universal. Recunoşti că are 
o realizare, de genul saturării schemei Posibilităţii universale, 
dar, de fapt, demontezi Treimea, demontezi hristologia, dacă 
vreţi, adică tot ceea ce înseamnă întruparea Fiului, dacă mergi 
pe această aplicare a schemei Posibilităţii universale.  

Ad. Olteanu: Aplicare pe creştinism. 
N.: O schemă metafizică aplicată pe creştinism şi pe 

teologie. Din ceea ce am văzut eu însă, nici nu vin cu referiri 
foarte clare la creştinismul răsăritean în această carte. Te trimit 
doar la scolastică, la Toma d’Aquino şi aşa mai departe. Fac 
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trimitere la Petru Creţia, la Constantin Noica. Ce mi se pare 
totuşi important de spus, aspect care se vede şi în isihasm, este 
tocmai această nevoie de a insista pe fiinţialitate, pe chipul fiin-
ţialităţii, relevând faptul că creştinismul readuce chipul fiinţei. 
Nu este vorba doar de o Fiinţă în sensul impersonal, nedeter-
minat, ci de un chip al Fiinţei care are o identitate şi un contur 
identitar de chip, ce este persoana, de fapt, care, aşa cum spune 
părintele Ghelasie, are conţinut trifiinţial şi se deschide spre 
relaţionare interpersonală în virtutea acestui chip trifiinţial al 
persoanei. Această perspectivă se poate înţelege foarte bine, din 
acest punct de vedere, pentru că la isihast această fiinţialitate, 
fiinţa, subzistă exact în acest chip de persoană, care este chipul 
fundamental, ca un chip personal trifiinţial, adică triadic.  
De fapt, sintagma ghelasiană (de) trifiinţialitate nu se referă la 
trei fiinţe, ci este o identificare a naturii fiinţiale fundamentale a 
chipului de persoană şi o recunoaştere a caracterului său 
triadic. Nu este nici o sintagmă gratuită trifiinţialitatea, pentru 
că energiile pot avea o structură triadică, de unde tri-
energetismul. Trifiinţialitatea păstrează distincţia între fiinţă şi 
energii şi cu privire la chipul triadic.   

Cum spuneam, pentru isihast, Tatăl nu poate să fie 
născător de Fiu şi purcezător de Duh Sfânt dacă nu este un chip 
triadic în sine ca Persoană, ceea ce înseamnă că Tatăl nu este şi 
nu trebuie înţeles ca un Principiu. Dintru început Treimea este 
preconfigurată în sensul de Chip al Tatălui şi Tatăl nu mai este 
astfel, ca Origine, Principiul acesta despre care se vorbeşte. De 
aici lucrurile se delimitează foarte clar şi ferm. Astfel, se poate 
înţelege de ce părintele Ghelasie insista, aproape sâcâitor 
pentru unii, pe acest Chip de Persoană al Tatălui ca trifiinţia-
litate. Chipul de persoană ca trifiinţialitate nu este de înţeles, 
reiterez, în sensul de trei fiinţe, ci ca această structură triadică a 
persoanei, de natură fiinţială. În schema aceasta a Posibilităţii 
universale se asociază multiplicitatea cu Existenţa, unitatea cu 
Fiinţa, iar Principiul, care ar fi non-dual ca fundament, se con-
sideră deasupra Fiinţei şi Existenţei, deci transcendent unităţii 
şi multiplicităţii, într-un monoteism total. În creştinism, însă, 
fundamentul este acest Chip în sine de Persoană, care este 
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Chipul Tatălui ce se deschide treimic pentru că are, ca arhechip 
de persoană şi chip triadic, o prefigurare treimică, pentru că 
Tatăl are în sine, înainte de a naşte, pe Fiul şi înainte de a 
purcede, pe Duhul Sfânt. 

Ad. Olteanu: René Guénon îl foloseşte şi pe Dionisie 
Pseudo-Areopagitul, face referire la el. Nu încearcă şi nişte 
apropieri apofatice, din acest punct de vedere? 

N.: Da, se intră cumva în zona aceasta a apofatismului, a 
tainei. Părintele Ghelasie insista pe faptul că taina fiinţei este 
taina chipului şi taina chipului este taina persoanei, iar per-
soana este un chip triadic. Este un apofatism personalist sau o 
taină a persoanei. De fapt, la isihast, nu este vorba de persoană 
în sensul psihologic, ci de persoană în sensul de chip funda-
mental sau originar în care subzistă trifiinţial, Chipul, Fiinţa şi 
Existenţa. Deci, fiinţa şi existenţa sunt în acelaşi chip şi au 
aceeaşi natură fiinţială, adică nu sunt ad extra şi de natură 
diferită, precum în structura ierarhizată guenoniană, Principiu, 
Fiinţă şi Existenţă. Din punctul acesta de vedere este un risc în 
chestiunea apofatismului dacă se insistă nu pe taina perso-
nalistă, ci pe un principiu nedefinit, non-dual. 

Ad. Olteanu: Ca un fel de întuneric divin, de abis al 
propriei fiinţe, dincolo de cifra unu şi de cifra trei.  

N.: Sigur că ideea apofatismului este dincolo de numire şi 
de număr, însă totuşi, în creştinism, apofatismul se descoperă, 
nu este incognoscibil, nedeterminat. Problema este dacă ai 
conştiinţa unui apofatism personalist, sau apofatism al chipului 
de persoană, care are conştiinţă, memorie şi limbaj, care este 
chip triadic, cum spune isihastul. Dumnezeu spune despre sine: 
Eu sunt Cel ce sunt, nu spune doar că Este... 

Ad. Olteanu: Nu o spune la modul neutru, impersonal. 
N.: Eu... sunt Cel ce sunt. Este o întărire identitară, subiec-

tivă în acest Eu Sunt Cel ce sunt, Eu! Avem „şi este”, avem „şi 
un Eu”. Este un Chip-Persoană ca origine subiectivă. Se 
argumentează la un moment dat de către unii că noi nu avem 
habitusurile mentale şi de limbaj potrivite pentru a numi ceea 
ce este apofatic, dincolo de mental. Adică este un „defect” 
mental, cu ghilimelele de rigoare, ce ne face să nu putem gândi 
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acest transcendent apofatic decât în anumite determinări. Cu 
alte cuvinte, apofaticul sau transcendentul este nedeterminatul, 
orice determinare fiind doar o atribuire exterioară, o chestiune 
de limbaj, ce nu reflectă realitatea acelui transcendent. Sper să 
nu confund, cred că în Sensuri metafizice ale crucii, se afirmă că 
noi gândim şi formulăm nişte atribute cu privire la transcen-
dentul acesta numit Principiu, ce apare nedeterminat la modul 
absolut. Se susţine chiar că însăşi fiinţa este un atribut al lui 
Dumnezeu. Isihastul, însă, afirmă că, în sens creştin, noi nu 
gândim fiinţa ca atribut al lui Dumnezeu, ci o identificăm şi o 
recunoaştem ca fiinţă, ca substanţă fiinţială, ca fiind însăşi 
realitatea fundamentală, ca fiind însăşi consistenţa, esenţa sa. 
Deci, nu ca un atribut, nu ca o însuşire, nu ca o calitate atribuită, 
ci privită ca fundament, ca realitate, ca suport... 

Ad. Olteanu: Fiinţa privită ca temei. 
N.: Da, ca temei. Ca temei, dar conţinut subzistent al 

persoanei. Aici este şi miza prezervării personalismului, a unui 
personalism fiinţial şi nu a unui personalism de atribute, ener-
getic. A spune că, de fapt, nu putem gândi ceea ce transcende 
gândirea, decât în nişte determinări, iar asta ar fi ca o „tară” din 
pricina habitusurilor noastre mentale, ce ne fac să nu putem să 
gândim metafizicul decât în determinări, ţine de o anume înţe-
legere impersonală a transcendentului apofatic şi de o relaţio-
nare aniconică cu acesta. În sens creştin, lucrurile nu sunt chiar 
aşa, ci dimpotrivă. Şi aici mă gândesc la părintele Ghelasie, la 
isihasm, şi la faptul că noi gândim în determinări pentru că ceea 
ce este dincolo de mental este supradeterminat, adică are o 
identitate, o formă, o structură. Aici intervine caracterul iconic, 
pentru că este o asemănare, o legătură de asemănare şi o 
înrudire. Persoana însăşi este o identificare în nişte cadre 
trifiinţiale şi în nişte supradeterminări, de aici triadele per-
soanei ghelasiene, care nu sunt determinări, ci supradeter-
minări. Iar aceste supradeterminări triadice nu sunt atribuiri, ci 
identificări şi recunoaşteri ale formei şi structurii persoanei, ale 
capacităţilor sale specifice. 

De fapt, este un raport între minte, care nu este însăşi 
ipostasul-persoana, şi ceea ce transcende mintea, în plan uman, 
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ce este persoana-ipostasul, care prezintă anume supradetermi-
nări. Mintea nu transcende într-o ordine impersonală, ci într-o 
realitate a ipostasului-persoanei, care este o realitate diferenţiată. 
Este important acest aspect. Denotă o certificare a faptului că fun-
damentele personale (create), dincolo de minte, sunt identificate 
prin nişte supradeterminări, ce exprimă o identitate. Fiecare 
persoană (creată) este un chip unic. Un chip-persoană care este 
conştiinţă, memorie şi limbaj, şi care relaţionează. Este un viu în 
sine fiinţial şi intrafiinţial, iar fiinţialul acesta este originea, în 
determinările sale identitare, personale. Pentru a face o identifi-
care şi o corespondenţă de schemă pe „schema guenoniană”, 
vedem că Principiul transcendent este, de fapt, o realitate fiin-
ţială ca esenţă. Numai că, în sens isihast, fiinţialitatea nu este în 
chip non-dualist, monoteist, şi principial identificată, ci este 
identificată şi recunoscută ca persoană-chip triadic, dar creată, 
ca realitate. Nu se înţelege de către cei captivi în schema gueno-
niană că, pe de o parte, Principiul trebuie să fie recunoscut ca 
un chip triadic şi personal, creat, iar pe de altă parte, trebuie 
realizat că, dincolo de acest Principiu, este Dumnezeu, care este 
tot Persoană, sau Treime de Persoane, mai precis.  

Dacă nu facem distincţia dintre creat şi necreat, cum şi ce 
saturăm mistic din această schemă a Posibilităţii universale? Şi 
creatul şi necreatul? Se înţelege că mistica, pentru că merge 
foarte realist şi concret, identifică realităţile şi le experiază. Dar 
dacă eu nu fac distincţia dintre creat şi necreat, în această 
schemă, unde ajung? La a crede că sunt bi-component, divin şi 
uman? Sau dacă fac distincţia între creat şi necreat, dar iau 
Principiul drept origine, necreată, prin sine, ca fiind acel Sine, 
Brahman sau Purusha, atunci eu saturez însăşi originea, că se 
înţelege că eu, ca realizare, acopăr total această schemă a 
Posibilităţii universale. Atunci înseamnă că fiecare ori are 
divinul în el, adică acest Principiu, şi, deci, fiecare este divin, ori 
nu se ajunge, de fapt, la divinul real, dacă acest Principiu ţine 
tot de creatural, de planul uman fundamental, aşa cum susţine 
isihastul. Altfel zis, dacă porneşti de la datele acestea, şi eşti 
confuz de la început, când este să intri în lucrare practică şi 
încerci o experiere mistică, poţi să o iei razna, mistic vorbind. 
Principiul este o sursă, în raport de Fiinţă şi Existenţă, dar este 
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necreat sau este creat? Dacă este necreat şi eu îl saturez, 
acoperindu-l şi însuşindu-l prin experienţă, înseamnă că ţine de 
mine, este legat desigur de Fiinţă şi Existenţă, dar eu îl acopăr, 
ca realizare. În acest caz, însuşi necreatul e ceva consistent, 
asociat mie. Creştinismul nu gândeşte în termenii aceştia. 

Ad. Olteanu: Creştinismul gândeşte în termeni de chip şi 
de asemănare. 

N: Chip şi asemănare, da. Aici este cheia. Părintele 
Ghelasie afirmă că noi suntem asemănarea asemănării, pentru că 
Fiul este asemănarea Chipului Tatălui, iar noi suntem după 
chipul Fiului. Creaţia poartă asemănarea asemănării Chipului şi 
atunci este şi un raport iconic, de „sus până jos”.  

Ad. Olteanu: Şi este o întâlnire între chipuri. 
N.: Şi o întâlnire între chipuri, un dialog iconic şi un 

dialog interpersonal între chipuri-persoane. Guenonian vorbind, 
Principiul acesta este accesat, ca o saturare a schemei. Deci se 
poate înţelege că îl atingi mistic, dar el rămâne o realitate 
impersonală. Adică fără un chip personal recunoscut şi fără a se 
conştientiza caracterul creat şi al acestuia, nu numai al Fiinţei şi 
al Existenţei ce derivă din el... 

Ad. Olteanu: O saturare a schemei Principiului posibili-
tăţii universale care are la capătul ei extincţia.  

N.: Dacă o înţelegi în sensul acesta extrem oriental, apare 
ca o extincţie, ca o atingere nirvanică a maximului, a supre-
mului. Dar, extincţia înseamnă, de fapt, solipsism. Înseamnă că 
dispare dialogul sau meta-dialogul la nivel de Principiu. Sigur că 
şi creştinismul spune, în plan antropologic, că fiecare trebuie să 
treacă de mental şi să ajungă într-un fiinţial; un fiinţial care 
trece de acest mental ce este natură energetică. În aceşti termeni, 
ar fi interesante discuţiile, vizavi de schema Posibilităţii univer-
sale, pentru a identifica exact zona de fiinţare energetică, 
mentală, deci noi ca natură energetică, dar şi ceea ce transcende 
această natură energetică, care este de fapt spiritul nostru, în 
sensul său propriu, şi pe care unii îl cred a fi divinul. Spiritul 
nostru, în sensul său propriu şi real, nu este mentalul, ci acest 
chip de persoană care, ca să fie un viu în sine, este un chip 
triadic, pentru că discutăm de faptul că Principiul nu apare ca 
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un viu în sine, tocmai pentru că nu are acest chip triadic, că nu 
are mişcarea în sine. Lipsit de acest chip triadic, Principiul 
acesta este doar o monadă, şi trebuie, ca atare, să îl asimilez eu 
în structura aceasta a fiinţei mele şi a existenţei. Aici vedeţi că 
este o schemă care, din punctul acesta de vedere, nu acoperă 
întâlnirea reală cu Dumnezeu. 

Premisa de la care porneşte schema aceasta guenoniană 
este cea care, în fond, dă şi cheia de interpretare a creştinis-
mului sau a teologiei creştine. De fapt, reiese că este o deturnare 
a înţelegerii teologiei, o reinterpretare a ei. O re-interpretare a 
creştinismului care nu este sinceră până la capăt. Nu este onestă 
sau este eronată, chiar dacă aparent se recunoaşte că şi creşti-
nismul are o tradiţie mistică, apofatică. Aţi pomenit deja de 
faptul aceasta, anume că ei susţin că putem accede şi prin 
creştinismul mistic la aceeaşi saturare a schemei Posibilităţii. 
Nu acesta este scopul şi nici sensul, anume să saturez schema 
Posibilităţii universale. Scopul este să înţeleg dacă creştinismul 
este real şi autentic în distincţiile acestea pe care le-am evocat. 
Trebuie să reţin distincţia dintre persoana înţeleasă în sensul 
acesta mentalist, energetic şi individual, respectiv în sensul 
originar şi în sensul trifiinţialităţii chipului de persoană. Este 
foarte important detaliul acesta evidenţiat de isihast, pentru că 
tocmai chipul trifiinţial îi dă de fapt Principiului caracterul de 
persoană. Chipul triadic este deschiderea în sine a persoanei 
care îi permite să fie deschisă şi peste sine din sine, rămânând 
în sine şi participativă, totodată, fără să se confunde, fără să se 
piardă pe sine, în întâlnirile sale. E foarte greu, fără să ai lămurit 
acest chip personal triadic, încă de la origine, să înţelegi că 
relaţionarea la nivel de Principiu, ca Principiu direct... inter-
principială, să spun, nu este posibilă... 

Ad. Olteanu: Şi dacă rămâi la nivel de Principiu nu 
înţelegi realitatea Întrupării lui Hristos, că El se întrupează, se 
înomeneşte la plinirea vremii, într-o taină din veac ascunsă şi 
de îngeri neştiută. 

N.: Şi când se înomeneşte Fiul, se arată tot ca un chip 
icoană-persoană. Se văd asemănările: Cine M-a văzut pe mine a 
văzut pe Tatăl. Între El şi Tatăl este această asemănare. De la 
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Principiu la Fiinţă şi Existenţă, în această schemă a Posibilităţii 
universale, nu am asemănarea. Mi se rupe filmul iconic... 

Ad. Olteanu: Aici este unicitatea, că Dumnezeu se pogoară 
kenotic şi se smereşte pe sine. 

N.: Şi trebuie să îl înţelegi pe Dumnezeu ca făcut şi om. 
Cum spuneau călugării sciţi: „Unul din Treime a pătimit cu 
trupul”. Deci, „Unul din Treime”, şi nu un avatar care a saturat 
o schemă a Posibilităţii universale, a pătimit cu trupul. Schema 
Posibilităţii universale îl scoate din schemă pe Tatăl, dacă vreţi, 
Treimea, în fond. Sau, dacă îl „poziţionează” pe Tatăl în 
„schemă”, ca fiind însuşi Principiul, atunci eu, omul, sunt Fiul, 
în sensul doar acesta al Fiinţei care este localizată ca Principiu 
nemanifestat al manifestării în ordinea aceasta subsecventă 
Principiului propriu-zis.   

Ad. Olteanu: Miza discursului filozofic guenonian ar 
putea fi nedumnezeirea Fiului. Hristos ar fi circumscris unui 
adevăr istoric obiectiv, ar satura schema universală, însă El nu 
este Dumnezeu şi nu este mărturisit ca fiind Dumnezeu. 

N.: Nu este mărturisit ca Dumnezeu! Dacă iei Principiul 
acela ca pe Dumnezeu – deşi, dacă îl iei în sensul acesta, este ca 
şi cum ar fi o identificare şi a lui Hristos şi a ta, a fiecăruia, cu 
Dumnezeu... mă rog, cu dumnezeirea – nu mai apare, mai bine 
zis dispare Tatăl-Persoană. Pentru că, dacă aceea este dumneze-
irea, atunci este impersonală, este într-o înţelegere să-i spunem 
principială, ca Principiu. În acest fel dispare naşterea din Tatăl a 
Fiului ca de aceeaşi fiinţă cu Tatăl, şi toate celelalte, inclusiv 
creaţia prin însuşi Fiul. Aici ieşim din perspectiva revelaţiei 
creştine, de fapt, şi intrăm în altă zonă, doar metafizică. Partea 
complicată este când încercăm să înţelegem creştinismul prin 
altă schemă, precum cea pe care o propune Guénon. În caz că 
facem aceasta, desigur, pentru că nu spun că face toată lumea.  

Ad. Olteanu: Perspectiva nu este o noutate, pentru că 
apare şi în filozofia religioasă rusă. Prin Nikolai Berdiaev şi 
Serghei Bulgakov, de exemplu, se fac încercări de metafizică 
existenţială şi speculaţii pe marginea filozofiei occidentale, dar 
şi orientale.  

N.: Aici mi se par importante, din această perspectivă, 
apologetică, precizările părintelui Ghelasie, care vorbeşte de un 
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viu fiinţial şi reflexiile sale ca un viu energetic sau de dialogul 
dintre viul necreat şi viul de creaţie etc. În acest sens mistic, 
trebuie să vezi cum identifici toate aceste viuri, experienţial, şi 
cum descoperi acest chip al persoanei, autentic, şi nu în sensul 
acesta al lui Guénon, pentru că el asociază persoana cu 
mentalul sau cu sufletul individual cum spun extrem-orientalii, 
acel jivatma dincolo de care ar fi atman. Dacă judeci logic, se 
acreditează ideea că, în fond, creştinismul nu a venit cu nimic, 
întrucât era posibilă saturarea schemei Posibilităţii universale şi 
înainte de Hristos şi de când lumea. Important ar fi doar să o 
faci, să o actualizezi în tine. 

Ad. Olteanu: Adevărul credinţei este foarte simplu: să îl 
mărturiseşti pe Iisus Hristos că este Dumnezeu adevărat şi om 
adevărat, ceea ce acest discurs eludează şi nu mărturiseşte, şi că 
a înviat din morţi. Acestea două sunt. Chiar este o icoană 
zugrăvită într-o mânăstire vâlceană în care Domnul este în 
corabie, este cârmaciul, sfinţii apostoli sunt la vâsle, undeva pe 
aceeaşi corabie se află Hristos euharistic pe sfânta masă, iar în 
exterior se află o persoană care încearcă să ţintească. Şi s-a 
determinat ce vrea să ţintească acela, respectiv potrivnicul. 
Doreşte să lovească, de fapt, în Hristos euharistic, nu în Hristos 
cel istoric. Aceasta o ştiu dintr-o predică a lui Bartolomeu 
Anania. 

N.: Sigur că Hristos euharistic îl cuprinde şi pe Hristos 
istoric, asta e limpede. Eshatologia nu ne scoate din întrupare, 
iar Schimbarea la Faţă este transfigurare, este supraîntrupare. 
Să nu se înţeleagă că este doar o simplă decorporalizare. Hristos 
istoric, la părintele Stăniloae, are dimensiuni euharistice. Pro-
blema este atunci când te apropii de dumnezeirea hristică şi 
începi să o scoţi din Treime, să o gândeşti ca Principiu, să o 
accepţi doar ca Principiu ultim. Începi să intri, chipurile, într-o 
abordare, mistagogică sau apofatică să-i spunem, dar, de fapt, 
ieşi din datele ei revelate. Însă, atunci ajungi în nişte blocaje şi 
nu mai înţelegi ce este chipul hristic, ce spune, în realitate, 
formula „Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Care este omul 
adevărat, ce înseamnă omul adevărat, trebuie detaliat, ce 
înseamnă Dumnezeu adevărat, legat de Sfânta Treime, trebuie 
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precizat. Nu poţi să înţelegi dumnezeirea aceasta fără naşterea 
Fiului din Tatăl. În orice caz, modalitatea aceasta este greşită şi 
atunci când se propune ca o modalitate de interpretare, eshato-
logică, dacă vreţi. În fond, eshatologia înseamnă saturarea 
schemei Posibilităţii universale, a acestei structuri? Aceasta 
înseamnă eshatologia, aceasta înseamnă eshatonul? Apropo de 
ceea ce spuneţi, este înviere sub forma aceasta? Aici vorbim 
despre iconic? Metafizica mistică, în sensul prezentării acesteia 
guenoniene, este, de fapt, aniconică, apropo de părintele 
Ghelasie şi de iconismul mistic isihast. Metafizica mistică nu 
înţelege raportul dintre chip şi asemănare, dintre Tatăl şi Fiul, 
dintre Fiul ca asemănare, care creează pe modelul său asemă-
nări de creaţie. Adică, aici se rupe filmul iconic, din perspectiva 
metafizică. 

Ad. Olteanu: Convergenţele între mistici foarte diferite în 
fapt au preocupat reflecţia religioasă de-a lungul timpului şi, 
înghesuite fiind toate într-un pat al lui Procust, au ieşit mutilate, 
pe criteriul că trebuie atinsă o unitate transcendentală. Părintele 
Ghelasie vorbeşte despre hotare mai mult şi poate mai puţin 
despre convergenţe. Este o întrebare dacă există trăsături comune 
marilor tradiţii mistice, în măsura în care putem să le numim 
astfel. Ce spuneţi despre teza şi antiteza care se contopesc în 
sinteză, despre opoziţia care se dizolvă în complementaritate şi 
apoi în unitatea nediferenţiată în aşa-zisele metafizici înalte? 

N.: Acestea sunt nişte mecanisme subsumate unei practici 
sau unei experienţe mistice. La părintele Ghelasie, este foarte 
important hotarul, distincţia, char dacă recuperează deschi-
derea mistică a omului în general. Dar nu înseamnă că des-
chiderea nu trebuie să fie calibrată şi faptul că apofatismul în 
sens creştin, în prezentarea isihastă şi ghelasiană nu este conţi-
nut de un chip, nu este conţinut al persoanei, care înseamnă 
identitate şi care înseamnă hotar, dacă vreţi, hotar identitar. 
Apofatismul creştin nu este impersonal. Persoana este forma 
care cuprinde taina, care cuprinde infinitul, cum spune undeva 
isihastul. 

În schema Posibilităţii universale forma este mai degrabă 
în ordinea existenţei, a multiplicităţii, în manifestare. În viziune 
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isihastă, forma este însuşi chipul de persoană, în sensul că 
persoana este identitate. Atunci relaţia inter-personală este o 
relaţie a distincţiilor identitare afirmate reciproc, iar distincţia 
aceasta este determinare într-un anumit fel, pentru că este 
identitate ipostatică. Nu este nedeterminare şi nu ţine de 
habitusul meu mental, retardat, ca să spun aşa, care nu ar fi 
pregătit să treacă în impersonal, pentru că aşa se înţelege, în 
varianta metafizică, care personalizează mentalul şi impersona-
lizează ceea ce îl transcende. Trebuie să înţeleg, în sens isihast, 
că ceea ce transcende mentalul are determinări, identitate, este 
un cine, este chipul de persoană. 

În perspectivă creştină, tocmai aceasta este problema, că 
tu trebuie să recunoşti, să reafirmi aceste identităţi chiar supra-
mentale ca fiind realităţi în distincţie, adică nu este ceva 
indistinct, un zero apofatic, dincolo de unitate şi diversitate. 
Desigur că una este distincţia identitară în planul acesta 
corporal, alta este în planul conceptual, şi alta este distincţia în 
ordinea fiinţială personală ce transcende şi corporalul, şi 
mentalul, şi energeticul subtil. Dar sunt nişte distincţii, nişte 
hotare, nişte participări personale de conţinut fiinţial, în care 
distincţia, hotarul şi identitatea se păstrează. Eu îl reafirm pe 
celălalt în întâlnirea cu el, fiinţială, cercetându-i hotarul, în 
sensul de formă a persoanei, de identitate a persoanei, pentru 
că celălalt este o persoană anume, care are o conştiinţă, o 
memorie şi un limbaj fiinţial. Eu în întâlnire inter-personală am 
o interferenţă memorială cu celălalt, am o comunicare de limbaj, 
dar el păstrează distinctă conştiinţa sa, pe care întipăreşte 
memoriile exprimărilor sale ca limbaj, fiinţial de data aceasta, 
nu mental sau energetic. Astfel, creştinismul vine şi cu comu-
nicarea, cu cuminecarea totală, dacă este să gândim în logica 
faptului arhetipal că omul este chip de limbaj, dar limbajul 
văzut în sensul acesta supra-mental, ca limbaj fiinţial. Deci, nu 
un fiinţial în sensul interpretării pervertite a filozofiei europene, 
în care Fiinţa o definesc, o situez sub Principiu, şi o asimilez 
cumva, experienţial, unei energii. Fiinţialitatea persoanei 
trebuie înţeleasă în raport de acea descoperire: Eu sunt Cel ce 
sunt. Fiinţialitatea trebuie să fie în chipul acela de permanenţă, 



Convorbiri (I) 

85 

de a fi prin ea însăşi şi din ea însăşi, în sensul acesta al unei 
taine, care e cuprinsă inefabil într-un chip. Iar chipul din start 
arată o supraformă de persoană. Părintele Ghelasie operează, 
de altfel, cu raportul triadic dintre supraformă, formă şi con-
ţinut. Iese din schema binară, de genul formă şi conţinut, şi din 
dualitatea formal şi informal... 

Ad. Olteanu: Asemănătoare cu triadele fiinţei la Maxim 
Mărturisitorul. 

N.: La sfântul Maxim Mărturisitorul se merge tot pe o 
arhetipare triadică. Nu poţi să înţelegi forma şi conţinutul decât 
în raport de supraformă, ce înseamnă o revenire dintr-o logică 
duală la o logică triadică. De ce este importantă supraforma în 
această precizare triadică? Pentru că supraforma se arată ca 
fundament, ca origine, ca super formă, sursa chip originară. 
Supraforma afirmă că nu este o absenţă a formei ca temei, că nu 
este o aniconică devenire de la informal la formal. Nu este deci 
o ne-formă, in-formă la origini, ci este o supra-formă ca început. 
Din punctul acesta de vedere, isihastul dă acest hotar tare de 
formă ca supra-formă, care nu este dincolo de formă, ci, să spun 
aşa, este ultra-forma. În această viziune iconică forma nu mai 
este situată în ordinea manifestării, a existenţei sau a corporali-
tăţii individuate. De fapt, în acest chip al logicii triadice, iconice, 
chiar formele acestea corporale, individuale, îşi reafirmă asemă-
narea cu supra-forma model, ce le transcende, şi astfel îşi 
regăsesc chipul iconic.   

Ad. Olteanu: Mi s-a părut că scriitorul în discuţie ajunge 
la o formulă de un straniu ecumenism, de aceea am formulat  
această întrebare. Pe de o parte, el pretinde că face o sinteză şi 
aceşti comentatori ai lui afirmă că este o sinteză a unui adevăr 
primordial şi care se poate aplica tuturor, dar, pe de altă parte, 
mi se pare că intervin şi elemente sincretiste. 

N.: Cred că nu poţi să scapi de chestiunea aceasta 
sincretistă, dar de un alt tip, concordist. Pentru că aici face o 
extensie, o extrapolare, cumva. Te bag, cum ar veni, în schema 
mea, şi te reinterpretez după viziunea mea. Îţi spun că ai şi tu 
valoare, dar valoarea ta se relevă dacă intri, dacă te potriveşti în 
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schema mea, dacă recunoşti că poţi satura mistic şi experienţial 
această schemă. 

Ad. Olteanu: Sau intri în schema mea, dar mai ai de 
parcurs nişte trepte, deci eşti tot un novice. 

N.: Chiar şi asta ţi se poate spune, că, din punctul acesta 
de vedere, nu ai atins încă... Principiul. În conformitate cu această 
schemă metafizică, eşti rămas cumva la planul/principiul 
secund al Fiinţei şi, prin urmare, ar trebui să mergi mai departe, 
dincolo de Existenţă şi de Fiinţă. Spui că trebuie să mă asumi tu 
în schema ta, ca să pot, într-adevăr, să mă realizez şi eu. Ceea ce 
mi se pare că este o aiureală, dacă nu identificăm realităţile şi ne 
ciocnim în termeni. Creştinismul ar avea un fel de valoare 
mistică, ca filon al tradiţiei, întrucât poate să satureze schema 
aceasta. Dar, de fapt, nu putem să ieşim din această schemă, 
despre care se declară că este maximul posibil prin şi în care 
avem acces la Real, iar acestea, printre care şi creştinismul, sunt 
variantele de acces ale Tradiţiei primordiale. Bun, şi atunci ce 
fac? Atunci putea să nu vină Hristos, putea să nu se întrupeze 
Cuvântul şi eu tot ajungeam la această realizare. Dar aceasta 
înseamnă că nu am Sfânta Treime în sensul de fundament şi 
origine, ce se descoperă prin întruparea-înomenirea şi pătimirea 
unuia din Sfânta Treime, anume Fiul. În atare schemă meta-
fizică, ajungi să accepţi un Dumnezeu care este fiinţa, dar care, 
ca fiinţă, e un fel de nemanifestat ca suport al manifestării, ce 
rămâne tot sub Principiul Suprem, fiind un Dumnezeu creator, 
un soi de Ishvara. Abordarea aceasta să spunem că te poate 
duce la un fel de aşa-zis ecumenism mistic... 

Ad. Olteanu: Sau te poate duce la un fel de mistică 
intereligioasă. 

N.: Oarecum, da. Te duce la o unitate de şi întru aceeaşi 
schemă, ce prezumă că vorbim şi experiem acelaşi Real. Dar nu 
este autentic demersul, pentru că, exact ce vorbim, creştinismul, 
dacă vorbeşte de fiinţă, cei care operează cu această schemă îl 
pun, de fapt, în plan secund. Pe când, teologic şi isihast, fiinţa 
este conţinut al chipului, în sensul acesta fundamental şi al 
trifiinţialităţii persoanei, şi al celor trei persoane. Nu poţi să 
gândeşti în termenii aceştia, spunându-mi că am şi eu creştinul 
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o valoare, dar trebuie să vin pe turnantă metafizică, pe calea 
schemei tale, ca să o şi valorific mistic, experienţial. Deci, ca 
poziţionare, te pun în plan secund, pentru că nu ai înţeles cum 
stă treaba cu Fiinţa, dar au înţeles ei, şi nici cum stă treaba cu 
Principiul nu înţelegi, dar au înţeles ei. De fapt, operează tot cu 
o schemă şi eşti validat mistic doar dacă o asumi.   

Ad. Olteanu: În 2017 spuneaţi că Omul Universal, în 
concepţia unui anumit tip de reflecţie metafizică, este o 
paradoxală icoană iconoclastă şi că îşi pierde identitatea de chip 
iconic.  

N.: Guénon face o distincţie şi între „omul veritabil” şi 
„omul transcendent”. „Omul veritabil” este identificat cu „omul 
primordial” care este deja, cel puţin virtual, Omul Universal. 
„Omul transcendent”, numit uneori „om divin” sau „om 
spiritual”, este cel care a ajuns la „Identitatea Supremă”, care nu 
mai este om în sens individual, întrucât s-a eliberat de condiţiile 
sale specifice şi de toate celelalte condiţii ale oricărei stări de 
existenţă, devenind în mod efectiv Omul Universal, care, 
paradoxal, are ca simbol crucea, în abordarea lui Guénon. Aici 
este şi schema de realizare a Omului Universal, dacă vreţi, atin-
gerea unei stări totale şi necondiţionate a „Identităţii Supreme”, 
din perspectiva acestei scheme metafizice a Posibilităţii unive-
rsale. Tocmai ceea ce vorbeam despre această paradoxală icoană 
iconoclastă! Iconoclastă, pentru că se ratează iconicul, calea 
acestor asemănări ale asemănărilor, chipul ca origine în sine, 
Tatăl care naşte pe Fiul, dar care este o naştere intrafiinţială, că 
Fiul este de aceeaşi fiinţă cu Tatăl şi în asemănare ipostatică cu 
Tatăl. Astfel, în sensul creştin, nu este un raport între Tatăl şi 
Fiul ca de la Fiinţă la Existenţă sau ca de la Principiu la Fiinţă, 
cum este în sensul acesta al schemei... 

Ad. Olteanu: Cu alte cuvinte, nu este un raport emana-
ţionist.  

N.: Nu este unul emanaţionist sau unul de monoteism 
strict ca un raport de bielă-manivelă dintre Tatăl şi Fiul. Chipul 
iconic este şi un chip care prezervă acest traseu revelaţional de 
la alfa la omega. Adică, este clară viziunea aceasta a Sfintei 
Treimi ce se descoperă prin Fiul. 
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Ad. Olteanu: Şi ţi-l păstrează pe Hristos care se arată ca 
chip. 

N.: Aceasta este una, că se descoperă pe Sine deplin ca 
Chip, dar îţi arată şi o coerenţă iconică, antropogonică şi cosmo-
gonică, de la început până la sfârşit, pentru că vezi şi sensul 
unei finalităţi eshatologice, a omului şi a creaţiei, tot ca icoană 
transfigurată a zilei a opta şi a odihnei plinitoare, nesfârşite. 
Toate detaliile se înţeleg mai bine dacă identifici şi paradigmele 
iconice ale creaţiei din Fiul, a acelui Fiu al Tatălui care nu este 
un simplu Cuvânt considerat vibraţie primordială, aşa cum 
spun unii...  

Ad. Olteanu: Sau Memra, acel cuvânt primordial din 
Cabala teosofică şi teurgică. 

N.: Pentru că El, Fiul, „Cuvântul prin care toate s-au 
făcut”, este persoană-chip fiinţial, iar cuvântarea fiinţială a per-
soanei este de altă natură decât cuvântarea aceasta energetică, 
vibraţională. Este o gravă eroare să interpretezi Cuvântul din 
prologul ioaneic în sens energetic, vibraţional. Aceasta este o 
problemă de despicare fundamentală, ce te poate scoate din 
Crez şi din Trupul Mistic al Cuvântului, care este Biserica. Cine 
rămâne doar la o rostire energetică sau informaţională, identi-
ficată ca natură însăşi a Cuvântului, îl confundă cu o informaţie 
energetică subiacentă, cosmică sau cu un impuls-declanşare 
vibraţională. 

Ad. Olteanu: Este Cuvântul dintru început, din prologul 
sfintei evanghelii de la Ioan, însă nu numai cuvânt de limbaj, ci 
este Cuvântul ca Fiu al Tatălui. 

N.: Lucrurile trebuie ţesute în acest Crez, ca să rămâi 
coerent pe Cale. Rătăceşti, dacă nu ai recuperat şi identificat 
acest intermediar de chip iconic, cum spune părintele Ghelasie, 
pentru că însuşi chipul omului este un chip iconic în asemănare. 
Şi atunci trebuie să recuperezi acest chip al persoanei, care este 
asemănare de chip de fiu, pentru că este după chipul Fiului, 
care este şi El chip de persoană, nu este o simplă faţă sau Marea 
Faţă din structura sefirotică, cum s-ar putea crede, ca un fel de 
imagine de manifestare a Principiului fără faţă... iconoclast... 

Ad. Olteanu: Ca un fel de faţă a Principiului care se 
autoconfigurează prin arborele sefirotic.  
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N.: Din perspectiva creştină, însuşi Tatăl este Chipul în 
sine, după cum afirmă isihastul, iar Fiul este asemănarea. Tatăl 
naşte însăşi asemănarea, născând pe Fiul, întrucât asemănarea 
este relativă la o origine, la o bază. Fiul este relativ la Tatăl, 
adică este raportat la Tatăl ca asemănare a Chipului Tatălui. Nu 
poţi să gândeşti pe Fiul fără Tatăl. Când vorbeşti de Fiul, cert 
Fiul are un Tată, implică şi pe Tatăl, nu este de la sine, prin sine. 
Şi aici este important acest caracter iconic al Chipului Fiului, 
care transferă şi reproduce aceste asemănări de model para-
digmatic şi prin actul creaţiei, prin apariţia în existenţă a 
omului şi a creaţiei, dar pe care le prezervă în veşnicie, le 
înveşniceşte. Este, aşadar, o înrudire dintre noi şi Dumnezeu 
prin această asemănare a asemănării, noi fiind asemănarea 
asemănării sau a asemănărilor dacă vedem în sensul multipli-
cităţii acelor logoi sau paradigme divine. Pe acestea isihastul le 
vede într-un fel mai tainic, ca fiind chipuri iconice, temeiuri-
modele ale creaţiei şi care sunt, cumva, intrafiinţiale. Dar nu în 
sensul acesta de fiinţialitate care este nemanifestarea manifes-
tării şi alte poveşti de acest fel, guenonist. Adică lucrurile 
trebuie văzute de la început în toată coerenţa revelaţiei creştine. 
Noi trebuie să vedem în întregul revelaţiei şi triadologia, şi 
hristologia, şi antropologia şi antropogonia. Deci, trebuie să 
avem în atenţie şi cum apare omul, şi care este soteriologia, că 
nu pot să restrâng eshatologicul, soteriologia la saturarea 
schemei Posibilităţii universale, la atingerea unui universal din 
acesta metafizic, ca şi cum aceasta ar fi realizarea creştină a 
omului. În sensul acesta înseamnă că nu am înţeles eshatologia 
creştină şi ce înseamnă cu adevărat antropogonia creştină, şi 
ajungem la concluzia că nu avea rost să vină Hristos şi să 
descopere un Chip al Tatălui. Ca atare, nu rămânem în 
creştinism. Nu pot să gândesc soteriologia sau eshatologia din 
perspectiva schemei Posibilităţii universale pentru că, dacă 
gândesc aşa, ies din creştinism, oricât m-aş declara creştin. 

Ad. Olteanu: Sau dacă gândesc din punctul de vedere al 
icoanei iconoclaste despre care vorbeaţi. 

N.: Altfel zis, nu pot gândi soteriologia şi eshatologia 
creştină în schema de realizare metafizică a Omului Universal, 
al icoanei iconoclaste de tip metafizic, ce este o imagine a unui 
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om universal, realizat metafizic, dar a unui om care îşi trădează 
chipul originar, care îşi trădează chipul iconic, a unui om care 
nu are raportul de înrudire şi nici filiaţia hristică în el. Acest om 
îşi saturează schema respectivă, dar aici este vorba de întâlnirea 
noastră cu modelul arhechipal sau cu chipul iconic care este  
dat prin Fiul. Acel Fiu înţeles ca „Dumnezeu adevărat şi om 
adevărat” şi nu în schema Posibilităţii universale. Este funda-
mentală viziunea autentic creştină. În afara ei, această transla-
tare metafizică schematică asupra realităţii devine iconoclastă şi 
distructivă, deşi poate să pară o chestiune de deschidere, pentru 
că recunoaşte mai multe straturi ale realităţii subtile, metafizice. 
Schema pune însă creştinismul în zona de înţelegere subsidiară 
a Fiinţei, în planul sub-principial, sau ca un principiu al 
manifestării, al nemanifestării manifestate, şi nu în al ordinii 
non-manifestării acelui Principiu transcendent.  

Dacă gândeşti aşa, ratezi întâlnirea cu creştinismul, deşi 
consideri că şi creştinismul are o tradiţie mistică ş.a.m.d. 
Recunoşti tradiţiile mistice, dar susţii că trebuie mers în acest 
demers de saturare a schemei Posibilităţii universale. Nu este 
aşa, pentru că isihasmul este pecete iconică strictă, şi argumen-
tele din actualizarea mistagogică a isihastului sunt foarte clare 
şi au, într-adevăr, rost vizavi de raportarea la aceste date 
metafizice. Au o noimă apologetică de reper. Te fac să vezi de 
ce trebuie să îl înţelegi pe Tatăl ca un Chip-Persoană în sine, 
arhechipală, de ce sunt aceste triade ale persoanei, acest chip 
triadic şi această trifiinţialitate ca o deschidere în sine însăşi a 
persoanei, pentru că, altfel, persoana ar fi un principiu, ar fi 
înţeleasă ca un principiu sau doar în sens mental, psihologic.  
De aceea este taina aceasta a viului legată de trifiinţialitatea 
persoanei. Este o taină a viului pe care metafizicienii schemei 
nu o înţeleg şi nu o pătrund decât la nivel de principiu, unde, 
fără deschiderea trifiinţialităţii, acest principiu pare imobil, 
static... Mai mult, fără memoriile arhechipale iconice, principiul 
devine iconoclast, şi tot ceea ce se construieşte pe el capătă, 
cumva, această paradoxală amprentă iconoclastă... 

Ad. Olteanu: Autorii cărţii citate mai sus ajung parţial la 
un adevăr, spunând că discursul este iconoclast la Guénon, 
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revin la idei de geometrie iconodulă şi de algebră iconoclastă în 
răspărul teologiei apusene şi al filozofiei europene în general, 
care ar fi pe fond iconodule, dacă va amintiţi din Sensuri 
metafizice ale crucii.  

N.: În semiotică, deja prin anii ‘60-‘70 ai secolului trecut, 
se discuta de un iconism legat doar de vizual, de imagine. Însă, 
spre sfârşitul anilor ’90, s-a trecut mult mai hotărât la asocierea 
iconismului cu asemănarea. Sigur că sunt şi unii contestatari ai 
acestei idei de asemănare asociată iconicităţii, iconismului. Dar 
este de semnalat faptul că s-a trecut de la iconicitatea legată de 
canalul vizual şi la alte modalităţi de transmitere a informaţiei, 
a mesajului, pe canalul auditiv şi pe cel olfactiv etc. Adică 
iconismul de astăzi nu mai discută doar cu privire la vizual, ci 
există şi alte forme de configurare a lui. 

Ad. Olteanu: Sunt modalităţi superioare de transmitere a 
informaţiei iconice. 

N.: Distincte, în primul rând. Asocierea iconicului nu este 
doar cu vizualul, nu este doar cu imaginea, ci cu asemănarea, 
iar asemănarea poate să fie descoperită, de pildă, şi la nivel 
olfactiv, nu doar la nivel vizual, etc. Eu nu am decât distincţia 
aceasta, să zicem, dintre algebric şi geometric, geometrie văzută 
în sensul acesta iconic ca formă de vizualitate geometrică, 
morfologică. Este una dintre distincţii între abstract şi concret, în 
care este pusă chestiunea reprezentării şi a iconoclasmului. Alţii 
asociază iconismul doar cu relaţia, sau mai precis cu relaţia 
dintre văzut şi nevăzut. Dar mai largă şi mai profundă, şi în 
sensul acesta insistă, cred, şi părintele Ghelasie, este iconicitatea 
în asociere cu asemănarea, pentru că asemănarea poate să fie 
regăsită şi în imagine, în vizual, dar şi în planul şi prin canalele 
acestea ale simţurilor. Poate să fie olfactivă, poate să fie şi 
auditivă, pentru că asemănarea vizează şi poate fi recunoscută 
prin mai multe straturi ale realităţii, şi la nivel macro şi la nivel 
micro, şi fizic şi metafizic. Atunci iconismul, înrudirea aceasta 
prin asemănare, este mult mai tainică şi explorează, implică, 
straturi mult mai adânci ale realităţii, ale realului. Apofatismul 
şi creştinismul sunt profund iconice, în acest sens tainic al 
legăturii prin asemănare. 
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Ad. Olteanu: Aici este o sursă de conflict major şi istoric 
dintre iconoclasm şi iconodulie, care a fost reiterat în primul 
mileniu creştin până la 787, anul sinodului VII ecumenic, 
ulterior discuţiile au continuat şi în secolul IX, şi iată că această 
controversă persistă.  

N.: Aici este poate şi raportul de neconfundat dintre 
creştinism şi celelalte religii ale Cărţii, cum le circumscriu unii, 
ale monoteismului iudaic şi monoteismului islamic. Însă, taina 
întrupării vine cu totul şi cu totul altceva, mă refer la revelaţia 
Treimii şi la valorificarea imaginii, însă nu numai a imaginii, 
pentru că iconicul acesta, ca legătură/asociere prin asemănare, 
este mai mult decât valorificarea de imagini... 

Ad. Olteanu: Ce este iconicul, dacă nu un chip constitutiv 
al lui Dumnezeu care se lasă circumscris prin imaginea sacră. 

N.: În primul rând, circumscris identitar, nu în sensul 
acesta de tridimensionalitate sau de bidimensionalitate a ima-
ginii, ci personal, ipostatic. Icoana ca imagine sacră are ca 
suport acest personalism iconic, ipostatic, această mistagogie 
iconică. Identitatea aceea originară, arhechipală, ipostatică a 
Tatălui se pecetluieşte într-o asemănare, naşte pe Fiul, apoi 
intervine prin actul creator al Fiului „asemănarea asemănării” 
creaţiei. Este o înrudire originară care permite o legătură în 
acest sens iconic, pentru că asemănarea înseamnă şi o potrivire, 
înseamnă şi o relaţie, un relativ la ceva, la un temei, pentru că 
dacă cineva este în asemănare, atunci este o asemănare vizavi 
de cineva/ceva, nu este asemănare în sine. Recunosc pe un tată 
în fiul său, asemănarea fiului cu tatăl, întrucât cunosc, l-am 
identificat pe tatăl său. Sau, pornind de la un fiu, pot să 
recunosc pe tatăl său, în virtutea legăturii de asemănare. Şi 
atunci în iconic este o relaţionare cu sursa, cu baza de la care şi 
în raport de care se revendică asemănarea. Poate într-un fel aici, 
vizavi de ceea ce aţi spus, sesizează clivajul autorii Sensurilor 
metafizice... Sesizează poate şi că este intrinsec şi inerent faptul 
că, fiind pe filiera aceasta islamică, Guénon a trecut în această 
zonă, sens în care, vrea sau nu vrea, trebuie să îşi argumenteze 
şi latura aceasta iconoclastă. 

Ad. Olteanu: Şi monoteismul, dar şi aniconicul iconoclast. 
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N.: Asta este. Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl, ne 
spune revelaţia creştină şi ne spune aceasta Cuvântul întrupat, 
adică arătat şi în icoana-chipul omului. Sau, în altă ordine, din 
imaginea aceasta a omului se vede chipul Fiului, şi prin chipul 
Fiului, chipul Tatălui. Se vede această asemănare din asemănare 
în asemănare. Este o legătură prin asemănare. Aici este taina 
iconicului personalist despre care vorbeşte şi isihastul, pe care 
acest misticism metafizic nu o are. Şi nu este întâmplătoare 
insistenţa aceasta a isihastului, din punctul meu de vedere. 

Ad. Olteanu: Insistenţa pe suprachip, dar şi pe chip şi pe 
asemănare.  

N.: Da, şi distincţiile acestea dintre chip, faţă şi asemănare, 
în sensul de triade ale persoanei. Totul se mişcă într-o zonă 
iconică a prezentării şi a exprimării. Este foarte importantă 
prezentarea isihasmului, pentru că viziunea isihastă trebuie să 
se înscrie într-o teologie iconică. Isihasmul nu este doar o 
modalitate de a ajunge pe calea saturării la schema Posibilităţii 
universale. Dacă merg în direcţia respectivă, ies, de fapt, din 
isihasm. Pot să rostesc şi rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase”, 
pot să fac oratio mentis oricât aş vrea, pentru că, fiind calat pe 
altă traiectorie, una în care caut să saturez realul acela, aşa cum 
îl livrează Guénon, ajung la altă destinaţie, pentru că am aştep-
tările experienţiale configurate în direcţia respectivă, structura 
antropologică, totul. Nu am, însă, interpersonalul şi relaţionalul 
iconic personalist. Nu poţi să accesezi isihasmul în afara coor-
donatelor unei viziuni isihaste, ca practică sau ca experienţă.  
Şi aici revii la chestiunea aceasta fundamentală a personalis-
mului în isihasm, a personalismului înţeles în sensul tare, real 
ontologic, nu în sens psihologic.  

Ad. Olteanu: În sensul bisericesc al ecleziologiei comu-
niunii. 

N.: Eclezial, da. Un personalism în chipul acesta fiinţial, 
însă fiinţialul în sensul de suport, în sensul de spirit luat ca 
fiinţialitate, nu în sensul mental, abstract sau emoţional-afectiv 
sau cum sunt aceste corpuri-energii. 

Ad. Olteanu: Avem un iconoclasm paradoxal în moder-
nitate, dar avem şi o pletoră de imagini care indică şi trimit spre 
nicăieri.  
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N.: Este adevărat, şi poate că aici este problema, o lume 
plină de imagini, dar depersonalizată. De aceea iconicul nu 
trebuie asociat numai cu imaginea, sau, altfel spus, poţi să ai 
imagini iconoclaste, imagini pătrunse de spirit impersonal. 
Imaginea nu este neapărat iconodulă, iar aceasta se va vedea 
spre sfârşitul veacurilor când unii vor lua chipuri de hristoşi, 
mincinoşi, desigur. Ceea ce înseamnă că acea „luare de chip” 
hristic nu este cea propriu-zis iconică, ca identificare iconică, 
personalistă, a asemănării în sensul adevărului revelaţional.  

Ad. Olteanu: Vorbeaţi într-una din discuţiile anterioare 
despre dezontologizarea unui anumit tip de cultură profană la 
care am făcut referire. Nu vi se pare că absenţa unui chip 
absolut în interiorul unui monoteism strict şi aniconic, respectiv 
absenţa Treimii celei deofiinţă şi nedespărţită nu conduce pe căi 
diferite desigur, la aceeaşi dezontologizare în numele unor 
filozofii care se proclamă ca fiind revelate? 

N.: În perspectiva în care înţelegem noi ontologia, dezon-
tologizează, dar nu în sensul ontologiei pe care ţi-l livrează 
Guénon. Mai mult, în sens creştin, dezontologizarea este şi o 
marcă a depersonalizării. Întrebarea este dacă această perspec-
tivă guenoniană nu subminează cultura europeană în funda-
mentele ei, referitor la ceea ce aţi spus, sau nu o poziţionează 
într-un anumit fel reducţionist, şi astfel putem spune că avem 
de a face chiar cu o subminare a culturii europene în resorturile 
sale intime, personaliste. 

Ad. Olteanu: Subminare care se amplifică odată cu 
trecerea timpului. 

N.: Subminare şi în sensul filozofiei europene, dar şi al 
creştinismului. Atunci se poate gândi că ar putea să fie partici-
pare la dezontologizare şi depersonalizare, în sensul acesta, 
chiar mizând, paradoxal, pe metafizică, pe Principiu şi pe 
aceasta schemă a Realului. De fapt, poate să fie şi o structură 
spirituală subversivă în raport de un anumit spaţiu spiritual, 
dacă mă gândesc în termenii aceştia, pe care îl demontează şi îl 
remontează, oferindu-i în mod generos şansa să fie în altă 
schemă... Dacă nu eşti astfel, configurat de schemă, nu ai ajuns 
unde trebuie şi eşti cu ontologia pe un plan secund... 
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Ad. Olteanu: Chiar şi stilistica guenoniană este una 
absconsă sau prolixă şi specioasă, cu propoziţii foarte lungi care 
îmi amintesc de un Marcel Proust. Sigur că metafizica nu poate 
fi scrisă în termeni foarte clari.  

N.: Este în zona scanării şi a transferului în spaţiul unei 
clarităţi algebrice, dar această claritate este una operaţională. 
Când dai însă carnaţie realităţilor respective şi treci în zona 
actualizării lor, apare şi problema, pentru că mistica vizează 
identificarea realităţilor. Cu ce ne identificăm în această schemă, 
cum ajungem în zona aceasta a experienţei mistice, a clarităţii 
raportului dintre creat şi necreat, dar şi a raportului dintre fiinţă 
şi energii care, de la Sfântul Grigorie Palama, s-a precizat chiar 
de la nivelul realităţii transcendente. De aceea şi părintele 
Ghelasie îl prezintă pe Dumnezeu ca fiinţă şi har, după modelul 
palamit în care harul este energie necreată. Dar şi pe om, ca 
facere după „chip şi asemănare”, îl prezintă analog ca fiinţă 
creată şi energii create.  

Ad. Olteanu: Fiinţă necreată şi har necreat, fiinţă creată şi 
energii create.  

N.: Da, şi modelul este de raport iconic sau de asemănare. 
Dumnezeu ca fiinţă necreată şi energii necreate creează fiinţa 
creată şi energiile create. Fiinţa necreată este tripersonală în 
sensul acesta necreat, iar în planul creat este chipul de persoană 
şi atunci este posibil dialogul inter-personal, care este şi în 
raport de fiinţă şi energii. Nu este numai o transcendere de la 
energii la eventualul fiinţial apofatic sau de la o existenţă, care 
are o morfologie individuală materială, la o subtilitate ener-
getică a fiinţei, fiinţa având aici doar o structură de conotaţie 
energetică. Isihastul face recurent distincţia dintre fiinţă şi 
energii. Isihasmul ca mistică nu confundă fiinţa cu energiile. În 
modul acesta teologic şi antropologic şi pe repere palamite, 
energeticul necreat nu se confundă cu energeticul creat. Ener-
geticul necreat, altfel zis, harul este prelungire a fiinţei dumne-
zeieşti tripersonale. Adică nu am un principiu ca temei din care 
emană nu ştiu ce energie sau din care emerge fiinţa. Isihast, 
sunt mişcările intratreimice, perihoreza inter-personală treimică 
din care străluceşte harul. Avem logica aceasta în care însuşi 
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Dumnezeu are o viaţă în sine şi o mişcare în sine prin comu-
niune interpersonală. Nu am o nemişcare metafizică principială 
şi doar în planul secund al fiinţei am mişcarea. În schema 
metafizică apare mişcarea propriu-zis pe o structură energetică 
subtilă şi aici în energetismul acesta, luat drept fiinţă, cu nivele 
şi trepte, şi ca ontologie scalară, sunt toate schimburile, toate 
transferurile, toate proiecţiile, întreaga relaţionare mistică. În 
viziunea isihastă, este fundamentală distincţia ghelasiană, şi în 
planul creat, antropologic, dintre ce înseamnă chip şi asemă-
nare, ca fiinţă de creaţie şi energii de creaţie. Iar fiinţa de creaţie 
trebuie văzută aici în sensul propriu de fiinţă, ce are acest statut 
de permanenţă în sine, ca realitate a-energetică. În experienţele 
mistice oculte este un energetic subtil din care se încearcă să se 
treacă în altceva, în principiu sau în sufletul universal sau cum  
i se va mai spune. În înţelegere isihastă, însă, natura acestui 
principiu sau suflet universal, despre care vorbesc misticii 
metafizici, este cea de recunoscut ca fiind, într-adevăr, fiinţială, 
şi nu energetismul subiacent, care este numit impropriu fiinţă... 

Ad. Olteanu: Şi rămân acolo, practic blocaţi în perspectivă, 
într-o lume a nedevenirii.  

N.: Rămân acolo, ca supremă realizare. Însă, ar trebui să 
vezi, ca mistic, că, dacă ieşi din energiile subtile de creaţie, 
ajungi doar în zona fiinţei create. Nu ajungi şi la energiile 
necreate, care nu se fac accesibile, nu ţi se oferă decât prin 
sensul revelaţional al comuniunii interpersonale. Nu ai acces la 
energiile necreate decât dacă ţi se descoperă hristic, pentru că 
sunt energii personalizate. Deci, fără o întâlnire inter-personală 
cu Dumnezeu cel personal, nu ai acces la energiile necreate, la 
har. Accesezi doar energiile subtile din creaţie, cosmice, şi de 
aici o întreagă mistică energetică neharică.  

Ad. Olteanu: Confundând energiile de creaţie cu 
transcendentul, rămâi într-un creatural şi subtil, dar şi grosier. 

N.: Confundându-le, poate, cu harul ca energii necreate. 
Sigur că se poate vorbi de un fel de transcendere într-o ener-
getică subtilă, transcendere vizavi de existenţă, ca materialitate 
concretă, dar confunzi fiinţa, ontologia aceasta, cea dincolo de 
existenţă, cu energiile subtile. Ca viziune creştină, aşa cum 
spunea isihastul, este fundamentală distincţia dintre fiinţă şi 
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energii, fie că e în sensul de fiinţă necreată dumnezeiască şi har 
(energii necreate dumnezeieşti), fie în ceea ce înseamnă fiinţa de 
creaţie şi energiile de creaţie. Acestea nu se amestecă sub nicio 
formă. Legătura este iconică şi permite înrudirea şi dialogul, 
participarea, dar nu şi amestecarea. Aici nu este doar raportul 
dintre Principiu, Fiinţă şi Existenţă, cum zice Guénon. La 
părintele Ghelasie este triada Chip, Faţă şi Asemănare sau în 
altă triadă: Chip, Fiinţă şi Existenţă. Dar Fiinţa şi Existenţa sunt 
înlăuntrul triadei Chipului-Persoană, ca arhechip originar, sau 
exprimă Treimea de Persoane, Chip-Tatăl/ Fiinţă-Duhul Sfânt/ 
Existenţă-Fiul, în sensul fiinţialităţii sau al substanţei, al naturii 
lor comune, dar în distincţie ipostatică. Este vorba de aceeaşi 
ordine de realitate, dumnezeiască, necreată. 

La Guénon este o structură ierarhică a realului, dar într-o 
diferenţă de natură sau de ordin de realitate. Astfel, de la 
Principiu ca Non-Fiinţă „cobor” la Fiinţa ca Fiinţă, ca în altă 
ordine de realitate, şi apoi „trec” mai jos la Existenţă (Fiinţa ca 
Existenţă). Un parcurs într-un fel de structurare de devenire, de 
la posibilităţi de nemanifestare, la posibilităţi de manifestare, 
până la manifestarea ca atare, informală, formală subtilă, formală 
grobă. O structurare de la ceva subtil la ceva din ce în ce mai 
grosier, o trecere de la informal la o formă subtilă şi apoi la o 
formă grobă. Ca viziune isihastă, părintele Ghelasie spune că 
Chipul este Originea, iar formele sunt pentru că însuşi Chipul, 
fiind Persoană, este o Formă Originară şi Originală, este Iden-
titatea Absolută. În creştinism, realitatea ultimă, ca să spun aşa, 
este Identitatea Absolută, şi nu Nedeterminatul Absolut, precum 
în schema filozofico-metafizică. Aşadar, în creştinism vedem 
forme, nu ca rezultat al devenirii formei din in-forme, ci pentru 
că înseşi arhetipurile formelor sunt forme şi pentru că originea 
arhechipurilor este tot Chip, este Persoana sau Forma în sensul 
tainic şi apofatic. Şi aceasta ce înseamnă? Înseamnă că în creşti-
nism se valorifică „de sus până jos” identităţi, nu se dizolvă 
identităţi existenţiale ca să se câştige Principiul metafizic. 

Ad. Olteanu: Ca să câştigi extincţia extincţiei. 
N.: Aici este răspunsul... Este fantastic, însă, aportul 

creştinismului în general, dar şi al isihasmului în prezervarea 
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identităţii persoanei. Dumnezeu nu creează nimic, nicio formă, 
ca să se piardă, ca să se destructureze, să se dizolve... 

Ad. Olteanu: Este interesant, din acest punct de vedere, 
discursul lui Ioan Culianu la simulacrul de slujbă la moartea lui 
Mircea Eliade, şi anume maha parinirvana, extincţia extincţiei 
eului. Presupun că în acelaşi context, Paul Ricoeur şi Saul 
Bellow au rostit cuvinte mai substanţiale, cel puţin ultimul, care 
în Ravelstein îi face un portret nu tocmai cinstitor, foarte 
probabil extras din alegaţiile lui Mihail Sebastian din Jurnalul 
său şi preluate de Gerschom Scholem şi de Allan Bloom. Pentru 
că aceasta a fost predica lui Ioan Culianu la căpătâiul men-
torului său, şi îmi amintesc şi de sfârşitul lui Noica şi de unul 
dintre ultimele sale cuvinte: nedeterminare, este adevărat, rostit 
în limba germană. Deci cam tot în zona aceasta a nediferen-
ţiatului, a nefiinţei. Aceasta să fie iluminarea definitivă, maha 
parinirvana, acesta este sensul de a fi şi capătul fiinţării? 

N.: Ar trebui să vedem că în sens hristic lucrurile sunt mai 
adânci, că sunt chiar altfel din punctul acesta de vedere, al 
iluminării, dacă vreţi. Nu trebuie să acaparezi într-un orizont 
metafizic o întreagă revelaţie hristică şi să o sufoci. Sigur, nu 
trebuie să ne poticnim în limbaj şi să ne învârtim în cerc că 
Principiul este dincolo de Fiinţă şi de Nefiinţă, că este Non-
dual, că este Non-Fiinţă, că nu mai ştiu ce... Unii nu percep 
adevărul, anume că Hristos este „Lumina Lumii” ca Persoană: 
„Eu sunt lumina lumii”. Fără să percepi prin credinţă lumina 
aceasta hristică, iluminarea definitivă, nirvanică, nu este decât 
tot o „umblare în întuneric”, o auto-iluminare...  

Ad. Olteanu: Ca narativ, povestirile fillozofice de acest 
gen stârnesc un snobism al interesării. 

N.: Ca distincţii, ca mod de prezentare au o anumită 
coerenţă intrinsecă. Însă, apropo de aceasta, sigur, ca mistică, 
nu se rămâne doar la discurs, numai la teoretic, ci se caută 
identificarea acelor realităţi. Încearcă să treacă experienţial în 
planul metafizic şi să vadă realul din perspectiva Omului 
Universal, a lui Adam Quadmon. Ca mistic, tu trebuie să vezi 
cum le accesezi, cum se petrec prin filtru experienţial, cum se 
traduce această saturare a schemei în tine. Trebuie să vezi dacă 
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saturarea aceasta se mişcă în sensul revelaţiei hristice sau nu. 
Ajung eu la aceleaşi realităţi, ca cele despre care am vorbit? 
Cum mi se descoperă mie hristic distincţia între fiinţă şi energii, 
între energii necreate şi energii create? Etc. Aceasta este marea 
iluzie, marea ratare, să zic, pentru că ţi se dă impresia că ai 
satura aceleaşi realităţi prin creştinism ca şi prin orice altă 
mistică metafizică de genul acesta. Şi dacă urmăreşti atent 
viziunea isihastă, lucrurile nu se întâmplă la fel, pentru că, dacă 
rămâi în schemă, nu înţelegi chipul de persoană, personalismul, 
în chipul său original/originar. Şi acestea nu sunt doar discuţii 
de dragul discuţiilor, şi cuvinte goale, ci au sens revelaţional de 
adâncire şi de taină mistică, mistagogică, pe care, dacă nu îl 
accepţi pe calea credinţei, care îţi deschide o experienţă reală, şi 
pe calea deschisă de întruparea hristică şi de tot suportul iconic 
revelaţional şi personalist, te pierzi. Nu înţelegi creştinismul, de 
fapt, şi îl răstălmăceşti prin astfel de abordări, prin care te şi 
iluzionezi că ai fi (şi) creştin... 

Ad. Olteanu: Îl diluezi, poate, chiar până la apostazie.  
N.: Îl diluezi, îl maltratezi sau chiar îl falsifici. Creştinismul 

nu trebuie preluat pe schema guenoniană, cu atât mai mult 
dacă eşti deja creştin şi ortodox. De fapt, te poziţionezi în afara 
creştinismului dacă mergi în paşii aceştia. Sigur că fiecare face 
după cum îl apucă şi după cum îi vine, dar lucrurile trebuie 
spuse clar, şi aici se vede aportul lămuritor şi semnificativ al 
isihastului, care reiese din precizările pe care le face. Nu sunt 
fără noimă triadele persoanei, trifiinţialitatea, afirmaţia că 
creştinismul ne descoperă chipul fiinţei... 

Ad. Olteanu: Deci nu descoperă fiinţa, natura sau firea, ci 
Chipul fiinţei.  

N.: Adică nişte supradeterminări ale Fiinţei în care fiinţa 
subzistă în chip-persoană, iar acel chip-persoană este fixat sau 
centrat triadic. Se iese atunci şi din spaţiul strict filozofic al 
Fiinţei doar ca Fiinţă, întrucât avem fiinţa ca chip, ca eu, ca 
persoană, sau, altfel spus, conştiinţa persoanei este fiinţială ca 
natură. De fapt, în Eu sunt Cel ce sunt nu avem doar este, ci este 
întâi de toate o întărire a subiectului şi o preeminenţă a eului. 
Eul este Cel care afirmă fiinţa şi o mişcă, o conţine ipostatic. 
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Aici este o precizare pe care putem să o înţelegem şi din 
perspectiva unui demers apologetic consistent al isihastului. Mă 
refer la faptul că unii spun şi înţeleg, legat de fiinţă, că 
Dumnezeu este doar Divin-creator, adică în relaţie cu lumea, 
dar nu îl înţeleg pe Dumnezeu în sine ca fiinţă. Aceştia riscă să 
îl ia pe Dumnezeu, cel dincolo de fiinţă, doar în sensul 
principial, de dumnezeire, şi atunci fac din Principiu, din 
Marele Arhitect „Tată”, dar, astfel, ies din Sfânta Treime... 

Ad. Olteanu: Şi atunci vorbim de un proces teogonic? 
N.: Poate să fie vorba de o teogonie de sorginte mono-

teistă, ceea ce nu are de-a face cu creştinismul, care are structura 
sa revelaţională proprie. De aceea, isihastul insistă pe acest chip 
treimic, pe chipul-persoană ca trifiinţialitate, pe acest viu fiinţial 
distinct de viul energetic, iar acest viu energetic reflectă viul 
fiinţial într-o raportare de viziune iconică dintre energetic şi 
fiinţial. Nu este, deci, vorba de o Fiinţă care nu reflectă Principiul 
sau de faptul că Fiinţa se „coboară la vale” în Existenţă îngro-
şându-se în determinări sau în structurări şi în deveniri de formă, 
dar la „urcuşul la deal” se diluează, se rarefiază, se disipă. 

Ad. Olteanu: Adică îşi pierde chipul. Dumnezeu îşi 
regăseşte chipul doar în creaţie în astfel de filozofii şi religii, şi îl 
pierde apropiindu-se de El însuşi.  

N.: În creştinism, chipul, chiar în sensul morfologiei cor-
porale individuale, are la bază un chip fiinţial. Forma corpului 
şi forma energetică individuală subiacentă au ca origine o 
formă fiinţială personală a sufletului. Sigur că forma corpului şi 
forma sufletului au ca origine acea supra-formă arhechipală, 
paradigmatică divină. Acest chip fiinţial al sufletului este tainic 
şi nu îl înţelegem ca chip, doar în sensul în care unii îl înţeleg, 
numai ca o imagine de reprezentare. Este un chip de limită-
formă, identitară şi personală, însă limita aceasta identitară este 
într-o dinamică permanentă a comuniunii. Însă, limita nu se 
dizolvă niciodată, ci se prezervă permanent identitar. Este un 
permanent fiinţial hotărnicit într-un chip de persoană, ce nu se 
autodizolvă, nu dispare. Aici este şi taina învierii identitare prin 
care şi corporalitatea este prezervată, în datele ei morfologice 
specifice, unice, nu anihilată. Acest detaliu este foarte important, 
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anume că învierea şi transfigurarea hristică nu anihilează 
forma, nici a sufletului, nici a corpului.   

Ad. Olteanu: Datele morfologice asumate sunt aşezate 
de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl.  

N.: Da, acesta este sensul, să îi zicem teologic. Există o 
convieţuire între supraformă şi formă şi aici este chestiunea 
iconicului. Creştinismul, de „sus până jos”, merge pe formă şi 
pe înrudiri-asemănări de forme, şi nu pe dualitatea formal-
informal, pe o dualitate care nu este, în fond, depăşită. Ei vorbesc 
despre non-dualitatea care trece dincolo de Fiinţă şi de Nefiinţă, 
de Principiul acela, Posibilitatea însăşi, dar, de fapt, nu pot să 
iasă cu adevărat integrativ din schema aceasta duală...   

Ad. Olteanu: Unitatea ar aparţine Fiinţei, principiului ne-
manifestat al manifestării, iar unicitatea manifestării, Existenţei.  

N.: Deci, ies din Principiu, mă duc în unitatea subiacentă 
de Fiinţă şi cu multiplicitatea mă configurez în Existenţă, adică 
într-un strat şi mai exterior, cel al materiei grobe propriu-zise. 
Pe când creştinismul, prin Chipul Treimic, este Origine dincolo 
de multiplicitate şi de unitate, ca limbaj apofatic, dar, în acelaşi 
timp, este diferenţiere, unitate şi unicitate ipostatică, personală 
şi relaţie inter-personală. Creaţia însăşi este identitară arhe-
chipal, fundamental, şi ca morfologie personală fiinţială este 
unică. Fiecare suntem persoane unice, cu un anume suflet unic 
ca amprentă. Nu suntem unici doar în virtutea corpului indivi-
dual unic.  

Vorbim, astfel, de distincţie şi diversitate fiinţială, sufle-
tească şi personală, nu doar existenţială, materială, corporală, 
individuală. Aceste detalii sunt foarte importante, astăzi, mai 
ales, când există acest tăvălug global al uniformizării. Şi, cum 
spuneam, acestea sunt date ca atare, nu sunt speculate dintr-o 
neputinţă mentală, care nu poate să gândească altfel decât 
determinat, şi atunci, inevitabil, gândesc şi fac proiecţia viciat, 
că ar exista o determinare şi o diferenţiere în sensul transcen-
dentului supra-mental, supra-corporal. De fapt, „gândeşte bine 
gândirea” când recunoaşte şi afirmă aceste supra-determinări. 
Gândirea are un caracter iconic prin care recunoaşte o diferen-
ţiere, o unicitate şi o diversitate sufletească care o premerge, ca 
realitate, ca formă distinctivă sau determinată. 
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Ad. Olteanu: Gândirea afirmă şi se afirmă cu ajutorul 
luminilor revelaţiei.  

N.: Fără îndoială. Important este că, în sens creştin, 
unicitatea şi diversitatea/ multiplicitatea nu sunt proprii doar 
formelor în sensul energetic, corporal sau existenţial, ci aparţin 
sufletului/sufletelor chip-persoană. O diferenţiere, o unicitate şi 
o diversitate duse în zona apofaticului persoanei. Este o „altă 
schemă”, cu totul diferită, dacă discutăm din punct de vedere 
revelaţional. Se vede acest caracter iconic. Eu am multiplicitatea 
existenţială corporală-individuală, dar o am şi pe cea ener-
getică-individuală, ca strat de intermediere. Însă, în plus, am şi 
o multiplicitate a sufletelor unice în ordinea fiinţială. Astfel, am 
de „sus până jos” o identitate, iar acest identitar are compo-
nenta de diferenţiere, de determinare şi acolo, în suflet. Este o 
linie tainică de hotar şi nici acolo, în sufletul fiinţial, nu ies din 
determinare, din distincţie, din unicitate.  

Deci, eu nu mă disting de ceilalţi doar la nivel corporal, ci 
mă disting şi la nivel energetic şi ca structură energetică subtilă 
individualizată. Iar această unicitate energetică individualizată, 
căreia indienii îi spun jivatma, a fost stabilită, recunoscută expe-
rimental. Eu am altă amprentă energetică decât dumneavoastră. 
Însă, dincolo de amprenta corporală şi de cea energetică, suntem 
nişte suflete, suntem realităţi fiinţiale, dincolo de energii, iar 
sufletele sunt şi ele distincte şi au amprentă identitară unică, 
personală. Amprenta mea identitară poate fi astfel triplă: 
corporal-fizică, energetic-individuală, fiinţial-sufletească, deci, 
ca formă corporală, ca formă energetică, ca formă fiinţială. Prin 
urmare, distincţia, unicitatea, identitatea mea nu este numai în 
ordinea energetică şi corporală, ci şi în ordinea fiinţială sufle-
tească. Identitatea mea este, în primul rând, ca persoană în 
ordinea fiinţială a sufletului... 

Ad. Olteanu: Şi în baza relaţiei personale pe care fiecare o 
are cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă suflare de viaţă 
persoanei şi aceasta îi dă un caracter identitar. 

N.: Da, aceasta ca origine, ca arhechip. Extraordinar în 
creştinism este faptul că prezervă unicitatea, diferenţierea chiar 
în sensul ei fundamental, nu doar în sensul ei exterior, material, 
energetic. 
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Ad. Olteanu: Dumnezeu prezervă atemporalitatea sufle-
tului, caracterul lui netrecător, pentru că merge dincolo. 

N.: Şi atemporalitatea, dar şi aspaţialitatea sufletului este 
văzută într-un aspect identitar, dar iconic. Acest lucru este 
important pentru că, fiind de caracter iconic, are înrudire şi 
asemănare cu originea, ceea ce îi permite dialogul şi întâlnirea. 
Este, deci, o formă a sufletului care are modelul, arhechipul 
transcendent, şi atunci, în baza raportului de asemănare arhe-
chipal, are capacitatea de întâlnire şi de dialog. Sufletul poate să 
rămână ceea ce este în mod unic, dar poate să rămână, în acelaşi 
timp, în dialog ca o pecete care îşi lasă amprenta permanent, 
recurent, într-o realitate. Este o legătură de asemănare între ele. 
Există în permanenţă această posibilitate de amprentare şi 
întâlnire în siajul acelor linii-vectori de amprentare, ca să explic 
lucrurile oarecum vizual. Însă, acolo este un alt tip de realitate. 
Şi atunci, de ce să nu mă bucur eu de creştinism, care vorbeşte 
de la un capăt la celălalt de această identitate, care nu mă 
transformă niciodată într-un număr... 

Ad. Olteanu: Ca persoană, în creştinism nu sunt pulve-
rizat nici în extincţie, nici în Nirvana, nici în Parinirvana. 

N.: Nici nu mă scoate-extrage din corporal, ca să mă ducă 
eliberator într-un plan spiritual, ci caută să mă realizeze integral 
în acest chip iconic, în care îmi păstrează identitatea şi 
sufletească, fiinţială. Însă fiinţială în sensul de permanenţă, ca 
chip persoană, în sensul chipului trifiinţial al persoanei. Dar îmi 
păstrează şi identitatea aceasta energetică, ca intermediar dintre 
suflet şi corporalitate. Îmi prezervă toată structura triadică ener-
getică, acest chip triadic energetic, ca interfaţă dintre sufletul 
fiinţial de chip-persoană şi corporalitatea individuală. Toate 
acestea sunt într-o ecuaţie a distincţiilor, în care se prezervă 
identitatea şi chipul triadic, şi care permite, într-adevăr, relaţio-
narea interpersonală.  

Ad. Olteanu: Şi permite şi nerelaţionarea, în virtutea 
libertăţii omului. 

N.: Din punctul acesta de vedere, prin aneantizare ţi se 
pare că ai atins orizontul tainic spiritual şi apofatic. În ceea ce 
priveşte libertatea, părintele Stăniloae spunea că „a alege între  
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a fi şi a nu fi” este o falsă libertate, pentru că fondul nostru este 
cel fiinţial, ca dat de a fi... 

Ad. Olteanu: Hristos alegea binele prin fire, nerapor-
tându-se şi la rău prin voinţă gnomică deliberativă, şi această 
noţiune, gnomi, adică dispoziţia de a voi, ocupă un loc însemnat 
în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul.  

N.: Până la voinţa gnomică, deliberativă, tu ai preorien-
tarea în conformitate cu firea ta, cu ceea ce trebuie să fii şi care 
îţi agrăieşte ce trebuie să faci. 

Ad. Olteanu: Şi în conformitate cu programul de la Botez, 
când te lepezi de Satana şi te uneşti cu Hristos.  

N.: Desigur, în sensul acestei uniri hristice, despre asta e 
vorba, de îmbrăcarea în haina hristică. Nu mai discutăm în a fi 
sau a nu mai fi cu Hristos, în sensul acesta, sau de a fi sau a nu 
fi în Hristos, pentru că aşa sunt liber să aleg, să optez. Am o 
libertate în şi numai în Hristos care se multiplică în opţiunile 
dăruirilor mele, conforme firii. Nu mai este o libertate dintre 
bine şi rău, ci o libertate în sensul recuperării şi al asimilării, al 
iconării chipului lui Hristos din noi, prin care te afirmi perma-
nent într-o prospeţime şi o noutate a dăruirilor, pentru că actul 
dăruirilor mele se deschide din chipul acesta tainic de persoană, 
nu este doar un act mental, energetic sau corporal. Şi de aceea 
este important isihasmul, pentru că face şi o restaurare a chi-
pului omului, o restaurare iconică, care este şi rămâne în 
asemănare. Nu se mişcă iconoclast, nu se mişcă împotriva 
chipului lui Dumnezeu şi a propriului chip chiar, la un moment 
dat, pe care îl înţelege doar ca un principiu transcendent pe care 
trebuie să şi-l asume prin saturarea respectivei scheme. Se 
înţelege că mistica metafizică saturează această schemă prin 
practică. De fapt, ea asumă Principiul ca realitate fundamentală, 
subiacentă şi ultimă, şi rămâne acolo... 

Ad. Olteanu: Şi spune că Hristos este unul dintre cei care 
au saturat schema şi mai pot fi şi alţii, prooroci sau sfinţi, şi 
astfel putem şi noi să saturăm aceeaşi schemă.  

N.: Hristos a intrat în schema lui Guénon, înţeleg, şi nu 
mai e cine e, atunci. Din punctul acesta de vedere rupem gardul 
într-o zonă nedeterminată, metafizică. Astfel, chipul hristic a 



Convorbiri (I) 

105 

realizat cuminte schema şi a fost consecvent, recunoaştem acest 
lucru, ca guenonieni „creştini” şi putem şi noi să mergem pe 
urmele lui. Aşa, dacă suntem creştini putem să devenim şi noi 
hristoşi, iar dacă suntem altceva, de pildă budişti, suntem 
Buddha. Dar atunci la ce ajungem? La o realitate a schemei 
Posibilităţii universale aşa cum o înţelegem noi, sau mai bine 
zis, aşa cum ne învaţă maestrul Guénon. Nu ajungem, de fapt, 
decât la noi înşine. 

Ad. Olteanu: Pentru că Principiul ţine de regăsirea pro-
priului suflet şi atât, şi nu de ceea ce este dincolo de el.  

N.: Şi sufletul acela este regăsit într-o formă neactualizată, 
deci nu ca fiind acel chip-persoană care are memorie şi limbaj. 
Pentru că mistica metafizică nu reuşeşte să-l deblocheze iconic 
şi ajunge într-o zonă închisă, la acel suflet-Principiu ca la o 
realitate, într-adevăr, ca la un suflet universal dincolo de 
sufletul individual. Dar pe acela nu reuşeşte mistic şi metafizic 
să îl deblocheze, să îl activeze în limbajul său, ci doar realizează 
că este. 

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie vorbeşte undeva despre 
Buddha că şi-a regăsit propria natură. 

N.: Din punctul acesta de vedere este corect, Buddha şi-a 
găsit natura fundamentală. Dar Buddha nu a precizat că nu 
trebuie să ne oprim ca experienţă numai în propria natură şi 
nici că natura aceea are o origine, deşi apare ca fiind fiinţialitate, 
inefabilă, că ar fi prin sine şi de sine. 

Ad. Olteanu: Pe căi ocolite se ajunge la o autodivinizare, 
ceea ce afirmă şi modernitatea, că noi suntem început şi sfârşit. 

N.: Sau ajungi la această natură umană şi crezi că este cap 
de pod, că este ultima realitate. Această realitate este, însă, 
transcendentă faţă de mental, faţă de energetic şi corporal. Şi 
aceasta este fenta sau de aici este fenta, că există totuşi o zonă 
de transcendent chiar creat, dincolo de mental şi de energeticul 
subiacent, corporal. Şi atunci şi ei îşi dau seama experienţial că 
este ceva care transcende mentalul, intelectul. Şi dacă ajung 
acolo, unii îl celebrează ca divin. Buddha este mai onest pentru 
că recunoaşte că aceasta este natura sa de Buddha. Buddha nu 
zice că este divinul, ci că este natura sa. Şi are dreptate pentru 
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că aceea este natura umană în conotaţia sa fundamentală, 
permanentă, inefabilă. Extraordinară! 

Ad. Olteanu: Ca să folosesc cuvintele lui Guénon, este 
natura umană în amplitudine, nu în exaltare, adică pe orizon-
tala crucii şi fără să meargă pe axă. 

N.: Vedeţi că aici este problema încurcată, când intri în 
zona de lectură simbolică şi abstractă a crucii şi apoi ieşi, oferind 
concreteţe, într-un anume sens interpretată. Dacă asociezi 
verticala şi orizontala doar cu Principiul, Fiinţa şi Existenţa, 
raportul cu Principiul fiind verticala, raportul Principiului cu 
Fiinţa înţeleasă de el în sensul secund ca fiind în afara 
Principiului, iar orizontala considerată în spaţiul Fiinţei şi al 
Existenţei, rămâi la o cruce fără Hristos şi fără Înviere. Este o 
cruce care te ţine în raportul dintre Principiu, Fiinţă şi Existenţă, 
care te înscrie în schema metafizică a Posibilităţii universale. 
Creştinismul are alt sens. 

Ad. Olteanu: Vorbind despre cruce, merge cu aceleaşi 
idei: este Hristos confirmat istoric, ajuns la saturarea schemei, şi 
este crucea, dar înţeleasă ca simbol ancestral, pe care nu Hristos 
l-a consacrat de fapt, pentru că ar fi ales un fel determinat de 
răstignire, crucea fiind adevărul primordial şi nu Hristos. Nu 
Hristos este cel care dă temei crucii, ci crucea îi dă sens lui 
Hristos. El mai vorbeşte şi despre război spiritual şi de svastică 
în întunecaţii ani ’30. 

N.: Din acest punct de vedere, simbolismul svasticii este 
extrem oriental şi vechi, mă rog, preluat, redefinit, resimbolizat 
în sângerosul sec. XX. Se rămâne, însă, în zona gândirii simbo-
lice şi a corespondenţelor, a sincronicităţii, a analogiilor. Nu 
este lesne să ieşi la un liman al viziunii iconice şi mă refer în 
sensul asemănării, nu neapărat al vizualului formal raportat la 
abstract şi nici la o simplă relaţie dintre invizibil şi vizibil. 

Ad. Olteanu: Deci este foarte greu ca printr-un tip de 
gândire iconoclastă, sau algebrică, să ajungi la icoană. 

N.: Icoana este legată de chipul-persoană, nu este doar 
imagine-reprezentare, corporalitate. Icoana este o descoperire a 
chipului persoanei sau chipul persoanei este taina icoanei. Tatăl 
este arhechipul de persoană, icoana în sine, icoana adevărată care 
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naşte modelul, pe Fiul şi, din acest punct de vedere, isihastul 
afirmă că icoana-identitatea este originea modelului-asemănarea. 
La rândul său, modelul este iconic pentru că, raportat la el, apar 
asemănările în creaţie, întrucât prin acest model „toate s-au 
făcut”. Iconoclasmul se situează iniţial într-o zonă impersonală 
a principiului şi, ca atare, nu recuperează chipul de persoană şi 
nici icoana. 

Ad. Olteanu: Nu recuperează, de fapt, fiinţa ca subzistenţă 
personală. 

N.: Confundă fiinţa cu individualitatea, luată ca o cate-
gorie psihologică mai mult şi conduce traseul mistic spre o zonă 
de stingere sau contopire a acestui spirit individual cu Principiul. 
Acest spirit individual subtil, pseudopersonal, în fond, este 
fiinţial, în logica lui Guénon. Însă, în sens creştin, este de natură 
energetică subtilă, asta dacă dorim să facem identificările juste 
din punctul de vedere al realităţii.  

Ad. Olteanu: Şi, până la urmă, dacă facem just identifi-
cările, din punctul de vedere al ontologiei creştine, pentru că 
Biserica nu o exclude şi îşi are propria ei metafizică.  

N.: Bineînţeles. Însă, metafizica prezentată în Sensuri... se 
ia ca pandant care te duce la transcendenţă. Dar nu pot să am 
un pandant metafizic simplu, în sens creştin, fără să am teolo-
gicul şi mistica într-o triarticulare, apropo de triada cunoaşterii: 
mistică, teologie şi metafizică, la părintele Ghelasie. 

Ad. Olteanu: Nu sunt întâmplător aşezate în această 
ordine. 

N.: Nu cred că sunt întâmplător aşezate pentru că chipul 
este cel mistic, dar care se explicitează teologic şi se deschide 
metafizic. De aceea, când are coloratura teologică şi mistică 
arhechipală atunci nici metafizica nu mai este activată în lectura 
guenoniană. 

Ad. Olteanu: Trebuie să fie o metafizică iconică şi existen-
ţială, a trăirii în Hristos. 

N.: Şi personalistă! Trebuie să răzbaţi către acest perso-
nalism funciar, nu doar la fiinţă sau la un oarecare este, că nu 
este în joc un simplu raport dintre văzut şi nevăzut, între vizibil 
şi invizibil, între fizic şi metafizic, în felul acestei dualităţi. 
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Trebuie să am foarte clare originile acestea, suportul şi natura 
lor, a vizibilului şi a invizibilului. De aceea este relevant 
isihasmul, pentru că vine cu distincţia care trebuie făcută, 
anume aceea dintre fiinţă şi energii, care este mai importantă 
decât cea dintre vizibil şi invizibil, dintre fizică şi metafizică. 
Dincolo de fizic poate să fie energeticul acesta creat, dar poate 
să fie şi fiinţialul creat, poate să fie harul, care este energeticul 
necreat. Este vorba de realităţi distincte care trec dincolo de 
ordinea fizică, şi atunci metafizica ce sub-întinde generic ca 
termen umbrelă? Este limpede că metafizica e dincolo de fizică, 
dar dincolo de fizică nu e un talmeş-balmeş. Şi atunci, venind 
dinspre transcendent încoace, distincţia aceasta dintre fiinţa 
necreată şi energiile necreate, dintre fiinţa creată şi energiile 
create mi se pare mai bună pentru actualitate. Este o distincţie 
cu care trebuie să operăm când este vorba de experienţă şi 
practică mistică. Trebuie să ai grijă să nu confunzi energiile de 
creaţie cu cele necreate, fiinţa de creaţie cu energiile de creaţie, 
şi să faci deosebirea dintre ele. Sunt realităţi distincte, nu sunt 
niveluri de realităţi sau straturi ale fiinţei, în sensul schemei 
Posibilităţii universale. 

Ad. Olteanu: Înţeleg că este şi o metafizică ghelasiană, 
pentru că se vorbeşte doar de o mistică ghelasiană. 

N.: Da, însă o metafizică subîntinsă acestei mistici teologice, 
pentru că teologia indică acest traseu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, 
Fiul care face creaţia, se întrupează, o răscumpără etc. Este un 
traseu clar, pe care nu poţi să-l driblezi metafizic. Nu poţi să 
spui că Hristos a saturat schema ca şi noi, ca şi mine, ca şi 
dumneavoastră. Nu poţi să spui că şi eu am saturat schema 
precum Hristos, că Îl fac pe Hristos după chipul meu, conform 
schemei mele. Am înţeles că, totuşi, creştinismul a venit cu o 
revelaţie hristică, şi că Hristos nu a venit ca unul printre alţii... 

Ad. Olteanu: Unul din Sfânta Treime a pătimit cu trupul. 
N.: Şi aşa se arată realitatea adevărată, prin ce se spune, 

prin distincţiile care s-au făcut, despre care vorbim. Nu sunt 
polemici de dragul polemicii, sterile şi apologetice, ca să ne 
aflăm în treabă. Acestea sunt ghidajele care îţi arată calea ca să 
nu te duci pe arătură, pe mirişte, ca să nu mergi la galop în alte 
spaţii... 
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Ad. Olteanu: Pentru metafizică izbăvirea vine din regă-
sirea unităţii, prin ieşirea din dualism, iar în creştinism prin 
comuniunea cu Hristos, Cel Unul din Treime. Ce conţinut 
teologic are comuniunea în Hristos şi în Biserică?  

N.: Trebuie făcute distincţiile la nivel de detaliu şi urmărite 
focalizările pe realităţi identificate concret, din perspectiva unor 
experienţe mistice. Pentru că dacă ai impresia că ai acces la o 
schemă, aceasta îţi livrează şi mistica. Însă, mistica creştină se 
deschide din acest suport revelaţional şi rămâne, se permanen-
tizează în acest suport, care nu este unul aleatoriu sau o simplă 
şi relativă chestiune de natură conceptuală. Nu este ca şi când 
cineva mi-a schematizat creştinismul şi apoi i-a dat un alt con-
ţinut, l-a încărcat altfel prin schemele respective. L-ai abstrac-
tizat puţin ca schemă, faci şi o diagramă a traseelor, ca o formă 
iconică, aşa cum spunea Pierce, de transpunere şi reprezentare 
a relaţiilor, şi apoi îmi dai conţinut şi carnaţie pe acea schemă. 
Faci diagrama revelaţiei hristice, dar apoi, după schema aceea 
relaţională, îmi încarci conţinutul cu ceea ce vrei sau crezi tu, cu 
realităţile pe care le-ai experimentat sau le postulezi tu că ar fi 
de experiat. Procedura aceasta nu merge în sens creştin, pentru 
că deturnezi Calea. 

Inclusiv comuniunea noi trebuie să o detaliem. De aceea 
isihastul spune că, dacă vrei să ajungi la mistică sau la 
comuniune şi să le înţelegi în sensul real, trebuie să ai viziunea 
autentic isihastă a comuniunii, nu metafizice, ci de chip euha-
ristic, despre care vorbeşte şi părintele Stăniloae, ce înseamnă să 
identifici dimensiunile euharistice ale comuniunii. Şi, în sensul 
acesta, persoana este un suport metafizic în structura omului, 
dar este o metafizică de chip iconic şi de suport personal şi de 
acolo eu nu doar saturez, acopăr realităţi. Nu ajung la chipul de 
persoană doar ca într-o gară părăsită. Chipul de persoană este 
însăşi pornirea, actul comuniant, uvertura participării. Trebuie 
să ajungi la acea comuniune care-şi descoperă chipul în sens 
hristic, la comuniunea în temeiul acestor înrudiri, în sensul 
acestor asemănări iconice, în sensul de asemănare a asemănării. 
Noi trebuie să detaliem acest chip şi această fiinţialitate a 
chipului de persoană care ne deschide către o comuniune 
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fiinţială, nu doar energetică, subtilă, cum este în magie, sau 
numai mentală, prin puterea energetică a gândurilor. Chipul 
fiinţial trăieşte prin limbajul fiinţial, care este dincolo de gânduri, 
de a căror putere fac astăzi caz mulţi mentalişti. Părintele 
Ghelasie spune că un cuvânt de suflet este originea gândului de 
minte. Noi suntem chemaţi prin isihasm să transcendem în 
chipul acesta supra-mental, meta-fizic şi meta-energetic al 
persoanei, să îl recuperăm, să îl (re)activăm. Nu numai să îl 
recuperăm, ca şi cum am pune mâna pe o coasă sau pe o coadă 
de topor, pe care trebuie să le mânuim. Trebuie să ne activăm în 
chipul nostru de persoană, care este unul fiinţial. Este o 
permanenţă inefabilă în chipul de a fi al persoanei. Dar un a fi 
subzistent în acest chip triadic, în aceasta trifiinţialitate de chip 
care îi permite să aibă şi o mişcare de sine, în sine, şi dincolo de 
sine. Deci nu stau, nu sunt imobil, ca şi cum aş fi într-un 
monoteism sau într-o sferă solipsistă, ci relaţionez. Principiul 
acela metafizic relaţionează şi el ca Principiu, apropo de acel 
Ein Sof? Relaţionează şi El cu un alt Principiu sau el este 
universal şi simplu, şi nu are diferenţiere la nivel de entitate 
asociată unui individ? Adică, în schema aceasta, Principiul are 
şi el o componentă asociată individualităţii lui Guénon, de 
pildă, sau este un ocean ubicuu de universalitate în care 
imersăm şi băltim toţi fericiţi? 

Ad. Olteanu: Este un nedeterminat. 
N.: Deci e un nedeterminat şi dacă este un nedeterminat, 

înseamnă că este unul pentru toţi, este unic, este ca o substanţă 
nediferenţiată care se întinde, iar noi ajungem în ea şi 
conştientizăm doar că aceea este punctul terminus. Atunci 
înseamnă că Principiul nu are relaţionare în sine, având nede-
terminarea, nediferenţierea, ci are relaţionare doar raportat la 
planul subiacent al Fiinţei... prin intermediul şi la nivelul 
Fiinţei... dar care este „în afara” Principiului... 

Ad. Olteanu: Zero metafizic nu are consistenţă fiinţială şi 
nici consistenţă personală.  

N.: Are consistenţă acest Zero, întrucât e o realitate, dar 
nu o consistenţă fiinţială, spun ei. Este de consistenţă fiinţială, 
în sensul în care înţelegem noi, nu în sensul fiinţialului înţeles 
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în schema guenoniană. Consistenţă are, problema este cea a 
chipului de persoană, pentru că nu are activate, conştient, 
memoria şi limbajul de persoană. Exact cum, după ce te naşti, 
trebuie să înveţi limbajul, trebuie să înveţi exprimarea, şi ai 
memoria care să sprijine această învăţare. Aşa trebuie să îţi 
refaci memorialul de chip de persoană, trebuie să îţi reînveţi 
limbajul de chip de persoană, şi mă refer la un limbaj fiinţial, 
transcendent limbajului gândirii. Este vorba de persoană ca fiin-
ţialitate, nu de persoană în sensul cognitiv-comportamental. 

Ad. Olteanu: În fiinţa căzută care eşti trebuie să descoperi 
memorialul. 

N.: Memorialul acela pe care nu poţi să-l descoperi decât 
ca memorial al unui limbaj de chip, decât prin arhechipul 
memorial iconic, prin arhechipul de chip al limbajului care este 
însuşi Fiul sau Cuvântul. 

Ad. Olteanu: Care este arhechipul tău de persoană, şi care 
poate fi regăsit în interior. 

N.: Este într-un interior care este un supraexterior, pentru 
că este acea haină a botezului care deschide calea către acest 
arhechip ce ne îmbracă. Apropo de aceasta, Guénon dar şi 
autorii din Sensuri metafizice... par că nu au înţeles, totuşi, cum 
creştinismul aduce altceva prin botez. Aduce o altă deschidere 
şi chiar o altă realitate şi nu doar o altă formă de saturare 
specifică a aceleiaşi scheme. 

Ad. Olteanu: Vorbesc despre virtualitatea botezului. 
N.: Da, însă botezul trebuie înţeles în sensul tainic, hristic. 

Apoi în iconicul, antropogonia, antropologia şi toate detaliile 
acestea revelaţionale. Pentru că, dacă nu ieşi din schema 
metafizică ce te bântuie şi rămâi în schema aceasta, eşti pe lângă 
Împărăţie, cu tot harnaşamentul simbolic din dotare. Ai 
impresia că eşti într-o zonă de accesare mistică, dar, de fapt, nu 
înţelegi mistica creştină în taina şi în specificul ei. Şi mai este 
ceva: dacă te interesează cu adevărat isihasmul, trebuie căutat 
la sursele lui, la izvoare. Neagu Djuvara la 100 de ani spunea că 
face rugăciunea minţii, dar nu înţelegea, nu credea în fecioria 
Maicii Domnului. Cum să nu înţelegi aceasta? Cum să nu ai 
credinţa asta, cea cuprinsă în realităţile respective, când tu spui 
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că faci rugăciunea inimii, iar Maica Domnului este chiar icoana 
isihasmului, este chiar chipul Bisericii. Atunci nu îl înţelegi nici 
pe Hristos pe care tu îl pomeneşti şi care a alcătuit toată osatură 
teologică a Căii. Despre ce mistică vorbim atunci? 

Ad. Olteanu: Djuvara era de rit latin, însă şi ritul latin o 
cinsteşte pe Maica Domnului. 

N.: Nu aceasta este chestiunea, ci ideea decupajului dintre 
practică, repere şi acurateţea lor. Este o coerenţă a reperelor, iar 
isihasmul trebuie luat şi de la sursa sa, pe reperele sale. Sigur că 
mie mi se pare că o livrare a isihasmului, aşa cum o face părin-
tele Ghelasie în actualitate, este de luat în seamă. O consider 
tare. Creştinismul are straturile lui, desigur. Însă, nu poţi să 
spui că eşti isihast numai rămânând pe scaun sau spunând 
rugăciunea în mers, întrucât este şi o viziune isihastă ce girează 
o experienţă isihastă, care se transpune, se traduce într-un 
limbaj, chiar cu un sens apologetic. Aşa a făcut isihastul de la 
Frăsinei, întâmpinând pe căutătorii mistici care, astfel, au putut 
să aibă şi experienţa curat isihastă şi creştină, răsăriteană, 
adevărată. 

Ad. Olteanu: Prezentarea ghelasiană este fără accente 
polemice.  

N.: Dar cu accente apologetice, indubitabil! Prezintă con-
diţia isihastă în sensul bun al cuvântului. Importante sunt 
distincţiile, viziunea, pentru ca oamenii să aibă reperele de bun 
traseu. La părintele Ghelasie nu găseşti referinţe critice la indi-
vidualităţi, la autori anume, cu care să încerce să polemizeze. 
Dar în acelaşi timp, paradoxal, osatura, structura prezentării 
respective are o noimă şi un nucleu apologetic foarte puternic. 
Numai că el operează, ţinteşte în zona aceasta a schemelor 
mentale ale unor spiritualităţi şi ale unor autori. Aici trasează 
hotarul, dar nu consemnează că schema aceasta este a lui 
cutare. Atunci când afirmă că unii cred că Dumnezeu ia chip 
numai în creaţie, poate să nu spună că aceasta se găseşte, de 
pildă, la Scholem sau în Cabala, dar delimitează viziunea 
isihastă de această perspectivă. Precizează că Dumnezeu este 
chip în sine şi chip triadic şi afirmă explicit că, în viziune 
isihastă şi creştină, Dumnezeu nu ia chip doar în creaţie, în ma-
nifestare. Astfel, trasează un hotar. Spune că sunt unii mistici 
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metafizici care consideră că... Nu îi nominalizează, însă traseele 
viziunii isihaste sunt într-o distincţie permanentă. 

Ad. Olteanu: La părintele Ghelasie găsesc şi o autorefe-
renţialitate a lucrurilor afirmate şi asumate. 

N.: Adevărul trebuie mărturisit şi aceasta este o perma-
nentă preocupare. Să spui că Hristos este doar un avatar, că este 
Omul Universal şi că saturează o schemă precum aceasta, a 
Posibilităţii universale este, la drept vobind, o minciună. Dacă 
crezi povestea aceasta, ai ratat întâlnirea cu Hristos. Şi o spun 
nu din polemică şi din îngustime partizană. 

Ad. Olteanu: Se face trimitere la versetul cu Fiului Omului 
referitor la Omul Universal.  

N.: Am înţeles, însă este şi Fiul lui Dumnezeu. Aici este 
taina, cum se înţelege conţinutul de Fiu al lui Dumnezeu în 
Hristos şi conţinutul de Fiu al Omului în Hristos, această unitate 
de firi, umană şi dumnezeiască. Şi aici, intri pe conţinut, pe 
comunicarea idiomică, apropo de Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
de modul cum se comunică însuşirile între firea dumnezeiască 
şi firea omenească. Principiul acesta despre care se vorbeşte, 
cum comunică cu Fiinţa? Are vreo înrudire? Pentru că în iconic 
am înrudirea, am baza a ceea ce comunic, am asemănare... 

Ad. Olteanu: În Cabala teozofică, Ein-Sof-ul comunică 
prin Kether, aici este istmul de legătură.  

N.: Este exact cum am o extensie „în afară” şi prin aceea 
comunic, ca printr-o interfaţă. Se spune că prin Kether comunic 
cu ceilalţi, cu celelalte sefiroturi, dar nu cum comunică Principiul 
cu Coroana. În baza a ce? Adică Ein-Sof raportat la Kether, 
pentru că se spune că şi noi comunicăm prin ea. 

Ad. Olteanu: Pentru că şi natura umană ar avea confi-
guraţia de arbore sefirotic, şi ea reproduce ca microcosmos o 
structură divină în expansiune.  

N.: Structura noastră umană este numai de arbore sefirotic? 
Structura umană este asemenea arborelui sefirotic sau cuprinde 
şi Ein-Sof-ul? În acest caz, se ajunge la aceeaşi schemă univer-
sală, iar arborele sefirotic este situat în zona structurilor ener-
getice subiacente, exact cum sunt chakrele în tradiţia extrem 
orientală. Cu ce operează aceste chakre? Cu energii subtile. Dar 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

114 

omul nu este mai mult decât energiile subtile? Cum spuneam, 
în sens isihast, fiinţialitatea sufletului transcende energetismul 
subtil, precum meridianele energetice din tradiţia chineză, care 
înţelege astfel traseele prin care curge qi-ul, precum acele 
nadisuri, sau canalele prin care curge prana, aşa cum le înţeleg 
indienii. Structura aceasta de trasee este energetică, experienţială. 

Ad. Olteanu: Vorbim de o structură căzută de la condiţia 
iniţială şi chiar de la ea însăşi. 

N.: Configurarea ei se poate discuta, în raport de căderea 
şi restaurarea hristică, sau vizavi de cum se configurează 
această structură în raport de anumite viziuni spirituale, dar 
aici ne interesează natura a ceea ce se mişcă prin aceste canale, 
anume energia subtilă, fie că se numeşte qi, prana, levan, mana, 
care nu este har şi nici fiinţialitate.  

Ad. Olteanu: Ar trebui să vorbim de supraforma energe-
ticului. 

N.: Supraforma energeticului ce este de natură fiinţială, 
aenergetică. Da, discutăm de ceea ce transcende energeticul şi, 
în acest sens, putem gândi un metafizic de la corporal la ener-
geticul subtil şi un metafizic ca metaenergetic de la energetic la 
fiinţialul creat care este chipul de persoană, şi atunci ai aceste 
distincţii de natură între corp, energii, respectiv fiinţialitate. 
Între corporal şi energetic este o legătură, pentru că este tot o 
energie condensată, dar dincolo de energeticul subtil gândit în 
nouă, în şapte sau în trei sub-structuri, pentru că şi orientalii îl 
văd triadic, este altceva ce nu mai este de natură energetică. Dar 
ceea ce transcende acest energetic subtil este de abia omul, în 
natura sa fiinţială, iar dincolo de acestea sunt energiile necreate 
la care nu ai acces, decât dacă ţi se descoperă. Deci, nu trebuie 
confundată Prana, Qi-ul, Shekina şi toate energiile subtile cu 
harul, pentru că atunci, mistic, dau cu oiştea în gard. De aceea, 
trebuie discutat şi dincolo de zona metafizică şi în planul expe-
rienţelor personale, cum identifici Fiinţa, Existenţa şi Principiul, 
care sunt modalităţile de accesare, dincolo de discursul despre 
energii. 

Însă, creştinismul vorbeşte despre altceva. Limbajul este 
insuficient să transpună, să traducă taina aceasta, dar, totuşi, 
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limbajul are şi o forma iconică, nu este total rupt, ci preia şi el 
din realităţile pe care le comunică. Când vorbim de spaţiul 
mistic, discutăm şi de identificări ale unor realităţi, de natura 
acelor realităţi. Când spunem Principiu sau Fiinţă, până la urmă 
să conchidem că nu ne lovim de termeni, dar vorbim, totuşi, de 
realităţi şi de caracteristicile acelor realităţi. Atunci, raportat la 
aceste realităţi, este foarte importantă distincţia dintre ceea ce 
înseamnă fiinţa necreată şi har necreat ca strălucire de energii, 
respectiv fiinţa creată şi energiile de creaţie. Pentru că, dacă 
operezi numai prin energii, trebuie lămurit dacă eşti în spaţiul 
energiilor de creaţie în configuraţia lor antropologică, în raportul 
microcosmos-macrocosmos, iar dacă transcenzi aceste energii 
către altceva, trebuie lămurit unde ajungi. Ai însă şi experienţa 
altor energii – distincte de energiile acestea subtile, care circulă 
prin meridiane, nadisuri, tza, chakre etc. – a energiilor necreate, 
a harului, de pildă? Ai experienţa acestor realităţi care transcend 
energiile subtile de creaţie?  

În viziune isihastă, acea realitate care transcende energiile 
subtile este un viu în sine, care are chipul său direct şi propriu 
de participare. În acest sens, nu este numai participare prin 
intermediul energiilor, ci şi în şi prin sinele acestui viu al 
sufletului este participare şi întâlnire. O participare nu doar 
mediată de energii, deci, ci şi directă, sufletească, fiinţială, 
dincolo de energiile subtile care se proiectează spre ceilalţi.  
De acest suflet fiinţial, trans-energetic, sau supraformă a ener-
geticului vorbeşte isihastul, care susţine că abia de aici, când 
ajungi la chipul de suflet retrezit, reactivat, rememorat ca 
limbaj, începe cu adevărat trăirea mistică, dialogul transcen-
dental şi exprimarea de limbaj de suflet, de chip persoană. Doar 
atunci începi să fii cât de cât iniţiat în tradiţia isihastă, în care ai 
un dialog şi o relaţionare şi sufletească şi fiinţială, fiinţă nu în 
sensul guenonian, reiterez, ci în sensul acesta de permanenţă 
dincolo de energii. De aceea am spus că Guénon, prin schema 
lui, subminează filozofia europeană şi creştinismul, pentru că 
ne bagă la o oală, la foc mic, jos. Adică, dacă eşti cu Fiinţa... tu 
nu ai ajuns la Principiu. Pe când noi spunem că ce este în 
esenţă, ca natură la Guénon acel Principiu, în creştinism este, de 
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fapt, fiinţialitatea, iar ceea ce este la Guénon desemnat prin 
Fiinţă, în creştinism este energie. Cu amendamentul, funda-
mental, că este vorba de fiinţialitatea creată şi energiile de 
creaţie. Altfel spus, în sens creştin, Principiul, Fiinţa şi Existenţa 
în schema Posibilităţii universale, sunt circumscrise creaţiei, 
Principiul fiind, de fapt, natura fundamentală a omului.   

Ad. Olteanu: Guénon preia lucruri importante şi din 
terminologia filozofică europeană. Acestea ar fi principalele lui 
surse, una este scolastica, şi a doua hinduismul, ricoşat din 
prima. 

N.: Problema este în ce măsură creştinismul, dacă tot se 
vorbeşte de componenta aceasta mistică, este valorificat în 
orizontul specific creştin răsăritean, unde se găseşte un filon 
mistic autentic, puternic şi clar, cum este şi isihasmul. În secolul 
XIV, isihasmul a venit şi cu această componentă doctrinară şi 
experienţială a harului, care a fost nevoie să fie dezvoltată, pre-
cizată. Dacă vreţi, viziunea isihastă se vroia atunci limpezitoare, 
mai ales în contactul cu raţionalismul şi cu scolastica, de aici 
evidenţierea unei teologii şi mistici a harului, şi precizarea 
raportului dintre har şi fiinţă. Astăzi, analog avem şi raportul 
dintre fiinţa de creaţie şi energiile de creaţie pe care îl preci-
zează isihastul de la Frăsinei. Este, prin urmare, şi o dinamică a 
tradiţiei şi o actualizare a ei. Păcat că în Occident mai mulţi care 
au fost interesaţi de mistică s-au dus în alte tradiţii, în loc să se 
întoarcă la rădăcinile profunde ale creştinismului. Ca să nu 
spun şi despre cei care cred că aceste rădăcini mistice sunt şi la 
noi, le acceptă existenţa, dar le prefac prin propria experienţă, 
prin modul de a le vedea.  

Ad. Olteanu: Drumul şi ocolul nu ar fi fost lung, doar ar 
fi trebuit să se întoarcă la Biserica una sancta a primului mileniu 
creştin. 

N.: Se vede treaba că nu este aşa uşor, în ultima instanţă, 
pentru că poarta este îngustă, calea strâmtă şi turma mică. 

Ad. Olteanu: Este preocupantă această critică acerbă şi 
relativ cunoscută vizavi de cultura şi civilizaţia europeană, 
legată şi de o ură de sine şi de criza identitară, conjugată cu 
fascinaţia spaţiilor aşa-zis exotice. Foarte multă lume îşi urăşte 
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propria identitate şi încearcă să devină altceva decât ceea ce 
este. Critica aceasta nu se suprapune cu hermeneutica pe care 
teologia Bisericii de Răsărit o aplică aceluiaşi Apus, premisele 
fiind diferite, atât din punct de vedere ontologic, metafizic, cât 
şi civilizaţional. Deşi foloseşte termenii unei scolastici simpliste 
de genul modalităţi ale unor stări individuale, autorul Stărilor 
multiple ale fiinţei dezvoltă, în acelaşi timp, o critică acerbă a 
unui tip de civilizaţie foarte solidă. Această critică, aproape 
deconstrucţie a unui conglomerat, care este Apusul, este nejus-
tificată, pentru că vine de pe alte metereze şi porneşte de la 
premise diferite. 

N.: Aici ar trebui regăsită formularea din limbajul apofatic, 
numită negaţia de depăşire, prin care deschizi orizont de 
împlinire. Nu o negaţie în care dizolvi şi apoi reconfigurezi prin 
critică, cumva justificată, pe celălalt. Pentru că astfel, şi ceea ce a 
mai rămas din creştinism, acolo în Apus, şi pe acela ajungem să 
îl băgăm la lada de gunoi a istoriei, în loc să îl valorificăm şi să 
îl redimensionăm, să îi dăm conţinut şi să îl reconectăm la surse 
proaspete, să îl renaştem. 

Ad. Olteanu: Să îl repersonalizăm, iar nu să îl deper-
sonalizăm. 

N.: Aici este o mare taină şi, dacă vreţi, trebuie să fie un 
sens personalist, de a recupera unele realităţi, mai degrabă 
decât de a le reconfigura şi de a le delimita fără rest, ca şi cum 
aş arunca apa din copaie cu copil cu tot. Sigur că lucrurile au 
degenerat şi în Occident, iar aceasta s-a petrecut şi pentru că el 
s-a îndepărtat de autenticitatea creştină. Dar aceasta nu 
înseamnă că trebuie să iau numai partea căzută şi să nu văd 
unde a căzut şi unde putea să ajungă din sau care era orizontul 
de aşteptare şi de desfăşurare. Şi, până la urmă, subscriu la ceea 
ce spuneţi, că dintr-un anumit punct de vedere, poate să fie o 
critică dizolvantă sau se înscrie într-o critică ce reconfigurează, 
ce reconstruieşte, pentru că îţi oferă o schemă în care tu să 
înscrii şi creştinismul, şi atunci ajungi din lac în puţ, şi rişti ca 
răul de pe urmă să fie mai mare decât cel dintâi. 

Aici intervin şi spusele părintelui Ghelasie cu privire la 
personalizarea duşmanului. Trebuie să găseşti un chip personal 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

118 

al relaţionării şi aceasta înseamnă să nu ai o atitudine dizol-
vantă. Aceasta nu înseamnă însă, ca lucrurile să nu fie spuse, 
numite. Până la urmă şi lectura noastră este una creştin-
răsăriteană la care mulţi nu au acces, se pare, în Occident, sau 
au acces foarte greu, sau nu o iau în serios. Despre Mircea 
Eliade, de pildă, părintele Stăniloae spunea că nu a avut ca 
referenţialitate, cu privire la creştinism, surse creştin-răsăritene. 
De ce asta? Nu erau valoroase, nu erau la fel de bine primite 
academic? Nu îmi dau seama. Poate nici nu contează prea mult 
chestiunea, dar se poate constata situarea respectivă, iar aceasta 
poate fi o pierdere în raport de ceilalţi, care pot să acceseze 
aceste surse creştine răsăritene, dacă sunt mai larg cunoscute. 
La fel şi cu isihasmul, care este într-o apologetică încă de secol 
XIV. Şi acum revirimentul de viziune isihastă este important în 
contextul de astăzi, în care fiecare pune în atenţie mistica, fie 
cea extrem orientală, fie cea cabalistă, sufită etc. Să vedem 
fiecare cu ce vine, apropo de prezenţa isihasmului în contextul 
altor mistici, să evidenţiem şi viziunea isihastă care permite şi 
un dialog, dar care nu amestecă lucrurile. Nu trebuie să faci 
confuzii şi să dai interpretări eronate. Până la urmă, dacă 
aceasta este opţiunea altora, de a fi într-un fel sau altul, nu este 
treaba mea. Dumnezeu nici la ghergheseni nu a intrat cu forţa, 
pentru că gherghesenii vor fi gândit că le iese cu pierdere, cu 
pagubă, aşa că în loc să „le iasă” cu plus, şi-au spus să „le iasă” 
cu minus.  

Ad. Olteanu: De obicei, noi spunem că Fiul este chip al 
chipului Tatălui. Totuşi în Evrei 1,3 este numit strălucirea slavei 
şi chipul fiinţei lui Dumnezeu. Vedeţi vreo diferenţă de conţi-
nut, pentru că formal între aceste enunţuri teologice este o 
diferenţă. 

N.: Este vorba şi de o adâncire mistagogică în prezentarea 
personalistă, pornind chiar de la aceste versete. Trebuie văzute 
şi într-un anume sens de tâlcuire a tradiţiei, pentru că la sfântul 
Vasile cel Mare în liturghie se spune că Fiul este pecete a 
ipostasului Tatălui. Deci nu mai vede pe Tatăl ca pe o simplă 
fiinţă în sensul literal al celor de mai sus, ci trebuie să ţinem 
cont şi de dezvoltarea teologică, de adâncirea triadologică. În 
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Scriptură găseşti chestiuni referitoare la har, dar teologia harului 
se dezvoltă şi se detaliază doctrinar în secolul al XIV-lea, prin 
Sfântul Grigorie Palama. Sigur că se găsesc aspecte legate de 
har, cum spune părintele Stăniloae, şi la Sfântul Maxim, dar nu 
dezvoltate din punctul acesta de vedere, elaborat. La fel şi 
noţiunea de Chip-Persoană, sau triada Chip, Faţă şi Asemănare 
la părintele Ghelasie, care sunt nişte adânciri mistagogice. În 
Vederea prin lumina harică, isihastul prezintă foarte clar ce 
înseamnă ipostasul, ce înseamnă firea, ce înseamnă chipul, cum 
este cu ipostasul care arată harul. Este deci şi o dinamică a tra-
diţiei, o dezvoltare teologică, nu în sensul de inovaţie, desigur. 

Hristos este numit strălucirea slavei şi chipul fiinţei lui 
Dumnezeu. Este chipul fiinţei lui Dumnezeu în sensul că prin 
El toate s-au făcut şi prin El toate au chip-asemănare, dar 
aceasta nu înseamnă că Tatăl este doar o fiinţă neipostaziată. 
Dacă considerăm aceasta, trecem într-o interpretare cabalistă. 
Dacă luăm sensul acesta, ne ducem în alt conţinut şi atunci ceea 
ce spune Sfântul Vasile cel Mare, că Fiul este Pecetea Ipostasului, 
nu se mai înţelege. Originea nu este Fiinţa, ci Fiinţa ipostatică a 
Tatălui. Altfel trec într-o zonă de apofatism al Fiinţei care ia 
chip în Fiul ca şi cum El nu ar fi de aceeaşi fiinţă cu Tatăl, astfel 
se configurează cumva Fiul ca dintr-o Fiinţă care nu are chip, 
este impersonală, un soi de Principiu. Pe când, la părintele 
Ghelasie, chipul este legat de o persoană. Tatăl este Chip-
Persoană, Fiul este tot Persoană, şi Asemănare a Chipului 
Tatălui. 

Ad. Olteanu: Am stabilit că fiinţa este subzistentă prin 
ipostas. 

N.: Tocmai, pentru ca să nu fie fundamentul ultim luat în 
sensul de fiinţă, în sensul de nedeterminare şi de impersonal. 
Pentru că aici este, în fond, apărarea personalismului, şi în 
afirmarea conţinutului fiinţei care aparţine persoanei, şi în 
recunoaşterea că fiinţa subzistă în persoană. Şi ce înseamnă 
persoana? Conştiinţă de sine, memorie şi limbaj de chip în sine. 
Dar atât conştiinţa, cât şi memoria şi limbajul sunt în esenţa, în 
natura lor, fiinţiale. Altfel, rişti să interpretezi această formulare 
paulinică tot ca trecere de la Fiinţa nedeteminată la chip, în 
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genul cabalistic. Deci, ar fi ca şi cum ai trece de la impersonal la 
personal, sau ca de la ceva care este nedeterminat, ca Principiu, 
la ceva determinat, configurat, nemanifestat manifestat ca un 
chip. 

Ad. Olteanu: Sau ca o trecere de la un nemanifestat al 
nemanifestării la un nemanifestat al manifestării, adică de la 
Zero metafizic non-dual la Unul numit şi Fiinţa. 

N.: Exact, şi atunci poţi să rămâi într-o astfel de schemă. 
Dar, deşi formularea este cumva în această expresie, totuşi 
tradiţia îţi dă şi tâlcuirea validă, că altfel nu mai înţelegi că Tatăl 
naşte pe Fiul şi purcede pe Sfântul Duh şi că este Treime de 
Persoane. Deci trebuie să asociez acest verset şi cu faptul că este 
o Treime de Persoane şi astfel, atunci când se spune că Fiul este 
chipul Fiinţei, nu trebuie să asociez aceasta cu faptul că Fiinţa 
nu ar fi ipostaziată în Tatăl, pentru că atunci apare că Fiul este 
ipostas, iar Tatăl nu este, ceea ce dizolvă Treimea de Persoane 
distincte, dar de aceeaşi fiinţă. Aici mai degrabă se spune că 
este un chip al Fiinţei, că este însuşi chipul Fiinţei, nu în sensul 
că Fiinţa ar putea fi fără acest chip ipostatic, pentru că este 
chipul-modelul-asemănarea prin care toate s-au făcut şi care dă 
chip întregii creaţii. Dar, sigur, dacă merg pe interpretarea 
cabalistă, atunci pot să spun că Fiinţa este Ein-Sof-ul sau Zero-ul 
absolut nedeterminat, iar Fiul este Marea Faţă sau chipul fiinţei 
ca Ein-Sof, şi atunci prin acest chip se creează toate, întreaga 
multiplicitate a existenţei. Dar ies din creştinism. 

Ad. Olteanu: În Sensuri metafizice... Hristos chiar este 
situat pe un nivel de Coroană, de Kether. 

N.: Asta ziceam, că în acest fel de interpretare se surpă 
triadologia creştină, se distruge Sfânta Treime, structura 
Supremei Iubiri, cum spunea Marele Teolog. Aici se intră într-o 
altă logică interpretativă, într-o altă schemă, iar aceasta nu mai 
este cea creştină, pentru că nu mai sunt persoanele-ipostasurile 
de aceeaşi fiinţă, nu mai este raportul intrafiinţial, perihoretic, 
interpersonal. Pierd faptul că Fiinţa aceasta subzistă în persoane 
şi faptul că însăşi comuniunea sau naşterea şi purcederea se 
petrec tot ca substanţialitate fiinţială, deci tot în relaţionări de 
chip de persoană cu conştiinţa fiinţială de chip de persoană.  
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Nu trebuie să fac o extensie a unei scheme cabaliste şi pe Fiul să 
îl iau ca fiind în afara Fiinţei, deci ca şi cum acest „chip” al 
Fiinţei ar apărea ca o proiecţie, ca o inter-faţă. Părintele Ghelasie 
insistă pe faptul că nu trebuie să confundăm pe Fiul ca Chip, de 
aceeaşi fiinţă cu Tatăl-Chip, doar cu acest „chip” al unui Divin 
numai ca o relaţie cu lumea, numai ca o proiecţie a acestui 
Divin sau doar ca o interfaţă. În acest din urmă caz, proiecţia, 
„chipul” acesta, Marea Faţă şi Divinul (Ein-Sof-ul), nu mai au 
aceeaşi fiinţă, ci exprimă ordine diferite de realitate. 

Nu ştiu acum varianta greacă a versetului care este. În 
orice caz, trebuie să citim versetul acesta paulin şi în contextul 
tradiţiei, în context scripturistic şi triadologic. Dacă vreţi, 
părintele Ghelasie vine cu o apologetică tare, chiar în sensul 
acesta, întâmpinând astfel de obiecţii. Nu întâmplător subli-
niază că Tatăl este Chipul şi Fiul este Chip în asemănarea de 
Chip, că noi suntem asemănarea asemănării şi avem o înrudire 
de asemănare care ne permite cu adevărat înrudirea-filiaţia şi 
întâlnirea în care este prezentă identitatea indestructibilă, dar în 
asemănare, nu în înstrăinare. Nu se confundă niciodată una cu 
alta. Eu rămân ceea ce sunt şi nu mă reduc sau nu saturez un 
Principiu, care este nedeterminat, ci rămân în determinările 
mele, şi personale fiinţiale şi energetice-corporale, şi în nişte 
condiţii identitare ireductibile, dar care sunt date, nu sunt 
picate din lună, pentru că am o origine. Chiar identitatea mea 
personală are o sursă originară identitară, nu nedeterminată, şi 
faţă de ea sunt într-un raport de asemănare, sunt într-o iden-
titate de înrudire, de filiaţie, care îmi permite relaţionarea.  

În sensul acesta, lucrurile sunt inteligibile şi de aceea 
părintele Ghelasie insistă teologic şi mistagogic pe cât de impor-
tant este Chipul-Persoana. Spune, de fapt, explicit că este capital 
acest Chip în sine al Tatălui ca fiind însuşi chipul de persoană 
arhechipal, şi ca chip de persoană este înţeles în sensul 
trifiinţialităţii, un fel de pre-deschidere triadică, pentru că nu 
poate să-l nască pe Fiul şi să-l purceadă pe Duhul Sfânt dacă 
Tatăl nu are însuşi chipul triadic în sine, dacă nu are pe Fiul şi 
pe Duhul Sfânt în sine. Altfel, Fiul şi Duhul Sfânt apar ca 
proiecţii în afară, într-o nemanifestare a manifestării, dacă vreţi, 
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şi atunci avem „Treimea” configurată din nimic sau dintr-o 
dumnezeire de tip esenţă. Ajungem să punem Esenţa sau Fiinţa 
înainte ca Principiu şi „Treimea” apare doar în raport cu creaţia. 
Dar dacă se repune Fiinţa ca un prim fundament tot nedeter-
minat din care iese „Treimea” atunci nu mai rămânem în 
teologia creştină răsăriteană, dacă punem astfel problema.  

Ad. Olteanu: Ca un fel de Treime iconomică şi imanentă, 
pentru că aţi făcut referire şi la Raimon Panikkar. El pune 
relaţia înaintea suprachipului şi că ea ar fi totul, şi acelaşi lucru 
se întâmplă şi cu Yannaras.  

N.: Prin Raimon Panikkar se intră tot în tradiţia orientală, 
de fapt, sau... poate că nu se iese din ea... Panikkar pune relaţia 
înaintea persoanei şi se înscrie în genul acesta de abordare. 
Chipul trebuie să fie originea şi originea în sensul de Chip-
Persoană. Sunt care merg pe acest curios relaţional ca structură 
de bază, care dizolvă cumva personalismul. Sigur, şi în teologia 
mistică a părintelui Ghelasie relaţionalul este fundamental 
pentru că eşti în dialogul mistic permanent ca isihast. De aceea 
vorbeşte de isihasm ca dialog în absolut. Dar originea dialogu-
lui, a relaţiei, este chipul de persoană. Prin persoană am întâl-
nirea şi de aceea este important să descopăr chipul de persoană, 
tocmai pentru ca să am adevărata şi autentica întâlnire şi dia-
logul real. De aceea, creştinismul este, cumva, o dublă mistică, 
aşa cum spune isihastul. Pentru că există şi o restaurare a chi-
pului omului, o regăsire a chipului fiinţial de persoană proprie 
şi o îndumnezeire, ca dialog inter-personal cu Dumnezeul 
Treime de Persoane. Sunt două aspecte, cumva împreună. 
Trebuie să descopăr şi propriul meu chip, care este ocultat, care 
este ascuns prin cădere. Numai că nu îl descopăr pe direcţia 
schemei Posibilităţii universale. Dacă încerc să îl descopăr pe 
calea aceasta ajung în alt loc. Altul decât în creştinism, altul 
decât în biserică.   

Ad. Olteanu: Ajung să pierd chipul în sensul său iconic.  
N.: Da, pierd persoana, chipul iconic al persoanei. În acest 

sens se mai poate vorbi despre Guénon şi cu altă ocazie, legat 
chiar de acest Om Universal sau de Adam Quadmon, aşa cum 
este înţeles. Asta ca să facem o comparaţie cu Omul Hristificat 
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sau Omul Îndumnezeit prin chipul iconic hristic, revelat prin 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat. O comparaţie a Omului 
Universal, conformat schemei Posibilităţii universale, cu Chipul 
Iconic al Omului, în viziunea antropologiei iconice. 

Ad. Olteanu: Prin această schemă există o posibilitate de 
a rata în mod evident întâlnirea cu Hristos, pentru că tot vorbesc 
de posibilul metafizic, şi este o temă esenţială. 

N.: Nu este doar posibilitate, ci este chiar actualitate pentru 
unii, întrucât există astfel de practicieni iniţiaţi în metafizica 
mistică de acest gen. Este o ratare a ţintei, până la urmă, dacă 
nu înţelegi decât un Hristos ca avatar. Dacă îl consideri ca pe un 
avatar, nu ai înţeles cine este şi nu l-ai întâlnit, de fapt, pentru 
că dacă îl întâlneai, ai fi ştiut cine este cu adevărat. Şi dacă nu  
l-ai întâlnit, poţi să crezi şi să afirmi, desigur, că ţi-a saturat 
schema Posibilităţii universale. Din neîntâlnire reală, de fapt, 
dintr-o ratare a întâlnirii, spui asta. 

Ad. Olteanu: Gherghesenii ratează întâlnirea cu Hristos, 
orbiţi de câştigul material sau de paguba suferită prin înecarea 
turmei de porci în mare, pe când orbul cerşetor strigă după El, 
se întâlneşte cu El şi ajunge să îl vadă. 
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(III) 
 
 
Ad. Olteanu: În prologul Teologiei mistice a Bisericii 

Răsăritene, Vladimir Lossky aşază înaintea altor criterii inte-
gritatea doctrinei sau a credinţei, afirmând că o viaţă mistică nu 
este posibilă fără temeiurile unei credinţe curate mărturisită în 
duh şi în adevăr. Fără simbolul credinţei, rătăcirea este ca şi 
consumată. Acesta ar fi una dintre premisele ortodoxiei, dreapta 
credinţă care te conduce la dreapta vieţuire şi la cunoaşterea 
mistică. Autorul Simbolismului crucii propune alte niveluri, 
spunând că ezoterismul după metafizică sau împreună cu 
aceasta este treapta cea mai înaltă, care izvorăşte din cunoaş-
terea Tradiţiei primordiale şi din legătura cu ea. Pe treptele 
inferioare se află cunoaşterea mistică şi exoterismul. Vorbind 
despre isihasm, în treacăt, spune că această spiritualitate are 
acces la structuri de cunoaştere mistică şi nu ezoterică. Nu 
putem vorbi doar de o cunoaştere teoretică sau filozofică a 
dogmelor, sau a Posibilităţii universale, ci mai trebuie ca 
ucenicii din toate vremurile să primească făgăduinţa Tatălui, 
adică pe Duhul Sfânt, să se îmbrace cu putere de sus, să rămână 
simbolic la Ierusalim până la Rusalii, fără de care nici acea 
cunoaştere ezoterică nu este posibilă. Este foarte clar că Guénon 
are viziunea unei piramide cu trei etaje, cu exoterismul la baza 
ei, apoi cu mistica şi cu ezoterismul la vârf, numai că, asemenea 
arhitectului Dedal, care construieşte la cererea regelui Minos un 
labirint pentru închiderea Minotaurului, devine prizonier al 
propriului sau edificiu.  

Deci integritatea credinţei nu este bazată pe un suport 
epistemologic sau de epistemă discursivă, ci pe o cunoaştere în 
duh sub auspiciile metanoiei. Nu ai primit Duhul Sfânt prin 
Tainele Bisericii sau prin hirotonire, nu ai acces la ezoterismul 
real, adică la cunoaşterea mistică, la împărăţia veşnică a 
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Preasfintei Treimi şi la condiţia ontologică modificată prin 
Învierea Domnului. Acesta este unghiul pe care l-aş dori pri-
vilegiat în această discuţie. Sistemul Posibilităţii universale sau 
al Principiului nemanifestat al nemanifestării nu te duce la 
înviere, ci doar la o cunoaştere filozofică lipsită de Duhul primit 
sub forma unor limbi ca de foc la Rusalii.   

Nu putem vorbi numai despre cunoaşterea şi împlinirea 
Omului Universal, Adam Quadmon şi de schema saturată prin 
Noul Adam, Iisus Hristos, care uneşte pe Purusha şi pe Prakriti, 
ci de lucrarea Preasfintei Treimi, care deschide în mod para-
doxal Posibilităţii Universale o împărăţie netrecătoare şi neli-
mitată, precum şi un alt mod de existenţă început prin Înviere 
ca sens şi temei absolut, potrivit iconomiei celei din veac 
ascunsă şi de îngeri neştiută. Taina Bisericii sau a cunoaşterii 
sale ezoterice sau metafizice există doar prin binecuvântarea lui 
Iisus Hristos. Biserica este subzistentă, adică trăieşte din şi prin 
binecuvântarea pe care Domnul a dat-o ucenicilor Săi înainte de 
a se sui la cer, iar nu prin raţionamente şi prin contemplaţie 
teoretică, ci prin practica efectivă a acestei binecuvântări. 

În tot acest sistem filozofic al lui René Guénon, Iisus 
Hristos îşi găseşte, cumva, un loc, însă frapează absenţa 
pomenirii Mângâietorului, a Duhului Adevărului care de la 
Tatăl purcede şi care mărturiseşte iconomia Fiului veşnic al lui 
Dumnezeu Tatăl. Deşi discuţia de astăzi face referiri la nume 
vehiculate anterior, ea se va concentra pe structuri mistice 
isihaste, încercând să explice alterităţi şi conjuncţii pornind şi 
de la alte experienţe, acolo unde este cazul. Discuţiile din dăţile 
trecute au mers şi pe ideea de Tradiţie primordială, păstrătoare, 
prin iniţiaţii aflaţi în locurile sacre din Centrul Lumii, a unui 
ezoterism existent de la bun început şi integral. Acest depozit 
de Tradiţie sacră era prezent şi în Biserică prin Hristos ca Om 
Universal, afirmă Guénon, însă arderea pe o schelă în faţa 
catedralei Notre Dame, în martie 1314, a ultimului Mare 
Maestru al Ordinului Cavalerilor Templieri (1118-1307), Jacques 
de Molay, la porunca regelui Filip al IV-lea al Franţei, este 
momentul declanşator al declinului legăturii iniţiatice a creşti-
nismului occidental cu Centrul Spiritual al lumii.  
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Vorbim despre teologia mistică a Bisericii Răsăritene şi 
despre experienţa apofatică a infinităţii lui Dumnezeu, despre 
chipurile iconice sădite în creaţie, adică despre raţiunile divine 
ale lucrurilor sau, cum prefer să le numesc, despre capacităţile 
structurante, despre iconizare, însă această conştiinţă a comu-
niunii cosmice cu sacrul este văzută în alte spaţii religios-
existenţiale într-un mod diferit.  

N.: Este o prezentare clară şi rămâne de văzut unde poate 
fi făcută o incizie, cum să fie o reflecţie. Aţi evocat, de pildă, 
acea structură etajată dintre exoterism, mistică şi ezoterism, 
structură în care mistica este, cumva, situată pe o poziţie 
intermediară între ezoterism şi exoterism. 

Ad. Olteanu: Am preferat imaginea unei structuri pira-
midale, pentru că tot discutăm despre Orient. Sau poate că 
deasupra tuturor acestor sectoare ale fiinţei, dacă vreţi, aşază 
metafizica pură. 

N.: Această structură etajată, în care mistica este poziţio-
nată sub ezoterism, trebuie luată în atenţie, ca perspectivă. 
Pentru că în această viziune, dacă priveşte cineva mistica, 
atunci şi mistica isihastă o va situa, oricum, sub ezoterism. Aşa 
încât, oricât aş vorbi de mistica isihastă, tot sub nivelul ezoteric 
mă mişc şi rămân, în faţa celor care privesc din această per-
spectivă ierarhizată: exoteric-mistic-ezoteric. Deci, sunt poziţio-
nat din start, de cineva care îşi asumă această schemă, pe o 
poziţie subordonată, de inferioritate, de inaccesibilitate la un 
etaj superior, care ar fi ezoterismul. Dacă cineva vorbeşte 
despre mistică sau despre mistica isihastă, iar altcineva are 
această schemă etajată, acesta poate considera că numai prin 
mistică nu ai acces la partea ezoterică şi nu poţi să ajungi la 
accesarea Principiului nedeterminat. Atunci se poate înţelege că 
degeaba eşti mistic dacă nu eşti iniţiat în ezoterism. Sigur, 
misticismul ar fi un plus, pentru că ar fi o treaptă peste 
exoterism. Întrebarea ar fi, deci, care e raportul sau cum este 
lecturată această schemă ierarhizată exoterism-mistic-ezoterism 
vizavi de schema Posibilităţii universale. La ce nivel de saturare 
al schemei Posibilităţii universale ajung prin mistică? Saturez şi 
Principiul? Prin mistică şi prin ezoterism ajung sau nu, ca prin 
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două modalităţi sau metode diferite, la acel Principiu? Nu 
trebuie, însă, să ne poticnim în termeni. În sens creştin, dacă ai 
în atenţie taina întrupării şi a îndumnezeirii, liturgicul, euha-
risticul, şi nu eşti tributar unei scheme strict metafizice, să 
operezi cu raportul dintre exoteric şi ezoteric nu este chiar mare 
lucru. Odată cu Întruparea Cuvântului, odată cu valorizarea 
trupului prin îndumnezeire, se petrec şi mutaţii metafizice. 
Întruparea Cuvântului cuprinde metafizica, dar metafizica nu o 
poate cuprinde, ca să spun aşa. Metafizica ezotericului şi 
exotericului se vede altfel prin chipul hristic...   

Ad. Olteanu: La autorul în discuţie exotericul înseamnă 
rămânerea în ritual. Ritualul însă îl interiorizează pe Hristos. 

N.: La isihast, ritualul se desfăşoară în chip personalist, ca 
act inter-personal. Personalismul este taina chipului lui Dumnezeu 
ca Persoană şi taina chipului omului ca persoană ce se împletesc 
ritualic în acest act liturgic inter-personal al comuniunii faţă 
către faţă. De aceea ritualul, ca act liturgic în sine, esenţial, 
fundamental, nu reprezintă exterioritatea, formalul, tipiconalul, 
ci, paradoxal, personalitatea ca integralitate dinamică, ce nu poate 
fi înţeleasă şi acoperită prin termeni precum exoteric/ezoteric, 
exterior/interior. Actul liturgic în sine este al persoanei. 
Ritualul se desfăşoară ecleziologic în trupul mistic şi, prin 
urmare, are conotaţiile personaliste ale trupului mistic. Trebuie 
avut grijă să nu contrapunem, să nu polarizăm termenii de 
interior şi exterior, ca să nu mai spun că, în logică triadică, 
isihastul vorbeşte de un interior, de un exterior, dar şi de un 
supraexterior, în sensul că există şi acel arhechip dumnezeiesc, 
acea haină hristică, ce se deschide doar baptismal spre îmbră-
care. Omul are, cumva, un interior şi un exterior al lui şi putem 
vorbi în astfel de termeni, însă părintele Stăniloae afirma că, de 
fapt, corpul este interior sufletului şi, în atare perspectivă, 
raportul interior/exterior trebuie privit şi într-o altă cheie. 
Complementaritatea este clar că există, însă importantă este 
viziunea, pentru că, iată, poate să fie văzut corpul ca interior, 
deşi majoritatea celor ce vorbesc despre interior atribuie acestui 
interior sens spiritual. Însă, sufletul este, cumva, cel care înve-
leşte corpul. Dar atunci cine este interior? Corpul! Îndeobşte se 
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acreditează că interior este sufletul. Dar dacă vorbim şi de 
minte şi de suflet şi corp, de fiinţialitatea sufletului, de energe-
tismul subtil al minţii şi energetismul grosierul al corpului, 
unde poziţionăm interiorul şi exteriorul? Această logică binară 
a exteriorului şi a interiorului aplicată sufletului, minţii şi 
corpului poate duce la confuzii. 

Ad. Olteanu: Sufletul când se înalţă la cer păstrează, la 
rândul lui, o memorie precisă a corpului, dar şi o corporalitate 
eterică. 

N.: Da, o memorie energetică identitară a corpului, care 
este rădăcina corpului din suflet, cum spune Marele Teolog, 
pleacă dimpreună cu sufletul fiinţial, inefabil, nemuritor, atunci 
când omul moare. Termenul eteric asociat poate fi unul sibilinic, 
dat fiind faptul că unii îl folosesc cu sens diferit, sau consideră 
astrală această memorie energetică subtilă. De reţinut este 
faptul că există şi o urmă-memorie energetică a corpului care se 
desprinde de el, ca o „mână de ţărână”, şi pleacă dimpreună cu 
sufletul, ce, încă o dată trebuie subliniat, nu este natură 
energetică subtilă. De obicei, se vorbeşte doar de dihotomia 
suflet şi corp, de corpul care se întoarce în ţărână şi de sufletul 
care se întoarce la Dumnezeu, cel ce i-a dat fiinţa. Însă, trebuie 
înţeles că între suflet şi corp există această interfaţă energetică 
subtilă prin care sufletul fiinţial se leagă de corp sau, altfel zis, 
corpul se înrădăcinează în suflet. Această interfaţă energetică 
face ca realitatea corpului să fie una vie, inteligentă, simţitoare 
şi volitivă. Însă această interfaţă energetică subtilă, ce face ca 
realitatea corpului să nu fie una strict organică, grosier 
materială, ci şi cu acest psihism, să-i spun, intelectiv, simţitor, 
volitiv, de natură energetică, pe care indienii îl numesc jivatma, 
sau suflet individual. Dar nu trebuie confundat acest psihism 
energetic, ca suflet individual, cu sufletul personal, sufletul 
propriu-zis, care este de natură fiinţială, nu energetică, şi pe 
care ezoteriştii îl consideră şi îl numesc Sufletul universal, 
Principiul Suprem, Marele Arhitect etc. Problema este că ei cred 
că acesta este punctul terminus, şi însăşi originea, de unde o 
auto-divinizare. Pe când, în sens mistic isihast, acesta este doar 
sufletul omului, chipul său tainic de persoană, care are însă,  
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o Origine reală, dincolo de el, Dumnezeul cel adevărat, 
Dumnezeul Treime, descoperit prin Hristos.  

Mai mult, în sens creştin, acest suflet persoană nu este 
nedeterminat, cum cred ezoteriştii, ci are un chip identitar, 
ipostatic distinct, specific, propriu fiecărui om; de aici şi 
desemnarea sa ca suflet persoană, nu ca suflet universal în care 
se estompează orice diferenţiere, orice identitate. În raportul 
dintre acest suflet personal de natură fiinţială şi sufletul 
individual, care este de natură energetică şi care este doar o 
interfaţă, între sufletul personal şi corpul organic, se joacă toată 
saturarea ezoterică a Omului Universal, care este, în fond, o 
încercare de restaurare a omului, ce nu recunoaşte, însă, chipul 
de persoană al omului deplin. În sens isihast, căderea pri-
mordială nu are ca efect pentru om doar uitarea şi nevederea 
lui Dumnezeu, ci şi uitarea şi nevederea propriului suflet per-
sonal fiinţial, care este ascuns de supraevidenţierea sufletului 
individual energetic, şi a corpului, desigur. De aici, confuzia 
largă că omul ar fi, de fapt, acest suflet individual energetic şi 
corpul individual asociat, confuzie facilitată de caracteristicile 
psihice ale acestui suflet individual energetic de structură 
triadică. Ezoterismul intuieşte că omul nu este doar atât, că mai 
este ceva dincolo de acest suflet individual. Ceea ce este 
adevărat.  

Problema, cum spuneam, este legată, pe de o parte, de 
recunoaşterea acestei realităţi ce transcende sufletul individual, 
pe care ezoteriştii o văd ca pe ceva nedeterminat, non-dualist, 
nediferenţiat, universal, chiar ca pe divinul însuşi, iar isihasmul 
creştin o vede ca pe realitatea sufletului-persoană, specifică, 
triadică, diferenţiată, ca pe o realitate creată care are o Origine 
ce o transcende. Pe de altă parte, problema este legată de 
încercarea de restaurare, să-i spunem, a omului integral, ce, pe 
cale ezoterică, duce la realizarea Omului Universal, prin 
asumarea acestei realităţi care transcende sufletul individual, în 
timp ce, pe cale isihastă creştină, hristică, duce la realizarea 
Omului Persoană-Icoană, care asumă chipul personal al acestei 
realităţi ce transcende sufletul individual, dar şi o asumare, 
întâi de toate, a Originii ce transcende chiar şi acest suflet 
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personal trans-individual. Posibilitatea de asumare a acestei 
Origini, ce transcende şi sufletul individual energetic şi sufletul 
personal fiinţial este deschisă doar de taina renaşterii baptismale. 
Omul Universal este o restaurare a omului integral în mod 
autonom, este o auto-restaurare impersonală. Omul Persoană-
Icoană este omul restaurat prin iconare, prin raportare la 
arhechipul iconic originar, este omul îndumnezeit hristic. Omul 
Universal nu are acces la chipul de persoană, la îndumnezeire, 
întrucât nu îşi asumă arhechipul originar şi refuză întruparea 
lui Hristos în sine şi a sa în Hristos.  

În Sensuri metafizice..., A.M. vorbeşte de un reflex supra-
individual care este imaginea divină imprimată în inima 
omului, efortul contemplativ urmărind să actualizeze această 
imagine interioară a Principiului (să obţină asemănarea cu el). Îl 
evocă şi pe Evagrie, care îndeamnă în Gnosticul: „Grăbeşte să-ţi 
transformi imaginea prin asemănarea cu arhetipul”. Însă, atare 
abordare, deşi vorbeşte de imaginea divină din inima omului, 
de contemplare, de asemănare, de arhetip, se decriptează, la 
A.M., tot în schema Posibilităţii universale şi a Omului Universal. 
Formal, terminologic par să fie formulări creştine, însă, dacă 
identificăm realităţile, natura lor, observăm aceeaşi trimitere la 
Principiul suprem supra-individual, care are o corespondenţă 
în zona arhetipurilor şi a imaginii divine, a sufletului individual, 
ce sunt în ordinea Fiinţei. În acest sens, întregul demers 
contemplativ, de asemănare, arhetipal, pe care îl invocă A.M., 
nu este acelaşi, deşi pare, cu cel iconic personalist, isihast. Aici, 
sunt mai clare lucrurile dacă avem în atenţie natura supra-
individuală a Principiului Suprem, adică Sinea, respectiv a 
sufletului individual, a imaginii divine, a arhetipurilor, ce sunt 
situate în ordinea Fiinţei, care, din perspectivă isihastă, aşa cum 
am mai precizat, corespunde naturii energetice. 

În fond, dacă vorbim de sufletul individual şi sufletul 
personal, în sens creştin, nu trebuie să gândim o ieşire din 
dihotomia suflet şi corp consacrată, pentru că, de fapt, sufletul 
individual ţine de materialitatea corpului, natura sa energetică 
exprimând o materialitate subtilă. Dar prin sufletul individual 
energetic se detaliază propriu-zis individualitatea corpului şi se 
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arată că, în viziune creştină, corpul nu este lipsit de un viu al 
său, care este dat de această structură energetică subtilă. 
Trebuie precizat şi că sufletul personal, de natură fiinţială, este 
chip triadic. Însă, şi sufletul individual, ca interfaţă energetică, 
între sufletul personal şi corp, este tot chip triadic. După cădere, 
sufletul personal a-energetic şi chipul său triadic este umbrit, în 
supra-evidenţă fiind sufletul individual de natură energetică, a 
cărui structură triadică e cea care a creat confuzia între 
dihotomie (suflet şi corp) şi trihotomia (spirit, suflet, corp), 
întrucât s-a confundat tripartiţia energetică a sufletului indivi-
dual cu o trihotomie (spirit, suflet, corp).  

De aceea, pentru a fi lămuritoare, discuţia trebuie să ia  
în atenţie şi natura fiinţială a sufletului persoană, respectiv 
energetică a sufletului individual, nu doar „dihotomia” sau 
„trihotomia”, întrucât se poate vorbi de dihotomia suflet şi 
corp, dar sufletul este fiinţial ca natură şi chip triadic, iar corpul 
cuprinde şi structura energetică subiacentă, care este o mate-
rialitate subtilă. Dar, se poate vorbi de o tripartiţie (corp, suflet, 
spirit) ce rămâne cantonată în structura energetică şi corporală, 
şi care, de fapt, nu ştie de sufletul ca fiinţialitate şi de chipul său 
triadic. Astfel de înţelegere ca tripartiţie, tributară filosofiei 
antice, prin termenul median de suflet, între spirit şi corp, nu 
desemnează sufletul ca fiinţialitate, cel din dihotomia creştină, 
suflet şi corp. De fapt, în acest caz, se vorbeşte de realităţi 
diferite, desemnate prin acelaşi termen, anume suflet, dar şi de o 
aplicare pe realităţi diferite a dihotomiei, respectiv a trihotomiei. 
Isihastul de la Frăsinei are o abordare clarificatoare, şi din acest 
punct de vedere, care distinge între fiinţialitate şi energii, între 
chipul triadic al sufletului fiinţial şi chipul triadic energetic, ca 
interfaţă între sufletul fiinţial şi corp, ce ţine, de fapt, de corp, şi, 
ca atare, se prezervă dihotomia suflet şi corp. Însă, sufletul este 
fiinţial şi chip triadic ca trifiinţialitate, iar corpul nu este doar 
materie, ci este şi energii/chip triadic energetic. Tripartiţia, fără 
a evalua natura realităţilor, fiinţială şi energetică, poate fi doar o 
abordare de reminescenţă antică, reiterată.  

Părintele Stăniloae, în Ascetica şi Mistica, consemnează, de 
altfel, că mult timp concepţia antropologică despre suflet la 
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Sfinţii Părinţi a fost sub influenţa lui Platon şi Aristotel. Cu 
Sfântul Grigorie Palama se face o distincţie între suflet în sine şi 
puterile/lucrările/energiile lui, iar cu Calist Catafygiotul se 
face o distincţie mai clară între chipul triadic al sufletului creat, 
ce reflectă chipul treimic dumnezeiesc, şi chipul triadic al 
puterilor/energiilor sufletului, ce îl leagă de corp. Părintele 
Ghelasie, spre sfârşit de secol XX, face o prezentare antropo-
logică detaliată în acest sens, insistând pe nevoia evidenţierii 
unei antropologii iconice, autentic creştine, care să filtreze, să 
decanteze influenţele antice. Isihastul crede că miza apologetică 
în sec. XXI este tocmai chipul omului, de unde nevoia de 
detaliere actualizată a structurii antropologice iconice într-o 
dinamică, inerentă, a Tradiţiei.   

În Sensuri metafizice..., A.P. afirmă că multă vreme con-
cepţia creştină a fost tripartită: corp – suflet – spirit, şi consideră 
că din secolul al IX-lea s-a renunţat la spirit, care a fost „absorbit” 
în componenta „suflet”, de unde dihotomia suflet şi corp. A.P. 
propune o reîntoarcere la o tripartiţie şi la o cunoaştere prin 
intermediul agregatului corp – suflet – spirit, ca aparatul cel 
mai potrivit pentru cunoaşterea Treimii divine, al cărei simbol 
fizic îl constituie inima. Adaugă că inima, ca centru al corpului, 
e, totodată, şi sediul sufletului şi – atunci când spiritul se 
coboară în inimă, cum se întâmplă în practica rugăciunii – locul, 
sediul optim al nous-ului, al spiritului. Această cale de reîntoar-
cere la tripartiţie, sugerată de A.P., este, însă, o reîntoarcere la o 
structură antropologică de factură antică, care nu e folositoare, 
nici din perspectiva practică a rugăciunii, întrucât nu înţelege 
natura sufletului fiinţial, şi rugăciunea sufletului ca suflet 
fiinţial, despre care nu se poate aprecia că are sediul în inimă. 
Faptul că nous-ul se coboară în inimă nu înseamnă că sediul 
sufletului fiinţial este în inimă, ci că uşa de intrare a energiilor, 
printre care este şi nous-ul, în sufletul fiinţial, este prin inimă. 
Nu trebuie confundată uşa cu sediul în sine.  

În acest sens, lămuritoare este, cred, distincţia făcută de 
Avva Ghelasie între „isihasmul minţii”, „isihasmul minţii în 
inimă” şi „isihasmul duhului de suflet direct”, pentru că isihas-
mul, de care vorbeşte A.P., nu ajunge la sufletul ca fiinţialitate, 
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care este isihasmul propriu-zis. Apoi, din identificarea spiri-
tului cu nous-ul, pe care o face A.P., reiese că tripartiţia la care 
face referire este în afara sufletului ca fiinţialitate, despre care 
spuneam că, la rândul său, are o structură triadică, de chip 
trifiinţial. Astfel, a reduce, aşa cum face A.P., „cunoaşterea 
cardiacă” mistică a isihasmului la acest agregat tripartit, 
înseamnă o ocultare, o ecranare a cunoaşterii isihaste ca suflet 
direct, fiinţial, o nerecunoaştere a caracterului iconic al sufle-
tului, o închidere faţă de cunoaşterea integrală în chip euha-
ristic. În formularea isihastă ghelasiană, a prezervării distincţiei 
între fiinţialitate şi energetism, A.P. reduce cunoaşterea isihastă 
la o cunoaştere agregată tripartită, de natură energetică, ce 
obturează cunoaşterea fiinţială a chipului triadic al sufletului, 
şi, prin urmare, rupe integralitatea comuniunii şi participării în 
deplinătatea chipului iconic euharistic.  

De aceea, propunerea lui A.P. cu agregatul tripartit (corp 
– suflet – spirit) este o evidentă întoarcere la perspectiva antică 
asupra omului, şi, prin urmare, nu se înscrie în siajul dinamicii 
tradiţiei creştine, ecleziologice. De altfel, interpretarea sa că, în 
secolul al IX-lea, a avut loc o absorbire a „spiritului” în suflet, 
de unde turnura dihotomiei antropologice, este una falacioasă. 
Nu cred că atunci s-a produs o reducţie a tripartiţiei la 
dihotomie, aşa cum insinuează, ci, dimpotrivă, s-a făcut un pas, 
o adâncire, în dinamica tradiţiei, care a vizat o distingere a 
sufletului nemuritor, fiinţial, ca fiind altceva, ca natură, decât 
ceea ce se desemnează prin termenul suflet în cadrul tripartiţiei: 
corp – suflet – spirit. Dihotomia suflet – corp acoperă altă reali-
tate, decât tripartiţia (corp – suflet – spirit) la care se referă A.P. 
Paradoxal, dihotomia la care ne referim acoperă, include tripar-
tiţia. Dihotomia aceasta s-a confirmat şi adâncit, cum spuneam, 
şi ulterior, în dinamica tradiţiei, prin isihaşti, precum Grigorie 
Palama şi Calist Catafygiotul, şi, mai recent, prin isihastul de la 
Frăsinei, care, îndrăznesc să afirm, are, ca antropologie creştină, 
cele mai fine tuşe distinctive. Isihasmul, fără aceste distincţii, 
poate fi deturnat de la înţelegerea sa autentică. Din acest punct 
de vedere, întoarcerea la tripartiţia antică, cale propusă de A.P.  
în Sensuri metafizice..., este, mai degrabă, o ieşire din tradiţia 
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ecleziologică, care nu face decât să creeze confuzie cu privire la 
isihasm, ce este reconfigurat în schema metafizică. 

Revenind, însă, la interior şi exterior, isihastul vorbeşte de 
un terţ, supraexteriorul, acel chip iconic, acea paradigmă care 
este chipul lui Dumnezeu din noi şi care ţine de Dumnezeu, dar 
nu este Dumnezeu în sine. Am insistat şi insist pe chipul euha-
ristic în care sunt implicate acele participări complexe vizavi de 
întâlnirea noastră cu Dumnezeu, prin Hristos care este Dumnezeu 
şi om, şi astfel se înţelege că avem întâlnire atât cu dumnezeirea 
lui Hristos, ca Fiul care este în relaţie cu Duhul Sfânt şi cu Tatăl, 
cât şi cu umanitatea Lui, desfăşurată şi ca suflet al lui Hristos şi 
corp al lui Hristos. În guenonism, unde se postulează acel Prin-
cipiu metafizic care este plafonul iniţial, fundamental sau ultim, 
nu apare această străbatere către Sfânta Treime, evidenţiată de 
revelaţia creştină. Mistica isihastă se înscrie în aceste coordo-
nate personaliste şi de chip euharistic, de împărtăşire integrală 
cu Hristos şi este foarte clară descoperirea Sfintei Treimi prin 
Fiul, pe care metafizica guenoniană, care se plafonează în Prin-
cipiu, nu o poate realiza. Astfel, mistica isihastă este în spaţiul 
ecleziologic ca trup mistic care este extensia trupului hristic 
înviat, şi relevă, prin întrupare şi îndumnezeire, o altă viziune 
decât cea metafizică. În acest sens, nu mai putem vorbi că 
mistica ar fi subsidiara ezoterismului metafizic şi ar fi marcată 
cumva de o dualitate dintre exoteric şi ezoteric, dualitate care, 
la drept vorbind, are tot o amprentă de marcă metafizică. 

Ad. Olteanu: Mistica este o reminiscenţă a ceea ce a 
rămas din Tradiţia primordială, sau din ezoterismul iniţial al 
Bisericii, adăpat din această Tradiţie, spune Guénon. Ulterior 
separaţia de Centrul spiritual al lumii a produs efecte negative. 

N.: S-ar putea înţelege, dacă ne luăm după Guénon, că a 
fost un ezoterism iniţial al Bisericii, dar care s-a cam pierdut. 
Însă, se vede treaba că nu s-a pierdut, doar că înţelegerea unora 
este de o aşa natură, cum că s-ar fi pierdut. Iniţierea ezoterică o 
luăm de la aceşti ezoterişti, altfel se pare că bâjbâim prin Biserică. 
Mistica isihastă, pe care isihastul o asociază şi cu teologia şi cu 
metafizica, nu funcţionează, însă, pe schema Posibilităţii univer-
sale. Asta poate fi o eroare de fond. Nu pot să citesc structura 
misticii isihaste în raport de schema Posibilităţii universale şi să 
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asociez pe Adam cu Adam Quadmon şi pe Adam Quadmon cu 
Hristos pentru că astfel se intră în arianism. Gerschom Scholem 
pune în Cabala dimpreună teogonia cu cosmogonia şi spune că 
ar fi două perspective ale aceluiaşi act. Aceasta înseamnă că 
ceea ce apare ca Faţă, şi s-ar putea zice că este Fiul, e totuna cu 
creaţia. În acest fel, se suprapune Fiul cu creaţia şi apare ca 
prima creatură, aşa cum afirma arianismul. Raportul în Cabala 
dintre această Primă Faţă şi Ein Sof, acel Principiu nedeterminat 
nu este unul de consubstanţialitate, ci e unul care relevă din 
emanaţie. Este o trecere prin emanaţie, dacă gândim în categorii 
guenoniene, de la Principiul nedeterminat la nemanifestat, care 
pentru ei este Fiinţa, ca emanaţie secundară a Principiului.  

În această schemă, uzând de o logică de corespondenţe şi 
analogii, dacă vrei să incluzi şi creştinismul, nu îţi dă la soco-
teală, pentru că, de fapt, îl subminezi. Astfel, ajungi la o inter-
pretare prin care Fiul apare ca o primă creaţie şi acest lucru 
reiese clar din suprapunerea aceasta dintre teogonie şi cosmo-
gonie. În sens creştin teologic, lucrurile nu sunt sub forma 
aceasta. Din perspectiva Cabalei expusă de Scholem, mergi 
înspre arianism, pentru că faci asocierea dintre Fiu şi creaţie ca 
având aceeaşi origine (Principiul), şi, având chiar aceeaşi reali-
tate, rezultă că este un Fiu creat sau prima creaţie. Ca per-
spectivă creştină, lucrurile sunt diferite, pentru că teologic noi 
spunem că Fiul este deofiinţă cu Tatăl. Ca ipostas, Fiul este 
asemănarea Tatălui, dar ca fiinţă este consubstanţial cu Tatăl, 
adică are aceeaşi fiinţă-substanţă. Am mai dat exemplul acesta, 
vizavi de cum putem înţelege asemănarea ipostatică deopotrivă 
cu identitatea de substanţă, pornind de la faptul că noi avem ca 
oameni aceeaşi fire sau structură a materiei, de pildă, în cor-
purile noastre, dar suntem corpuri individuale cu identităţi 
diferite. Prin urmare, dacă faci aceste analogii şi cauţi astfel de 
corespondente, dar porneşti de la o schemă metafizică poţi 
ajunge să spui că există, într-adevăr, mistică în creştinism sau 
chiar această mistică isihastă, dar ea nu a ajuns încă la ezoterism 
şi nici la Principiu. 

Ad. Olteanu: Creştinismul nu ar fi ajuns la metafizica 
pură şi acestea sunt reperele ideatice în care se mişca Guénon, 
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încercând să aplice categoriile pure asupra unui conglomerat 
religios, fie el iudaism, creştinism sau hinduism. În metafizica 
pură te poţi întâlni cu Hristos sub forma unui avatar şi ratezi 
întâlnirea cu Hristos, Dumnezeu adevărat şi om adevărat.  

N.: Astfel ratezi şi înţelegerea creştinismului, aşa cum se 
revelează el hristic. Dacă îl percepi pe Hristos ca avatar, nu îl 
înţelegi cu adevărat drept cine este. De aceea mi s-a părut 
interesant să aduc în atenţie acel discurs al părintelui Stăniloae 
despre dimensiunile euharistice, pentru a vedea că acolo nu 
este doar o chestiune strict de metafizică şi nu este deloc validă 
această schemă metafizică. Îţi arată foarte clar, pornind de la 
cele două firi în Hristos, ce înseamnă întâlnirea şi împărtăşirea 
cu trupul lui Hristos, dar şi cu sufletul lui Hristos, cu funcţiona-
lităţile trupului lui Hristos prin lucrările sau energiile Lui, dar şi 
dumnezeirea Lui de aceeaşi fiinţă cu a Tatălui şi cu a Duhului 
Sfânt. Se vede o întrepătrundere complexă a întâlnirilor în acest 
zoom pe chipul euharistic, aşa cum îl relevă părintele Stăniloae. 
Îţi dai seama că în acest chip euharistic nu este doar metafizica 
şi nu e vorba să saturezi doar o schemă a Posibilităţii univer-
sale, care este o realitate structurată de la Principiu ca nedeter-
minat absolut, ca non-manifestat din care devine, emană Fiinţa, 
ca nemanifestatul manifestat, acel apeiron al lui Anaximandru, şi 
apoi apare configurativ Existenţa ca manifestare. Aici nu mai ai 
Treimea de Persoane şi toată realizarea ezoterică iniţiatică este 
în raport de saturarea schemei. 

Ad. Olteanu: Nu ai nici întruparea şi nici învierea. 
N.: De fapt, nu ai creştinismul pentru că tu cauţi să utili-

zezi o grilă de lectură pe care o crezi aplicabilă oricărei realităţi, 
pe care o abordezi conform schemei tale. Pornind de la o 
realitate aşa cum o înţelegi tu, ai o schemă, schema Posibilităţii 
universale, în cazul acesta. În sens creştin, această schemă nu 
doar că nu oferă o perspectivă, dar, riguros vorbind, nu acoperă 
deplin Realul! 

Ad. Olteanu: Sau nu identifici realul prin această meto-
dologie. 

N.: Trebuie să faci identificările realităţilor, să nu te potic-
neşti în terminologie, şi să nu vezi prin schema aceasta, care 
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susţine că Fiinţa este subsecventă Principiului. Dacă mă aude 
cineva, tributar acestei scheme, vorbind de Fiinţă, de fiinţia-
litate, mă fixează într-un plan secund. Gândeşte că nu am ajuns 
la Principiu, pentru că vorbesc doar de Fiinţă şi nu înţeleg că ar 
mai fi un nivel. De fapt, nu înţelege acesta că realitatea 
Principiului nu este Realul necreat, că una este fiinţa necreată şi 
cu totul altceva este fiinţa creată. Însă, nu mă interesează 
neapărat termenii, deşi nu sunt întru totul aleatori, pentru că şi 
Scriptura spune că Dumnezeu mărturiseşte: Eu sunt Cel ce sunt. 
Se identifică pe sine ca eu şi se defineşte pe sine prin acest a fi. 
Am vorbit despre aceste lucruri, despre încercarea de detronare 
a Fiinţei ca temei din spaţiul filozofic, de către acest Principiu, 
declarat suprafiinţial şi temei al fiinţei. Jean-Luc Marion susţine 
că Fiinţa nu mai este astăzi preeminentă, că este o categorie 
depăşită, că d(on)atul ar fi în prim-plan. Scripturistic, chiar 
vetero-testamentar, avem acel Eu sunt Cel ce sunt în care este 
implicat şi eul, persoana şi a fi-ul. Problema, până la urmă, este 
dacă facem şi identificările realităţilor şi nu operăm doar cu 
corespondenţe şi analogii. Altfel zis, să vedem ce identific şi 
înţeleg eu prin Fiinţa din isihasm şi ce se înţelege şi se identifică 
prin ea în schema Posibilităţii universale. De exemplu, poţi să 
numeşti masa scaun, că poţi să stai şi pe ea, dar important este 
să identific, dincolo de numire, obiectul la care te referi, care 
pentru mine se numeşte masă. Sigur, pot să îi găsesc şi o altă 
denumire, cum ar fi tăblie. Problema este aceea de a identifica 
realitatea despre care vorbim fiecare, şi de a realiza dacă ne 
referim sau nu la aceleaşi realităţi când folosim aceeaşi termeni. 
Când trecem dincolo de realitatea fizică, să spun aşa, se mai 
complică situaţia... cu identificările... 

Ad. Olteanu: Vorbim de termeni diferiţi, dar şi de o 
metodologie diferită de a identifica realităţile metafizice despre 
care vorbiţi. 

N.: Problema este şi cu realitatea metafizică, pentru că 
este o metafizică a creaţiei, aşadar în ordinea creată, şi o 
metafizică a necreatului. Altfel zis, metafizicul este un termen 
umbrelă care acoperă realităţi diferite. Nu fără noimă isihastul 
vorbeşte de un transcendent creat şi de un transcendent al 
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transcendentului creat. Din perspectiva isihastă, ceea ce înţeleg 
ei în schema Posibilităţii prin Fiinţă, ca realitate, este un meta-
fizic ca substrat energetic subtil, experiabil ca atare, nemijlocit, 
dar care este un energetism creat de neconfundat cu energetis-
mul necreat, haric. În isihasm este operaţională distincţia de 
sorginte palamită ce afirmă că Dumnezeu este Fiinţă şi har-
energii necreate, iar omul, fiind chip şi asemănare, este fiinţă de 
creaţie şi energii de creaţie. Nu este o problemă dacă spun  
într-un context, filozofic şi cultural, că Dumnezeu este însuşi 
Principiul, însă, ca realitate trebuie să îl identific drept ceea ce 
este, ca fiinţialitate şi har-energii necreate, ca fiinţialitate 
subzistentă în chip ipostatic-personal şi în strălucire harică. 
Deci, Fiinţa, în raport de această schemă a Posibilităţii uni-
versale, dacă fac identificările în această transpunere isihastă 
ghelasiană, reprezintă, de fapt, energia, energia subtilă de 
creaţie.  

Ad. Olteanu: Adică este doar fiinţa a ceea ce ne constituie 
pe noi ca persoane la un nivel contingent şi pe care o divinizează. 

N.: Ei înţeleg divinul ca Principiu ce transcende Fiinţa.  
Să revenim, însă, la Fiinţă. Ceea ce identific ca fiinţă care 
transcende energiile create subtile, raportat la isihasm, este, de 
fapt, fiinţa creată, care în metafizica guenoniană este desemnată 
prin termenul Principiu şi care este proclamat ca origine ultimă, 
ca însuşi divinul. În acest sens, în schema lor metafizică, 
divinizând acest Principiu, divinizează de fapt Fiinţa creată, 
ceea ce înseamnă auto-divinizare. E adevărat că energiile 
subtile au o origine dincolo de ele, din care ies şi în care se 
întorc, şi care este de altă natură decât ele, întrucât este fiinţia-
litate. O fiinţialitate creată, însă. Aceştia proclamă, ca fiind însuşi 
divinul, fiinţa creată, pornind de la constatarea experienţială, 
care este reală, că aceasta este origine şi suport al energiilor 
subtile, care ies şi se întorc în ea. Dar nu realizează, fără 
revelaţia hristică, că „originea” energiilor subtile, pe care ei o 
numesc Principiu, din care acestea ies şi se întorc, este şi ea 
creată. Adică are şi „originea” o Origine, care este necreată. Din 
perspectivă mistică isihastă, nu trebuie confundată această 
ieşire şi intrare a acestor energii subtile, în originea lor, ca fiind 
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acea sistolă şi diastolă isihastă. Este, de fapt, o cale sistolico-
diastolică de auto-divinizare şi nu o cale de îndumnezeire, 
precum cea a misticii isihaste.   

De aceea, ce desemnează ei prin termenul de Fiinţă, în 
această structură metafizică a Posibilităţii universale, este, în 
sensul isihast, doar structura energetică subtilă care, desigur, 
are şi dimensiunile şi nivelurile ei, denumirile specifice. Viziunea 
trebuie clarificată, pentru că această schemă metafizică amestecă, 
într-un fel spus, Fiinţa cu energiile. Confundă energiile subtile 
create cu Fiinţa şi Fiinţa cu Principiul. Structura numită Fiinţă – 
ce este propriu-zis interfaţa dintre Principiu şi Existenţă, şi care 
ar fi temeiul unităţii, aşa cum Existenţa este legată de unicitate, 
iar Principiul este non-dual, dincolo şi de una şi de cealaltă – este 
numai o interfaţă energetică subtilă creată, neharică. 

Prin urmare, dacă gândesc că şi aceşti oameni vorbesc 
despre nişte realităţi, atunci caut să fac identificările realităţilor. 
Să desluşesc lucrurile, din viziunea isihastă, devine un punct 
important, ca să rămân în isihasm. Pe scurt, ceea ce denumesc 
în metafizica guenoniană prin Fiinţă, în sensul isihast, este ener-
geticul subtil, dar nu energeticul necreat, haric, ci energeticul de 
creaţie. În metafizica isihastă, dincolo de energetic ca meta-
energetic este Fiinţa, dar Fiinţa Creată, şi care, de fapt, este 
sufletul-persoană ca fiinţialitate ce subzistă în ipostas. În aceeaşi 
logică, ceea ce identifică ei ca Principiu este, de fapt, fiinţialita-
tea creată, care este acel inefabil şi nemuritor a fi, acel perma-
nent indestructibil al frumuseţii chipului omului. 

Ad. Olteanu: Este acel indestructibil pe care îl întâlneşti şi 
în scrierile lui Franz Kafka, însă ca legătură voită de Dumnezeu 
într-o veşnică relaţie de comuniune cu persoana umană. 

N.: Este acel indestructibil şi nemuritor chip al fiinţei 
create, este acel chip permanent al omului, chip dăruit şi creat 
de Dumnezeu. Acesta este sufletul, fiinţialitatea creată, ca 
ipostaziere identitară. Pe această identificare de realităţi, ceea ce 
numesc ei Principiul, în isihasm este doar fiinţa creată, şi, mai 
precis, este sufletul omului, care este creat ca fiinţialitate. Dincolo 
de sufletul acesta ca fiinţialitate este Dumnezeu-Creatorul. La 
aceşti metafizicieni mistici, Principiul la care ajung prin „saturare” 
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este plafonul ultim. Acela este plafonul şi nu merg mai departe. 
Fapt ce înseamnă că nu trec de ceea ce isihasmul înţelege şi 
identifică prin suflet. În această logică, făcând identificările în 
sens isihast, este foarte clar că mistic metafizic se trece din 
energii în Fiinţă, desemnată însă ca Principiu, dar care, în 
creştinism, mă repet, nu este decât fiinţialitatea creată. O atare 
saturare a metafizicii mistice nu este decât o saturare a uma-
nului, care nu are legătură cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
este dincolo de această realitate. Că vor să califice acest 
Principiu ca fiind Dumnezeu este o altă poveste. De aici, este, 
cred, într-adevăr potrivită calificarea de automistici pe care o dă 
isihastul acestor mistici metafizice, ce, cu tot ezoterismul lor 
iniţiatic, rămân doar în realul creat. Realul integral, de care 
vorbesc că l-ar acoperi structura Posibilităţii universale, este un 
real al ordinii create.    

Ad. Olteanu: Identifică creaturalul cu absolutul necreat. 
N.: Da. Acum, că ei confundă acest Principiu ca realitate 

cu Originea şi cu Absolutul Necreat este o altă discuţie. E 
confuzia care îi priveşte, în fond. Însă, eu mă refer la realitatea 
propriu-zisă la care ajung prin acest ezoterism calat metafizic. 
Din perspectivă isihastă, această schemă a Posibilităţii univer-
sale se referă la o realitate creată. Confuzia vine din faptul că ei 
înţeleg creatul numai cu referire la Fiinţă şi la Existenţă şi nu 
înţeleg că Principiul acela de care depinde Fiinţa şi Existenţa, în 
logica schemei Posibilităţii universale, este tot creat. Faptul că 
emană Fiinţa din acest Principiu îi face să creadă că Principiul 
acesta ar fi originea în sine. În sens isihast, din mişcările sufle-
tului fiinţial al omului se emană această energie subtilă, care 
este o interfaţă energetică dintre suflet şi corporalitate. Este 
relaţionarea firească. Dar omul, ca întreg, nu se confundă cu 
corpul şi nici cu individualitatea energetică subtilă, ci are şi 
această personalitate fiinţială a sufletului, ca suport atât al 
energiilor subtile, cât şi al corpului. 

Identitatea fiecărui om este şi sufletească, adică şi fiinţial-
personală, dar este şi subtil energetică-individuală şi corporală. 
În schema metafizică, identitatea umanului este restrânsă doar 
la individualul energetic sau la nivelul Fiinţei, cum spun ei, şi, 
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respectiv, la cel al Existenţei. Nu există şi o identitate a 
Principiului, care este considerat nediferenţiat, nedeterminat, 
universal şi non-identitar. Principiul este identificat, dar în sens 
impersonal. După cădere, se obturează acest chip identitar-
personal al sufletului şi trăim într-un plan individual, energetic-
identitar şi corporal identitar. De aceea realitatea sufletului, 
văzută dinspre individualitatea energetică subtilă, apare ca 
fiind impersonală. Nerecunoaşterea acestui personalism trans-
energetic este o marcă a căderii. Identitatea noastră, a fiecăruia 
dintre noi, nu este doar energetic subtilă şi doar corporală, ci 
este, în primul rând, sufletească, adică fiinţială şi personală.  
De regulă, nu prea este conştientizat acest suflet fiinţial, care 
este fondul personal al personalităţii ca integralitate şi, totodată, 
suportul identitar al individualităţii energetice subtile, respectiv 
al individualităţii corporale. De multe ori, nu avem ca expe-
rienţă nici măcar conştienţa nemijlocită a acestei individualităţi 
energetice subtile. Eşti cumva sub incidenţa acesteia, dar nu ai 
şi claritatea experienţei directe şi subtilitatea distincţiilor dintre 
aceste planuri. Trăim mai mult într-un organic biochimic al 
corporalităţii şi al creierului.  

Ad. Olteanu: Chiar şi circuitul energetic despre care 
vorbiţi este alterat prin căderea primordială. Şi se identifică 
energiile create cu spiritualitatea înaltă sau cu ezoterismul. 

N.: Ezoterismul gândeşte în termeni de ontologie scalară 
şi de niveluri ale Fiinţei. De ce? De la această confuzie dintre 
fiinţă şi energii, pentru că Fiinţa, la drept vorbind, nu poate fi 
discutată în termeni de niveluri şi gradaţii. Acesta este apanajul 
energeticului: nivelurile de frecvenţă, gradele de subtilitate. 
Energeticul este scalar, pentru că în energetic poţi să vorbeşti de 
niveluri de vibraţie sau de subtilizare. În acest sens, structura 
ontologică scalară sau Treptele Fiinţei nu sunt, de fapt, trepte ale 
Fiinţei, în sensul creştin, ci sunt trepte sau niveluri care, în 
natura lor, sunt infra-energetice. Efortul de a numi energeticul 
ca Fiinţă, de a-l califica drept fiinţă este un demers neavenit şi 
nefiresc, într-un fel, pentru că energetismul nu are prin sine 
caracterul acesta de permanenţă, de inefabil, despre care 
vorbim când ne referim la fiinţialitate. Nu are acest a fi ca să îl 
releve ca structură stabilă. 
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Ad. Olteanu: Energeticul trăieşte numai pe seama sufle-
tului. 

N.: De aceea se şi reîntoarce, cumva, în suflet. Are nevoie 
de această întoarcere, care de fapt supraafirmă că energeticul nu 
este de la sine şi prin sine. Numai că ieşirea şi întoarcerea, ca 
sistolă şi diastolă, ca inspir şi expir, se petrec în nişte realităţi 
create. Observaţia că se petrec astfel de deveniri şi reveniri ale 
energeticului la sursa ce îl transcende este reală. Numai că 
trebuie să înţeleagă aceşti ezoterişti că realitatea, Principiul în 
care se resoarbe acest energetic – realitate energetică desemnată 
de ei prin termenul de Fiinţă – este, de fapt, sufletul. Pentru 
ezoterism, Principiul este Sufletul universal, dincolo de sufletul 
individual energetic. Caracterul universal sau trans-individual 
al acestui Suflet, reiese din faptul că, ezoteric, nu se recunoaşte 
identitatea unică a acestui Suflet, în fiecare dintre noi. Din 
perspectivă ezoterică, identitatea particulară, a fiecăruia dintre 
noi, este asociată Existenţei (în afara Principiului şi chiar a 
Fiinţei), este dată în zona existenţială a omului individual, adică 
în formă-corporalitate şi în subtilitatea energetică a sufletului 
individual. În sens creştin, apropo de iconicitate, identitatea 
energetică şi corporală reflectă o identitate a persoanei, iden-
titate de natura fiinţialităţii sufletului ca persoană particulară. 
De aici, o definire la isihast şi a persoanei ca formă fiinţială 
particulară. Prin urmare, eu nu am o identitate de formă, doar 
de formă corporală, ci şi sufleteşte am o identitate ca formă 
fiinţială. Începe să se demonstreze astăzi ştiinţific că şi energetic 
avem o amprentă unică, ceea ce confirmă şi o formă identitară 
energetică, cunoscută de milenii de mistici. 

Ad. Olteanu: Unicitatea rezultă din amprenta unicităţii 
sufletului persoanei umane sau energiile sunt imaginea în 
oglindă a sufletului creat de Dumnezeu, imagine situată pe un 
plan secund. 

N.: Problema este dacă identificăm corect faptul că există 
acest proces de ieşire şi intrare a Fiinţei în Principiu, conform 
limbajului lor, că este o ieşire, o revărsare, o devenire ordonată 
şi ierarhizată de la Principiu la Fiinţă la Existenţă şi o reîntoar-
cere tot pe acest traseu. În logica ezoterică a gândirii Posibilităţii 
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universale, Principiul nu are mişcare în sine, ci doar în deve-
nire, în zona treptelor Fiinţei, în afară de sine. În sens isihast, 
Sufletul-Persoana are mişcare în sine fiinţială, nu se mişcă 
numai prin energii şi corporal, prin intermedieri. Ezoterismul 
caută să acceseze metafizic Principiul ca realitate, dar odată 
ajuns în el, acesta nu mai are relaţionarea directă ca Principiu. 
Ezoterismul nu vorbeşte despre acest relaţional al Principiului 
ca atare, altfel decât prin intermediarul nivelului subsecvent al 
Fiinţei. 

Isihast, mişcările sufletului, pentru că este chip de persoană 
şi are şi un chip triadic, permit şi mişcarea fiinţială directă ca 
suflet. Din aceste mişcări ale sufletului emană această structură 
energetică, care este tot triadică, ca interfaţă dintre corp şi 
sufletul propriu-zis. Această interfaţă este energeticul, iar fiinţa 
este sufletul, suflet care la ezoterişti este, de fapt, Principiul. 
Linia guenoniană care deposedează fiinţa de caracterul său de 
fundament este destructurantă. Se rupe de acest tipar de filo-
zofie europeană, dar pierde şi tiparul creştin. Dumnezeu 
afirmă: Eu sunt Cel ce sunt, nu Eu sunt datul-donatul. Eu sunt Cel 
ce sunt reflectă chiar Treimea, apropo de triadele persoanei la 
Avva Ghelasie. Mistic este necesară identificarea unor realităţi 
şi, funcţie de această identificare, aflu şi cum e şi unde se ajunge 
cu ezoterismul metafizic, pentru că altfel pot să livrez o viziune 
diferită de cea creştină, deşi o declar creştină. Mistic isihast, pot 
să spun că ajung la acel Principiu ca realitate metafizică, dar nu 
prin mijloace şi forţe proprii pentru că înţeleg Principiul ca fiind 
o realitate fiinţială creată, ca fiind sufletul meu în asemănare cu 
Dumnezeu ca Persoană ce îl transcende. În sens creştin, mistic 
pot să spun chiar că saturez această schemă a Posibilităţii 
universale, despre care vorbesc ezoteriştii, numai că Principiul 
nu îl identific doar ca realitate, ci îl şi recunosc iconic ca 
persoană creată în asemănarea cu Dumnezeu Persoană. 

Ad. Olteanu: Sau este un Principiu tripersonal. 
N.: Sigur că pot numi Sfânta Treime şi Principiu sau 

Principiu tripersonal, însă Principiul la care se referă metafizica 
aceasta ezoterică, descifrat în viziune creştină, nu este Principiul 
tri-personal despre care vorbiţi, ci este persoana ca fiinţialitate 
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creată, acel Sine-suflet fiinţial creat, care e diferit de eul-minte 
energetică, pe care îl transcende. Cu alte cuvinte, nu trebuie să 
fim induşi în eroare din pricina identităţii terminologice folosite. 
Provocarea, atunci când vorbim de experienţă mistică, este 
legată, în primul rând, de identificarea realităţilor, chiar când ne 
folosim de termeni identici sau similari. Dacă faci corect recu-
noaşterea, în raport de viziunea mistică isihastă, ceea ce 
identifică iniţiaţii ezoterici în realitate, anume Principiul – cap 
de linie în această schemă metafizică – nu este decât persoana 
creată în natura sa fiinţială. Aşadar, dincolo de Principiul din 
schema metafizică este Principiul Tri-personal sau Sfânta 
Treime sau Dumnezeu Treime de Persoane. De aceea, mistica 
isihastă atrage atenţia acestor iniţiaţi ezoterici că realizarea-
saturarea acestui Principiu metafizic nu este decât experierea 
sufletului fiinţial creat, care este chip-persoană creată. 

În sens isihast, trebuie să trezim şi acest suflet-persoană şi 
mai mult, trebuie să avem şi comuniunea integrală. Însă, în 
zona schemei Posibilităţii se rămâne la Principiu, ca început şi 
sfârşit, şi, în consecinţă, dialogul şi întâlnirea cu Dumnezeul 
adevărat, cu Dumnezeu personal, se sistează. Este aici în joc şi o 
chestiune de iconicitate. Ca să activezi memoriile şi limbajul 
Principiului, identificat ca realitate, şi ca să poţi să îl recunoşti 
ca persoană, este nevoie de descoperirea „Cuvântului prin care 
toate s-au făcut”, de revelaţia hristică. Nu poţi să înveţi limbajul 
şi să activezi memoriile acelui Principiu ca persoană, dacă nu ai 
limbajul şi memoriile limbajului arhechipal, care sunt transcen-
dente Principiului. De aceea, la Guénon, pentru că scoate din 
schemă arhechipul hristic, Principiul nu este recunoscut ca 
persoană în sensul propriu. Principiul ar fi o realitate minunată, 
inefabilă, nemuritoare, dar el nu este activat în sensul de chip 
de persoană creată şi ca fiinţialitate. Când vorbesc de fiinţia-
litate mă gândesc la persoană care corespunde realităţii 
Principiului, nu la ceea ce înţeleg ei prin Fiinţă. 

Ad. Olteanu: Vorbim de lucruri diferite. Guénon identi-
fică Principiul cu o nedeterminare care în creştinism este doar 
sufletul creat, pe care eşti chemat să îl identifici, iar ceea ce, la 
el, este Zero metafizic, pentru Biserică este Dumnezeu Tatăl, 
care în conţinut are triadele fiinţei necreate. Realitatea desemnată 
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de metafizica guenoniană nu este numită şi identificată în 
termeni adecvaţi, de memorie şi de limbaj. 

N.: Sunt lucruri care se întâlnesc ca realitate prin această 
schemă metafizică, dar trebuie spus fără echivoc că Realul nu 
este acoperit integral prin această schemă a Posibilităţii univer-
sale. Lipseşte chiar Dumnezeu Treime de Persoane, care nu 
poate fi înlocuit de o declarare a Principiului ca divin. Este şi o 
inadecvare, o neconcordanţă de termeni, care încurcă cumva. 
Când Heidegger vorbeşte în termeni de Fiinţă şi fiinţare mi se 
pare mai aproape de logica filosofică europeană, pentru că 
recunoaşte Fiinţa ca pe o categorie fundamentală, pentru că 
Fiinţa este totuşi Fiinţa, este acel A FI ca fundament. În struc-
tura guenoniană, Fiinţa este în plan secund, fundament al 
Existenţei, într-adevăr, dar Principiul este nedeterminatul abso-
lut ca fundament ultim. În sens creştin, prin revelaţia hristică 
chiar şi determinarea de Tatăl este foarte importantă, pentru că 
îl arată pe Hristos ca Fiu al Tatălui. Prin întruparea Fiului lui 
Dumnezeu am trecut de la o conştiinţă a lui Dumnezeu ca 
Divin, la o conştiinţă a Tatălui ca Dumnezeu.  

Ad. Olteanu: Am trecut de la singularitate şi solitudine la 
Treime. 

N.: Lucrurile sunt într-o altfel de perspectivă, într-o altă 
logică, după întrupare. Şi atunci cum poţi să situezi mistica 
creştină între ezoterism şi exoterism? Creştinismul prin chipul 
mistic al Bisericii acoperă tot Realul, adică şi realul creat, dar şi 
realul necreat, iar legătura este deplină, euharistică, neames-
tecată şi neconfundată. Ar fi bine ca textul părintelui Stăniloae 
despre dimensiunile euharistice ale comuniunii să fie bine 
înţeles şi mai larg cunoscut, pentru că astfel nu mai intri în 
viziunea metafizică a Posibilităţii universale, prin care rămâi 
într-un spaţiu exclusiv creat. Ei pot să susţină că lumea creată 
este doar Fiinţa şi Existenţa, însă pot să adaug altceva, că şi 
Principiul este creat. E bine să aibă în atenţie acest aspect, dacă 
vor să înţeleagă isihasmul.  

Ad. Olteanu: Principiul poate fi şi o construcţie filozofică. 
N.: Nu contest că poate fi o construcţie, dar este şi un 

suport experienţial, pentru cei angajaţi ezoteric. Însă, problema 
este dacă şi recunoşti ceea ce identifici.  
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Ad. Olteanu: Poţi să identifici, dar poţi să nu recunoşti. 
N.: Pot să identific ca realitate obiectul numit masă, însă 

pot să o numesc şi să o înţeleg altfel, adică neadecvat, nu con-
form destinaţiei şi funcţionalităţii, structurii ei. Problema tocmai 
aici este, de recunoaştere. Poate să fie o interpretare diferită a 
realităţii. O percep distorsionat şi îi dau altă semnificaţie.   

Ad. Olteanu: Cu ajutorul unor tipare de gândire rigidă, 
prin limbaj şi poate prin capacităţile structurante ajungi la 
percepţia distorsionată a realiilor. 

N.: În sens creştin trebuie făcută distincţia între crearea 
omului, căderea, restaurarea şi îndumnezeirea lui, ce urmează 
după întrupare şi înviere. Dacă înţeleg căderea ca o desaturare 
a schemei Posibilităţii universale şi înţeleg întruparea ca o reve-
nire la saturarea avatarică a aceleiaşi scheme, nu înţeleg creşti-
nismul, îl măsluiesc, şi asta mi se pare total în neregulă şi 
inacceptabil. Pot să operez cu logica analogiilor şi a corespon-
denţelor, să am o schemă, dar nu într-atât încât să nu mai văd 
realitatea. Restaurarea iconică a omului fără întruparea Cuvân-
tului nu este posibilă, iar acest lucru ar trebui să se înţeleagă, 
pentru cine vrea să înţeleagă revelaţia creştină. Acesta este 
mesajul creştin. Nu poţi face de unul singur restaurarea şi nici 
nu poţi să afirmi că Hristos se întoarce avataric doar la un 
Adam primordial, pentru că în acest caz nu înţelegi chipul Său 
integral de Fiu al Tatălui, de aceeaşi fiinţă, consubstanţial cu 
Tatăl. Deci, nu îl preiei pe Hristos ca Fiu după schema teogo-
nică şi cosmogonică în care apare ca prima creaţie, decât dacă 
vrei să ieşi din revelaţia creştină, rămânând fidel unei scheme. 
O schemă în care raportul dintre Principiu ca Tatăl şi Fiul ca 
primă creaţie, Marea Faţă, în procesul devenirii teogonico-
cosmogonice, nu mai este unul de consubstanţialitate, ci unul 
instituit între ordine diferite de realitate, ca trecerea de la Fiinţă 
la energii. În această logică se pierde consubstanţialitatea Fiului 
cu Tatăl, dispare Treimea de Persoane de aceeaşi fiinţă. 

Ad. Olteanu: Survine o distanţă, sau chiar o prăpastie 
dintre Arche, substanţa ultimă şi ceea ce el ca Principiu confi-
gurează genealogic prin emanaţie. 

N.: Apare o distanţă ontologică. Nu mai ai recunoaşterea 
Treimii de aceeaşi fiinţă, de aceeaşi substanţă şi distincţiile 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

148 

personale-ipostatice. Făcând demersul mistic invers, de saturare 
prin mijloace proprii, prin capacităţi şi tehnici, treci de la indi-
vidualitate existenţială la Fiinţa care este de structură energetică 
şi din ea ajungi, dacă ajungi, pentru că nu toţi ajung, la expe-
rierea acelui Principiu, care, în sens isihast, este creat, ca 
realitate, întrucât i se recunoaşte o origine iconică dincolo de el. 
Această creaturalitate a Principiului nu o înţelegi, dacă viziunea 
ta ezoterică, iniţiatică şi metafizică nu o asumi ca premisă 
măcar, ci o restrângi la schema Posibilităţii universale, pe care o 
saturezi ca maxim al realizării tale ezoterice. Dacă accepţi că 
acest Principiu este creat, atunci recunoşti că ajungi doar la tine 
însuţi, că realizezi natura ta fundamentală. Din punctul acesta 
de vedere, budismul este cinstit, pentru că afirmă că realitatea 
Principiului este natura de Buddha, natura umană fundamentală. 

Însă, iluminarea budistă a acestei naturi umane funda-
mentale, fără lumina arhechipală şi baptismală, nu realizează 
chipul său personal şi nu are relaţionarea inter-personală. Fără 
arhechipul hristic, deşi e posibil să imersezi în această realitate a 
naturii umane fundamentale, nu îi recunoşti chipul de persoană 
şi, prin urmare, nu ai experienţa personalizării şi suprapersona-
lizării în relaţie cu Dumnezeu. Rămâi în afara revelaţiei creştine. 
Dacă ai identificarea Principiului şi realizezi că este natura 
umană fundamentală şi nu este însuşi divinul este mai corect. 
Budismul, din punctul acesta de vedere, discerne bine. 
Isihasmul confirmă că această realitate este natura umană 
fundamentală, căreia ezoteriştii îi spun Principiul şi unii o cred 
a fi chiar dumnezeirea sau divinul. Dumnezeu este, însă, 
dincolo de acest Principiu. Budismul ajunge la Nirvana ca şi 
cum ar fi ajuns la capătul misticii prin imersarea în această 
natură de buddha, dar nu are conştiinţa originii acestei naturi şi 
nici conştiinţa caracterului său ipostatic, personalist. Este o 
eroare a budismului. Experiază natura umană fundamentală 
fără să realizeze şi chipul său personal, fără să-şi explice de 
unde provine şi de ce este ceea ce este. Am înţeles, realizezi că 
aceasta este natura ta fundamentală, dar cum a apărut? Doar o 
constaţi şi o experiezi, te uimeşti şi te ascunzi în ea. Nu trebuie 
mers cumva mai departe? Dacă mai este şi altceva? Aici este 
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revelaţia hristică, aici este deschiderea iconicului personalist 
isihast. 

Ad. Olteanu: Budismul ca mistică de prizonierat al pro-
priului eu şi închidere a fiinţei în perimetrul unei gândiri care 
îngrădeşte şi nu conferă libertate.  

N.: Este un prizonierat în acel Sine ca Supra-Eu, Sinea 
dacă vreţi, ce nu se confundă cu eul relativ constituit din 
agregate energetice subtile, pe care unii, chiar budişti, îl desem-
nează în mod eronat drept „persoană”, de unde zisa anihilare a 
eului-„persoanei” în budism. Însă, acest eu-relativ energetic nu 
este în mod propriu persoana ca fiinţialitate, care, ca realitate, 
este chiar natura aceea umană fundamentală, natura de Buddha, 
pe care Buddha o identifică, dar nu o recunoaşte ca fiind per-
soană. Acest eu-relativ agregat energetic este „persoană 
energetică”, nu fiinţială. Eul relativ este pseudo-persoană. 
Buddha devine nirvanic prizonier naturii sale fundamentale, pe 
care o identifică, dar nu o recunoaşte în chipul său iconic per-
sonal. Desigur, trebuie să facem distincţia dintre Natura/Sinele 
fundamental – Principiul Suprem, în limbajul guenonist – şi eul 
relativ, energetic, care subîntinde corporalitatea. Noi avem,  
într-adevăr, corporalitatea noastră individuală, dar avem şi 
structura energetică subiacentă individualizată, care ţine în 
fond de corporalitate. Corpul nu trebuie luat ca materie inertă. 

Ad. Olteanu: Corpul este raţiune plasticizată. 
N.: Întrebarea este dacă prin sintagma raţiune plasticizată 

înţelegem şi o raţionalitate subtilă sau energetică subiacentă? 
Aşa cred, pentru că şi energetismul acesta subtil are o structură 
informaţională, are valenţele sale, generic spus, raţionale, adică 
nu este o structură haotică. 

Ad. Olteanu: Filozofia sau mistica în discuţie supraeva-
luează energiile fiinţei şi le amplifică.  

N.: În mare se cantonează în ontologia scalară, se mişcă în 
sus şi în jos pe nivelurile „fiinţei”, urcă şi coboară pe treptele 
aşa-zise ale Fiinţei, care sunt nişte trepte energetice, de fapt. 
Ontologia scalară nu este o realitatea fiinţială, ci un energetism 
subtil, din care ocultismul îşi extrage magia. Unii folosesc 
limbajul energetic onest, vorbind nu de ontologie scalară, ci de 
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niveluri de vibraţii, de grade de frecvenţă şi de nivele de 
subtilitate, recunoscând că experienţial se află într-o realitate 
energetică, că se mişcă pe trepte şi niveluri energetice a căror 
diferenţă este una de subtilitate sau de frecvenţă vibraţională. 
În sensul chipului fiinţial, nu se mai pune problema în sensul 
de grade, niveluri sau dimensiuni, de gradient al frecvenţei, aşa 
cum este în structurile energetiste subtile. În isihasm este un 
chip triadic, deodată şi împreună, neîmpărţit şi nedespărţit, şi 
mă refer la structura triadică fiinţială a sufletului. Pe când în 
ontologia scalară şi în multiplele trepte ale fiinţei ezoterice, este 
vorba de energetica subtilă, căreia impropriu i se atribuie 
numirea de Fiinţă. Nivelurile de subtilizare ale acestei ontologii 
scalare, fie ele trei sau şapte sau chiar nouă, după alte clasificări, 
sunt structural energii. Unii cred în mod naiv chiar că prin 
subtilizare, din subtilizare în mai multă subtilizare vibraţională, 
crescând nivelul de frecvenţă, pot să ajungă la Absolut. Nu ajung 
nici măcar la Principiu pe această cale. Sunt într-o eroare pentru 
că între energii – fiinţă, cum numeşte ezoterismul energiile – şi 
acel Principiu este o diferenţă nu de grad, ci de realitate. Oricât 
subtilizezi şi îţi ridici nivelul de frecvenţă, tot nu ajungi la 
Principiu, pentru că este vorba despre un alt salt, de trecere 
într-o altă realitate. Este în joc un alt tip de prindere sau de 
cuprindere a acestei realităţi ce transcende energiile subtile. 

Ad. Olteanu: Este şi un alt tip de cunoaştere mistică.  
N.: De cale de cunoaştere a Principiului, în cazul acesta, şi 

nu prin subtilizări ajungi la el, chiar în sensul metafizic sau 
ezoteric despre care vorbim. Poţi să faci trepte, etajări şi dimen-
sionări energetice, să intri pe anumite frecvenţe şi dimensiuni, 
dar nu ajungi la Principiu subtilizând energii. Trebuie să treci 
dincolo de energii. În sens creştin, sufletul fiinţial creat este 
dincolo de energetica subtilă şi trebuie să ai conştiinţa fiinţială 
de suflet, care nu este identică şi nu se confundă cu conştienţa 
energetică subtilă. Sigur că la conştiinţa fiinţială a sufletului nu 
se ajunge uşor, nici în isihasm. După Cădere ne-am rupt de 
Dumnezeu, însă mai apare şi ruptura dintre suflet şi energiile-
corp, ce face ca sufletul ca fiinţialitate să treacă în umbra 
corpului şi chiar a energiilor. De aceea, unii care descoperă 
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energetica subtilă, subiacentă a corpului, cred că au ajuns la 
fiinţa omului şi susţin că aceasta ar fi omul. 

Ad. Olteanu: Sufletul trăieşte pe seama trupului, în loc ca 
trupul să trăiască pe seama fiinţialităţii create. Trupul după 
cădere capătă o preeminenţă sau îşi arogă o prerogativă de 
acest fel. 

N.: Sufletul nu mai este activ conştient în firea sa. Are o 
preeminenţă evidentă corpul şi, în sens isihast, trebuie să fie 
asumat şi re-integrat într-un chip deplin al omului, pentru că în 
mistica isihastă se consideră că ruptura creează o dualitate şi o 
contrarietate chiar în chipul omului. 

Ad. Olteanu: Un maniheism sui-generis, pentru că este o 
dublă cădere, de la Dumnezeu şi de la noi înşine. 

N.: Această dublă cădere este de avut în atenţie, pentru că 
arată că dualitatea contrară intervine nu numai la nivelul 
relaţiei noastre cu Dumnezeu, ci şi în ceea ce ne priveşte pe noi 
în raport cu noi înşine. Este dublă cădere şi în noi şi de la noi, 
nu doar de la Dumnezeu. De aceea isihasmul este o dublă 
mistică şi de refacere a noastră şi de dialog cu Dumnezeu, 
pentru că adevărata mistică este dialogul în absolut. Însă, noi 
începem de la dialog chiar şi refacerea noastră, pentru că nu 
mai avem schema de refacere a unităţii şi a integralităţii, am 
uitat modelul sau chipul acestei restaurări a unităţii şi a 
integralităţii chipului nostru. Numai prin noi înşine nu mai 
putem realiza această restaurare. Ea ne este dăruită de Hristos, 
care ni se descoperă ca model-icoană a acestei restaurări. Ne 
descoperă şi modelul treimic şi toată lucrarea ecleziologică de 
refacere, pentru că noi nu mai avem schema de refacere, şi 
atunci ne refacem deja începând dialogul hristic. Prin gestul 
iconic de la început eşti aşezat ca închinare şi dăruire într-un 
dialog hristic şi, astfel, îţi reactivezi arhechipal şi prin iconare 
modul tău de a fi şi chipul de exprimare personal, şi această 
cale este cu totul altceva decât ce oferă schema ezoterică ce 
livrează cel mult un hristic avataric, care, evident, nu are nici o 
legătură cu hristicul ecleziologic. După cădere, nu există doar o 
uitare a lui Dumnezeu, ci apare şi o mutaţie antropologică, o 
uitare chiar a sufletului nostru.  
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Ad. Olteanu: Sau a memoriilor de suflet. 
N.: După cădere apare inconştienţa, uitarea, dezarticularea 

limbajului de suflet direct, şi se generează o balansare compen-
satorie înspre realitatea energiilor şi a corpului. Însă, nici 
energiile subtile nu sunt accesibile sau experiabile uşor. Chiar şi 
pentru experienţa şi evidenţa lor nemijlocită este, cumva, 
nevoie de practici sau de tehnici. Noi trăim chiar şi prin energii 
într-o manieră confuză, amestecată cu umorile trupului, cu 
chimismul, cu emoţionalul senzitiv şi cu psihismul mentalist 
neuronal. Dar energiile au o realitate directă, subtilă, care poate 
fi accesată, contactată, nu numai mijlocit prin corporalitate, ci şi 
direct. Însă, este de reţinut faptul că se cade într-un astfel de 
spaţiu al uitării şi al confuziei în care sufletul, deşi nu dispare ca 
realitate, rămâne inactiv, lipsit de participare fiinţială conştientă 
ca ceea ce este: chip după chipul lui Dumnezeu. Pe cale de 
consecinţă, în umbra acestei uitări a fiinţialităţii sufletului rămâi 
la un energetism corporal. Sigur, faptul că porneşti de la această 
cădere cu o schemă şi cauţi ezoteric să o saturezi este o 
chestiune. Faptul că saturezi şi energeticul, despre care tu spui 
în logica aceasta că este Fiinţa, că îţi descoperi şi sufletul, despre 
care tu spui că este Principiul, te poate face să ai impresia şi chiar 
să crezi că ai acoperit întreaga zonă, că ai saturat tot Realul. 

Ad. Olteanu: Încerci să te îndumnezeieşti şi să te autosa-
cralizezi printr-un efort propriu fără Dumnezeu. 

N.: Este, poate, nepotrivit spus îndumnezeire, pentru că 
Dumnezeu nu este prezent, de fapt, în schemă, ci doar îl con-
funzi cu Principiul, pe care îl proclami drept divin. Mai potrivit 
ar fi spus auto-divinizare. Îndumnezeirea are altă viziune. Sigur, 
dacă declari că sufletul este divinul vorbim cumva de o divini-
zare, dar atunci pui problema divinizării în logica schemei 
metafizice a Principiului, Fiinţei şi Existenţei, în care înţelegi 
Principiul ca fiind divinul sau dumnezeirea, iar umanul îl 
înţelegi în zona Fiinţei şi a Existenţei. Lucrurile sunt deplasate, 
astfel, într-un teritoriu experial confuz, deşi ar apărea că sunt 
limpezi. Este evident acest lucru. Problema este, însă, cum 
spuneam, una a Căderii şi „de la Dumnezeu” şi „de la noi 
înşine”. Refacerea de şi în noi înşine nu trebuie confundată cu 
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refacerea legăturii cu Dumnezeul cel adevărat, pentru că omul 
nu poate să facă de la sine aceasta. Revelaţia hristică este 
arătarea adevăratului Dumnezeu, ca un alt Real, ce nu este 
acoperit de schema Posibilităţii universale. Trebuie acceptată 
această viziune creştină, dacă doreşti să experiezi acest Real, 
pentru că dacă nu accepţi că Revelaţia hristică aduce altceva şi 
ca realitate, nu doar o altă perspectivă, rămâi captiv în schema 
metafizică despre care vorbim. Şi o spun nu pentru că vreau să 
fiu altfel sau pentru că vreau să mă arăt creştin, ci pentru că 
acesta este adevărul. Se înţelege pentru cine vrea să înţeleagă că 
este o diferenţă şi de realitate experiabilă, privitoare la Real. 
Insist să spun asta. Nu pentru că vreau să mă disting, să mă 
precizez ca diferenţă. Nu doar ca să mă aflu în treabă 
apologetic. Acest lucru reiese din date revelate şi din realităţi 
identificabile, dacă le privim onest. Este un dat revelat şi dacă 
nu accepţi acest dat, este şi aceasta o opţiune. Sigur, în acest caz, 
poţi să reinterpretezi creştinismul şi chiar să mă situezi ca 
isihasm sub ezoterism, într-o mistică de mijloc între ezoterism şi 
exoterism, şi astfel insinuezi şi induci că nu înţeleg despre ce 
vorbeşti cu privire la acest real integral experiabil în schema 
metafizică a Posibilităţii. Identificările acestea ale Realului sunt 
de făcut şi depinde în ce spaţiu religios suntem sau recu-
noaştem că suntem cu adevărat. 

Ad. Olteanu: Sunt identificări absolut necesare. Conver-
genţele ecumenice dintre mistici au preocupat reflecţia reli-
gioasă de-a lungul vremii şi, înghesuite într-un pat al lui 
Procust, ies mutilate pe criteriul că trebuie atinsă o unitate 
transcendentală. În mistica isihastă se vorbeşte mai mult despre 
hotare şi poate mai puţin despre convergenţe şi mă întreb dacă 
există trăsături comune marilor tradiţii mistice (ca să le numesc 
astfel). Să se contopească în sinteză teza şi antiteza, să se 
concilieze coincidentia opossitorum, coincidenţa contrariilor care 
se referă la o unitate supraraţională dizolvabilă în comple-
mentaritate, în unitatea nediferenţiată, în aşa-zisele metafizici 
înalte? 

N.: Este exact aceeaşi schemă, aplicată şi formulată cu alţi 
termeni. Adică, trec într-un mod saturant de la contrarii la 
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complementaritate şi apoi la unitate non-duală, transcendentă. 
În sens creştin, lucrurile pot fi numite şi formulate şi altfel. Nu 
trebuie să ne împleticim în oximoroane, paradoxuri, antinomii, 
ci trebui să clarificăm viziuni, să identificăm şi să recunoaştem 
care sunt realităţile ca atare. 

Ad. Olteanu: Intervine şi marota ecumenică, chiar în 
interiorul creştinismului şi la care încerc să mă refer. 

N.: Se afirmă că printr-o schemă universală se pot împăca 
viziunile, dar schema nu împacă, ci confundă lucrurile sau 
ascunde realităţi. Premisa de la care porneşte este cea care 
asimilează şi revelaţia creştină respectivei viziuni metafizice. 
Este eronat, însă, din perspectivă creştină, să porneşti de la 
această premisă. Cum am tot spus, realitatea care în viziunea 
metafizică a schemei este Principiul, în viziune isihastă este 
sufletul ca natura noastră fundamentală. Astfel, dacă în primul 
caz, Principiul este plafonul, realitatea ultimă, în al doilea caz, 
sufletul este creat, deci nu mai este plafonul. Astfel, dincolo de 
suflet, ca natură umană fundamentală, este arhechipul şi 
modelul iconic, este locul în care se sălăşluieşte Hristos la botez, 
este acel altar dincolo de suflet, ce redă sufletului caracterul de 
biserică, de care vorbea Sf. Maxim. Viziunea metafizică nu mai 
are partea de altar ca arhechip şi de aceea rămâne la Principiu. 
Dar, rămând la Principiu, viziunea metafizică nu mai păstrează 
nici persoana creată ca ipostas fiinţial, pentru că nu recunoaşte 
arhechipul iconic personalist revelat în creştinism. Ecume-
nismul pare, aşadar, că ar împăca lucrurile, însă dacă ne 
subsumăm sau ne supunem unei atare scheme, străină de 
Revelaţie, aceasta preface creştinismul şi atunci, sigur, pot să 
spun că trec de la contrarii la complementaritate şi apoi la 
unitatea non-duală în care ne-am regăsi cu toţii, întrucât ne 
asumăm aceeaşi schemă, dincolo de diferenţele exterioare de 
formă şi de limbaj. Schema este total distructivă pentru creşti-
nism, deoarece nu recunoaşte creştinismul în datele lui.  

Ad. Olteanu: Mai mult decât atât, desfigurează o mărtu-
risire limpede, sau cel puţin o diluează.  

N.: O scoate din siajul revelaţional. Diluarea poate să fie o 
formulă elegantă. Este şi o pervertire, pentru că nu mai este 
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creştinismul recunoscut în natura lui esenţială. Un ecumenism 
practicat pe schema respectivă porneşte de la o neînţelegere a 
creştinismului în datele sale revelate. Că unii gândesc în 
termenii unei propuneri, poate fi o chestiune. Însă rămâne o 
propunere care nu lasă loc întâlnirii, pentru că tu, cel care spui 
că vrei o întâlnire, trebuie să mă vezi şi să mă asumi aşa cum 
mă precizez eu, şi nu să mă falsifici şi să mă transformi după 
schema ta proprie. 

Ad. Olteanu: Nu îţi mai lasă loc de întâlnirea cu Hristos 
euharistic. 

N.: Partea mai delicată, mai complicată, este atunci când 
schema metafizică este preluată de cineva care susţine totodată 
că este şi creştin. Însă, dacă te declari creştin, trebuie să ştii că 
această schemă nu se suprapune cu creştinismul. Dacă eşti 
creştin ortodox şi asumi astfel de scheme te situezi extra ecclesia. 
Trebuie să fii atent şi să înţelegi realităţile. Sigur, dacă faci altfel 
de identificări, te priveşte, la urma urmei. Dar, din acest punct 
de vedere, precizările isihastului sunt binevenite, pentru că tot 
vorbeaţi de hotare. În creştinism, în isihasm chiar, avem hotare, 
pentru că avem identitate a persoanei ca fundament al realităţii, 
pentru că Tatăl este Chip-Persoană, şi nu Principiu impersonal, 
pentru că Treimea este de aceeaşi fiinţă şi în Trei Persoane/ 
ipostasuri, sau Feţe, după termenul folosit în mineie. Identitatea 
este, de fapt, hotarul, şi vorbim de o identitate revelaţională, 
pentru că îţi dă calea şi traseul de redescoperire a propriei 
identităţi.  

Ad. Olteanu: Un traseu pe care trebuie să îl urmezi, 
altminteri nu ajungi la adevăratul ezoterism, ca să folosesc un 
termen guenonian, ci într-un spaţiu intermediar sau în hiatus. 
Apoi omul universal nu este Dumnezeu, Unul din Treime care 
s-a întrupat. 

N.: Hotarul este important faţă de ceea ce este omul 
hristic şi care este cu totul altceva decât Omul Universal. În 
Hristos, Dumnezeu-Omul, ai foarte clară distincţia dintre cele 
două firi, divină şi umană, care nu se confundă, dar care 
comunică idiomic. În plus, firea divină în Hristos este aceeaşi cu 
a Tatălui şi a Duhului Sfânt, de aceea în şi prin Hristos ne 
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întâlnim cu Fiul, dar şi cu Duhul Sfânt şi cu Tatăl, ne întâlnim 
cu cele Trei Persoane care poartă aceeaşi fire divină în chip 
ipostatic-personal distinct. În logica guenoniană se asimilează 
Principiul cu divinul, iar Fiinţa şi Existenţa cu umanul. Prin-
cipiul nu este tri-personal, este cel mult înţeles ca o dumnezeire. 
Aşadar, în schema Omului Universal şi a Principiului de 
saturat, nu reiese corelaţia firii dumnezeieşti şi a persoanei 
Fiului cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. De fapt, Principiul foarfecă şi 
decupează Treimea, care a fost şi este piatra de poticnire pentru 
astfel de abordări ce se insinuează într-un soi de monoteism.  

Însă, haideţi să începem de unde se începe, de la primul 
Sinod ecumenic din 325, cu teologia trinitară. Dacă se doreşte să 
se susţină altceva, este o altă discuţie, însă adevărul revelat este 
cel care este, care s-a hotărnicit. Mistica isihastă este una a 
identităţilor şi a hotarelor. Persoana, în toată taina ei apofatică, 
prezervă distincţia în întâlnire. În sens mistic isihast, nu există o 
iubire fuzionistă, a contopirii. În sens mistic isihast, ai întot-
deauna experiată alteritatea. Întâlnirea cu celălalt, oricât de 
tainică şi inefabilă este, îl distinge şi îl afirmă. În aceasta constă 
şi frumuseţea şi miracolul, că ai conştiinţa întâlnirii cu altcineva 
ca diferenţă. De fapt, iubirea înseamnă întâlnire, atingere a 
hotarelor celuilalt pe toate aceste straturi şi dimensiuni euha-
ristice ale personalităţii. Faptul ca noi nu conştientizăm cu 
uşurinţă fineţea hotarelor acestor dimensiuni euharistice este o 
altă poveste, ce implică parcursul nostru duhovnicesc. În întâl-
nirea noastră cu şi în Hristos prin chipul euharistic suntem 
implicaţi cu sufletul nostru, cu energiile noastre, cu funcţio-
nalităţile trupului nostru. Sigur, nu avem poate atât de trezită şi 
pe cât s-ar cuveni conştiinţa fiinţială a sufletului, poate nici 
conştienţa energetică nu este atât de veghetoare, dar suntem 
chemaţi să avem conştiinţa deplină a acestei întâlniri. Este 
important să realizăm această întâlnire şi comuniune în chip 
euharistic, care implică o aşezare şi o unire mistică în care se 
păstrează în hotar identitar fiecare persoană. Niciodată nu este 
o contopire, o fuziune, şi cu atât mai puţin vreo anihilare. 

În schimb, în schema de saturare a Omului Universal 
trebuie să îţi asumi şi Existenţa şi Fiinţa şi Principiul, şi, dacă ai 



Convorbiri (I) 

157 

acoperit tot acest real, te-ai realizat. Unde este întâlnirea şi 
dialogul cu Dumnezeu? Sau pentru tine, cum spuneam, 
Principiul este divinul, dumnezeirea? Dar, în acest caz ai ratat 
întâlnirea cu Hristos şi cu Treimea de Persoane. De aceea, mi se 
pare important, vizavi de schema ecumenică despre care vor-
beaţi, tocmai hotarul, iar hotarul înseamnă identitate şi posibi-
litate de întâlnire neamestecată, neconfundată. Creştinismul 
salvează în logica hristică identitatea. Firea umană cu firea 
divină în Hristos nu se contopesc, nu devin o singură fire prin 
fuziune. Toate aceste hotare au prezervat identitatea dialogală 
şi posibilitatea de întâlnire reală. Însă, paradoxul este că există 
şi o înrudire care permite întâlnirea. Caracterul iconic sau de 
asemănare este acea înrudire care permite dialogul, întâlnirea 
neconfundată. Nu este o înstrăinare totală dintre Dumnezeu şi 
creaţia Sa. De la început este înrudirea filiativă, care rezultă din 
faptul că totul se creează prin Fiul, ceea ce face ca şi creaţia să 
aibă, arhechipal, un chip de filiaţie indestructibil, prin această 
pecete de model a Fiului. Creaţia poartă în adâncul său chipul 
iconic al Fiului şi trebuie să reflecte tot ceea ce înseamnă această 
înrudire şi această asemănare care te face să te regăseşti iconic, 
în identitate şi diferenţă. Asemănarea este o taină şi are un rest. 
Nu eşti identic cu celălalt, nu eşti identic cu Dumnezeu, ci eşti 
în asemănare. Asemănarea are ceva din cel cu care se aseamănă, 
dar are şi diferenţa. 

Ad. Olteanu: Împărtăşeşti din calităţile modelului, 
rămânând tu însuţi şi ai tot timpul o conştienţă a alterităţii.  

N.: Paradoxal, acea împărtăşire produce în tine o asemă-
nare dinamică cu modelul, dar nu te identifică cu el. Nu te face 
niciodată să fi altul, aşa cum se spune în hinduism: „tu eşti 
acela” sau „tu eşti el şi el eşti tu”. Aceasta este taina iconicului, 
care, în sens mistic creştin, permite comuniunea profundă, 
deplină, păstrând, însă, alteritatea. Taina persoanei, această 
fiinţialitate, se împărtăşeste, dar nu ai o contopire de fiinţă. Ai 
conştiinţa perihoreticului, a interiorităţii reciproce, a inter-
subiectivităţii. Este o reală conlocuire chiar în perihoreza şi 
comuniunea interpersonală umană. Nu suntem în comuniune 
numai corporal sau numai la nivel energetic, că simţi energiile 
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celuilalt, ci comuniunea implică şi fiinţialitatea sufletului, 
ireductibilă la energii subtile. Nu spui, dacă simţi energiile 
celuilalt, că este totul, că l-ai prins pe Dumnezeu de picior, aşa 
cum pare că spune profesorul Dulcan, că energia ar fi chiar 
divinul. Susţine că dincolo de minte şi de creier este o energie, o 
informaţie, ceea ce este adevărat, dar că această energie ar fi 
divinul este o eroare. Atunci unde este sufletul şi unde este 
Dumnezeu, care este şi fiinţă şi har? Nu poţi să restrângi 
experienţa mistică la acest energetism subtil, pentru că astfel nu 
ajungi cu adevărat la destinaţie. Sigur, faţă de ştiinţa obiectivă, 
carteziană, materialistă, este o recuperare a unui strat energetic 
subiacent raţiunii şi creierului, care este binevenită. Însă, noi 
vorbim despre spiritualitate, nu vorbim numai despre o 
transcendere dinspre ştiinţă spre altceva. Perspectiva trebuie 
integrată de legătura dintre mistică, teologie şi metafizică. 
Trebuie insistat pe importanţa identităţii şi a hotarului în 
creştinism, dar şi pe a chipului euharistic al întâlnirii. În chipul 
euharistic se văd foarte bine toate straturile eshatologice ale 
întâlnirii noastre cu Hristos, ale întâlnirii dintre noi şi Dumnezeu, 
pentru că întreaga Sfânta Treime se mişcă spre noi ca Împărăţie. 
Această întâlnire este suflet cu suflet, energii cu energii, corp cu 
corp, şi aceasta mi s-a părut a fi o veritabilă icoană euharistică, 
un model al întâlnirii desăvârşite, care nu te lasă niciodată  
într-un spaţiu al fuziunii şi al confuziei.  

Ad. Olteanu: Metafizica te trimite de la tine spre tine, şi 
dincolo de tine în neant şi în nedeterminare.  

N.: Descoperi prin ea doar natura ta fundamentală, dar 
această descoperire nu te duce şi la sursa acestei naturi, la 
adevărata sa origine, iar aceasta este o pierdere fundamentală, 
iremediabilă, pentru că nu îţi recunoşti chipul în asemănare a 
acelui model iconic şi dumnezeiesc cu adevărat transcendent. 
Ajungi la o natură fundamentală, nerecunoscută însă, de tine, în 
datele ei originare, care ar trebui să fie acelea de chip în 
asemănare. Iar a recunoaşte asemănarea înseamnă a recunoaşte 
şi modelul, baza de raportare. 

Ad. Olteanu: Este o nouă cădere, pentru că am vorbit 
despre căderea de la Dumnezeu, de la noi înşine şi dincolo de 
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noi înşine. E. M. Cioran vorbea despre mai multe căderi, din 
eternitate în timp (căderea originară) şi de o cădere din timp, 
pentru că este posibilă şi o cădere din istorie. 

N.: O cădere dincolo sau, mai bine zis, dincoace de noi 
înşine, în sensul că transcenzi încoace, ieşind chiar din natura ta 
fundamentală. Revenind la hotarul identitar, aceasta este o 
problemă vizavi de înţelegerea ecumenică onestă. Dacă nu îmi 
vezi hotarul şi mă prefaci în atare schemă, îmi dărâmi hotarul, 
care are noimă, pentru că nu este pus aleatoriu, ci are o linie de 
identificare, mai mult decât conceptuală, pentru că are o 
structură revelaţională şi experienţială metaraţională. Cine 
merge pe calea misticii isihaste experiază revelaţia hristică şi 
înţelege că este Calea, Adevărul şi Viaţa şi că este altceva. Dar 
trebuie să ai de la început această încredinţare că este altceva. 
Dacă tu crezi şi asumi că este aşa cum ţi-a spus ţie Guénon, te 
duci după Guénon. Însă, acesta te duce la Principiu, nu te mai 
duce la Sfânta Treime. Este un amestec, o confuzie şi o reinter-
pretare falacioasă, adică mincinoasă, dacă îţi creează impresia 
că e în joc aceeaşi finalitate. Din punctul acesta de vedere, nu 
este nici cinstită această abordare, pentru că, dacă doreşti să stai 
de vorbă cu mine, ia-mă aşa cum sunt, să vedem dacă iese ceva. 
Nu mă falsifica. Acest ecumenism, la drept vorbind, nu este o 
miză spirituală serioasă, până la urmă. Transformarea în scop şi 
metodă a ecumenismului este o aberaţie, pentru că înainte de 
toate trebuie să căutăm adevărul, să-l mărturisim, şi nu să 
căutăm să ajungem la un ecumenism de dragul ecumenismului, 
la o unire de dragul unirii. 

Ad. Olteanu: Ar fi o convergenţă artificială.  
N.: Sigur, pot să înţeleg că vrei să fii ecumenic. Dar să fii 

corect şi să vezi ce vreau să spun, dacă vrei să mă înţelegi, să 
mă cunoşti, într-adevăr. Fă un efort să înţelegi ce mărturisesc, 
află crezul meu, viziunea mistică isihastă. Iar dacă nu mă 
înţelegi, sigur, nu este o problemă. Dar ar fi de bun simţ să nu 
mă răstălmăceşti. În rest, nu am nimic cu tine, dacă vrei să 
asumi schema Posibilităţii universale şi să experiezi saturarea ei 
ca maximă realizare, dacă asta îţi este alegerea ezoterică. Din 
perspectiva creştină sau isihastă lucrurile se văd altfel, nu se 
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petrec conform acestei scheme metafizice şi a ezoterismului 
iniţiatic.  

Ad. Olteanu: Nu ştiu care pe urmele cui, însă şi Guénon 
şi Berdiaev insistau pe ideea unui creştinism exoteric şi a unuia 
ezoteric, exotericul prezumat a fi apărut prin decretul lui 
Constantin cel Mare şi prin definiţiile dogmatice ale sinoadelor 
ecumenice. Iniţiaţii s-ar fi adăpostit de tradiţia exoterică mani-
festă într-un mediu restrâns şi omogen din punct de vedere 
calitativ, iar Biserica s-ar fi îndepărtat de resursele spirituale şi 
de mările calde ale începutului. Una dintre principalele acuze 
ale metafizicii guenoniene este aceea că tradiţia creştină nu este 
ezoterică sau nu mai este ezoterică şi nu mai are acces la reali-
tăţi, ci este exoterică, înlocuind, în cel mai bun caz, ezoterismul 
cu mistica. Berdiaev are trimiteri insistente pe acest tip de clivaj 
şi afirmă că organizaţia bisericească ar fi ieşit din tradiţia 
originară creştină şi s-a refugiat într-o lume a formelor ritualice 
fără conţinuturi importante. Nu cred că face trimitere la tradiţia 
primordială în sens guenonian. 

N.: Acestea nu sunt, de fapt, decât supoziţii, simple 
alegaţii. Cineva declară că Biserica nu mai are acces la realităţi 
şi experienţe ezoterice, dar pe ce bază declari? Care sunt acele 
realităţi ezoterice neexperiate în Biserică? Ezoterismul are de 
multe ori şi acest iz ocult, de superbie de tip sectar, că ei au 
acces la mistere, iar alţii nu, pentru că nu sunt iniţiaţi de ei. În 
aceeaşi logică declar şi eu altceva. Însă, aici nu ne batem în 
declaraţii, în vorbe, ci trebuie să expunem viziuni, să identi-
ficăm realităţi şi să clarificăm experienţe. Cine nu mai avea 
acces la ezoteric şi când? Sfântul Simeon Noul Teolog sau 
Sfântul Grigorie Palama nu mai aveau acces la lumina necreată? 
Din ce secol s-a petrecut această ruptură, cu toţi sau doar cu 
unii? Sfinţii aproape contemporani nouă nu au mai avut acces 
la taina Bisericii? Sunt sfinţi sau nu sunt sfinţi? Sau îi declarăm 
astfel ca să ne aflăm în treabă? Sigur, sunt erori care prind la un 
public vulnerabil, căruia i se spune că va fi iniţiat de unii ca 
aceştia, care afirmă că au înţeles metafizica şi tradiţia primor-
dială. Aşa încât, vă învăţam noi ezoterismul şi schema Posibili-
tăţii universale, pentru că cei din Biserică nu mai au ce să vă 
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spună, întrucât au pierdut contactul cu tradiţia, au rămas în 
exoteric şi administrativ, dar noi ştim misterele, pentru că noi 
suntem elita iniţiată. Cei din Biserică nu mai ştiu, dar noi vă 
învăţăm povestea şi vă dăm şi lumină ca să nu umblaţi în 
întuneric. 

Ad. Olteanu: Deşi în Biserică găsim prin Înviere şi 
lumina, şi chipul euharistic al întâlnirii şi prin sfânta liturghie. 

N.: Liturgicul este deplin şi chipul euharistic exprimă o 
integralitate care trece de polaritatea dintre ezoteric şi exoteric 
şi de experienţa pe care o propune schema metafizică. Faptul că 
nu realizăm toate acestea ca experienţă asumată, personală este 
altceva, însă chipul euharistic este dat integral ca posibilitate de 
împlinire în Biserică. Este vorba de conştientizarea şi de apro-
fundarea experienţei hristice, de creşterea şi transparentizarea 
noastră în acest chip euharistic, dar el este prezent şi deschis 
tuturor. Că unii spun că liturgicul e doar un ritual exterior, este 
o afirmaţie ce denotă superficialitate. Cum să fie doar exterior 
când eşti în Biserică, care este Trupul lui Hristos, ce nu înseamnă 
numai corporalitatea, carnea, ci acel trup mistic şi chipul său 
euharistic, adică dumnezeirea lui Hristos şi umanitatea lui 
Hristos; umanitatea ca suflet şi trup, cu lucrări-energii şi 
funcţionalităţi ale corpului Domnului ca interfaţă, dar şi 
dumnezeirea ca harul hristic şi firea dumnezeiască, persoana lui 
Hristos ca Unul din Sfânta Treime. Toate acestea se între-
pătrund, sunt participative în chip neamestecat, neconfundat, 
neîmpărţit şi nedespărţit. Cum rămâi atunci în acest chip doar 
la forme exterioare, la exoteric? Că, fiecare din noi sau unii 
dintre noi, nu ne adâncim în acest chip euharistic, este o altă 
chestiune, ce ne priveşte pe fiecare în parte. Acest chip 
euharistic al comuniunii şi împărtăşirii depline este deschis 
tuturor membrilor eclessiei. 

Ad. Olteanu: Cunoaşterea şi ezoterismul prin astfel de 
raţionamente sunt deplasate în afara Bisericii. Se afirmă că 
adevărata cale se află în afara Bisericii, ceea ce este un nonsens.  

N.: Să vă scoatem din Biserică pentru că vă învăţam noi 
prin iniţiere pe unde trebuie să mergeţi. Vă ducem noi pe cale 
pentru că ierarhia sacerdotală a uitat calea, se mişcă formal prin 
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Biserică, nu mai ştie ce face şi unde se duce, se foloseşte de nişte 
formule care sunt doar exterioare, lipsite de conţinut.  

Ad. Olteanu: Conţinutul trebuie să mai fie accesat şi prin 
efort propriu, şi apoi este harul Duhului Sfânt care lucrează 
prin Taine. Biserica este trupul tainic al Domnului şi în Biserică 
lucrător este El, iar eu, cu limitele mele, particip la taina 
euharistică. Biserica este extensia trupului îndumnezeit al lui 
Hristos.  

N.: Da, este nevoie de deschiderea şi participarea noastră 
propriu-zisă. Apoi, trebuie să ştim că Dumnezeu, care este 
Persoană, lucrează peste ceea ce lucrează preotul, pentru că nu 
este aici nici o preoţie vetero-testamentară, nici o altă spiritua-
litate. Nu trebuie confundate limitele, măsurile mele de partici-
pare, chiar ca preot, şi care există, sunt obiective, de necontestat, 
cu ceea ce oferă Dumnezeu-Persoană prin şi peste aceste măsuri 
personale ale slujitorului. Sunt şi limite individuale în partici-
pare, pentru că nu mă străduiesc şi nu particip, că nu sunt 
suficient de atent, de prezent, că nu am dăruirea şi jertfelnicia la 
o anumită măsură. Particip şi mă împărtăşesc în condiţiile date, 
aici şi acum, dar a spune că nu mai sunt pe Cale pentru că nu 
sunt iniţiat ezoteric este o greşeală. 

De fapt, cei care văd în biserică doar nişte rituri formale 
fără conţinut, nu au conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu ca 
Persoană, ci gândesc în schema unei spiritualităţi a imperso-
nalului metafizic care nu se oferă pe sine, ci este nevoie de 
tehnici, metode şi de iniţieri ca să fie accesat. Uită toţi aceştia de 
venirea de bunăvoie în Trup a Cuvântului la plinirea vremii, 
venire care nu a fost determinată de tehnici şi de metode, nici 
forţată de vreo iniţiere. Întruparea Cuvântului s-a petrecut într-
un act al Cuvântului-Persoană deschis de o oferire îmbucu-
rătoare şi plină de har la Bunavestire, iar nu operaţionalizată de 
vreo tehnică ocultă. De altfel, însăşi Întruparea Cuvântului 
trimite la epifania întrupată a Luminii, care nu mai lasă loc 
ocultului şi obrocelii. Când spunem că Biserica este extensia 
trupului îndumnezeit al lui Hristos, trebuie înţeleasă aici şi 
Persoana lui Hristos şi Trupul îndumnezeit al umanităţii lui 
Hristos, şi lumina harică, necreată ce transfigurează acest Trup, 
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care nu este o lumină subtilă, ocultă. Aşa cum se se distinge 
între energiile necreate, harice şi energiile de creaţie, aşa trebuie 
să se facă distincţie între lumina necreată, harică, şi lumina 
creată, subtilă. În schema metafizică, cei tributari acesteia, nu 
înţeleg Învierea cu Trupul şi nici Trupul îndumnezeit al lui 
Hristos, de aceea virează într-o interpretare ce asimilează acest 
Trup al Învierii unui corp al slavei, iar acest corp al slavei ar fi 
pentru ei un descarnat corp eteric, subtil, care nu este, în fond, 
Trupul Îndumnezeirii. Trupul Îndumnezeirii nu este eterizare şi 
trecere din carne într-un subtil energetism eteric. În acest sens, 
corpul slavei pare că s-ar fi eterizat, ca o substituire de corp de 
carne cu un corp subtil, eteric. 

Ad. Olteanu: Un trup evanescent şi al lui Hristos. 
N.: A.P. consemnează în Sensuri metafizice... că Guénon 

afirmă într-o notă că Iisus s-a înălţat la cer într-un corp al slavei 
supra-individual şi informal, supra-formal, care este, de fapt, 
realizarea posibilităţii permanente şi imuabile, faţă de care 
corpul propriu-zis este doar o expresie tranzitorie, în registrul 
manifestării. În acest caz, înţelegerea corpul slavei – le corps 
glorieux – se subscrie tot schemei ezoterice a realizării Princi-
piului Suprem, dar, totodată, contestă integralitatea hristică 
după Înviere şi învierea corpului fizic ca atare.   

Dacă definim astfel corpul slavei, nu am înţeles Învierea. 
Îi subminăm sensul real, care este înviere chiar şi a corpului de 
carne, dar care este, de bună seamă, şi o îndumnezeire a acestui 
corp. Domnului, după Înviere, i s-a dat de mâncare o bucată de 
peşte fript şi un fagure de miere. Alţii, precum Rudolf Steiner, 
ce ţine şi el isonul variantei eterizate a Învierii, care dizolvă 
corpul fizic şi parţializează umanitatea hristică, spune că 
Domnul a sublimat eteric hrana. În loc să cred că este adevărată 
Învierea cu Trupul, şi cu corpul de carne real în transfigurare 
reală, cu corpul purtând stigmatele crucii, în loc să cred că în 
Hristos Înviat este umanitatea deplină, se intervine cu o altă 
poveste, ezoterică sau antropozofică, care ne spune că nu am 
înţeles că este o „înviere eterică”, nu şi a corpului fizic. Doar 
pentru că noi suntem carnali şi grosieri, şi nu avem conştiinţa 
subtilă a acestui eteric, credem că ar fi o înviere a cărnii. Aşa ne 
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spune Rudolf Steiner, că înţelegem grosier învierea, că miezul 
este etericul acesta al corpului slavei sau, altfel spus, corpul 
slavei este un corp eteric. Ceea ce este o interpretare ruptă de 
adevăr, de realitate. Că participarea mea conştientă la Învierea 
lui Hristos este atâta cât este şi aşa cum este, este o altă discuţie. 

Ad. Olteanu: Participarea Bisericii la taina hristică este 
însă integrală, persoana o parţializează şi o redefineşte în ter-
meni experienţiali proprii. Parţializăm o experienţă care există 
la modul plenar în Biserică. Nu Biserica se împărtăşeste din 
vrednicia credincioşilor, ci credincioşii se împărtăşesc din sfin-
ţenia Bisericii, în care se află Hristos.  

N.: Dacă Biserica este extensia trupului înviat hristic, ca să 
înţeleg ce înseamnă să fiu în biserică, trebuie să înţeleg ce este 
acest trup înviat hristic. Însă, când vorbesc de trupul hristic, nu 
vorbesc doar de corpul hristic, ci trimit la persoana Fiului din 
Sfânta Treime care îşi asumă firea umană, nu doar corpul de 
carne individual, cum spun unii, ci firea umană integrală, şi 
suflet şi corp. Biserica este extensia acestui trup mistic hristic. 
Că extensia aceasta o asimilez conştient la ritmul şi la măsura 
mea este o altă discuţie, dar ea mi se oferă integral, ca deschi-
dere şi împărtăşire. În schema despre care vorbeaţi, exoterismul 
Bisericii ar fi doar formă goală. Este adevărat că, uneori, se 
observă excesiv, manifest, tipicul bisericesc, dar acesta nu este 
nicicând gol, nu exclude taina, care este taina personalismului. 
Taina aceasta se deschide şi se împărtăşeste ca Persoană, 
dincolo de şi prin forma exterioară, dincolo de vrednicia per-
soanei slujitorului. Revin şi subliniez încă o dată că, ecle-
ziologic, nu vorbim de un spiritual impersonal, ci de un 
Dumnezeu-Persoană, care este o conştiinţă ce ne are în atenţie 
pe fiecare, aşa cum îi are în vedere şi grijă un adevărat Părinte 
pe fiii Săi. Iar această grijă şi atenţie este reală, absolut reală, nu 
este o formă de proiecţie, de antropomorfizare a lui Dumnezeu. 
Din neînţelegerea acestui caracter personalist al paternităţii şi al 
filiaţiei, apar şi poticnirile în tipic şi se reclamă nevoia a tot felul 
de iniţieri ezoterice.    

Ad. Olteanu: Se poate ajunge şi la o dogmatizare a expre-
siilor ritualice ale credinţei, respectiv a tipicului bisericesc. 
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N.: Taina se împărtăşeste până astăzi şi până la sfârşitul 
veacurilor în Biserică, ce este chip viu al lui Hristos-Persoană. 
Cine nu a avut parte de îmbisericire şi aude de ezoterism, poate 
crede că acolo este cheia misterului, a tainei, că acolo este uşa. 
Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că neputinţă este 
destulă şi la slujitori şi la credincioşi, iar această extensie 
hristică în noi nu este chiar aşa de vizibilă şi de transparentă. 
Însă, această stare de fapt nu trebuie să maculeze în ochii altora 
miezul adevărului de credinţă şi faptul că aceasta este Calea. 

Ad. Olteanu: Iniţierea înseamnă întâlnirea cu Hristos prin 
euharistie. Ai această întâlnire cu Hristos euharistic în afara 
Bisericii? Ai întâlnirea cu Hristos Dumnezeu prin ezoterismul 
predicat extra ecclesia? Tainele sunt lucrătoare şi la nivel de 
Principiu sau de metafizică a Posibilităţii universale? Dacă este 
aşa, să vorbim atunci de o epicleză prin care se pogoară Prin-
cipiul trimis de un Zero metafizic ca să transubstanţieze creaţia. 

N.: Tainele de iniţiere în Biserică sunt Botezul, Mirungerea 
şi Euharistia. Acestea sunt tainele lucrătoare, încă de la început, 
şi sunt deschise tuturor celor care vor să le asimileze. Euharistia 
este taina comuniunii nesfârşite, veşnice. Este inepuizabilă. 
Dacă scanezi Posibilitatea universală în tine, te raportezi la cine 
eşti şi cum se realizează în tine această schemă, constaţi că 
Principiul obturează, dacă vreţi, însăşi epicleza, pentru că este 
considerat plafonul ultim, începutul şi sfârşitul, întrucât „tu eşti 
Principiul şi Principiul eşti tu”, dacă te realizezi ca Om 
Universal. Isihast, sunt de acord că tu eşti Principiul acesta şi că 
Principiul acesta eşti tu, pentru că Principiul este natura ta 
profundă, fundamentală. Dar Principiul acesta al schemei este 
natura ta umană profundă, nu natura ta divină, nu divinul, nu 
dumnezeirea, sens în care Principiul nu este de recunoscut ca 
Alfa şi Omega, ca începutul şi sfârşitul propriu-zis. Dincolo de 
acest Principiu al schemei este chipul hristic, este Alfa şi Omega, 
este altarul în care şi prin care vine şi se sălăşuieşte Hristos în 
tine prin botez, şi te face, prin înfiere, fiu al Împărăţiei 
Preasfintei Treimi. Botezul este, prin urmare, o renaştere şi o 
trecere dincolo de Principiu şi de schema Posibilităţii univer-
sale, este uşa de intrare în Taina Împărăţiei Sfintei Treimi, care, 
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dacă vreţi, putem spune în termenii aceştia metafizici, este 
Supra-Principiul Tri-Personal. Astfel, uşa de intrare în Împărăţia 
Preasfintei Treimi şi, totodată, uşa de ieşire din schema 
Posibilităţii universale şi a Principiului asociat, este Hristos, 
care este şi persoană a Preasfintei Treimi, de aceea ne poate 
introduce prin El în Împărăţia Preasfintei Treimi. În această 
viziune, Hristos nu mai este un avatar care saturează schema 
Posibilităţii universale, care realizează Principiul suprem, ci este 
Mântuitorul care ne scoate din această schemă şi ne deschide 
tuturor Calea, nu să fim identici cu El, ci să fim asemenea Lui, 
trecând de la statutul de Om Universal care saturează schema, 
la statutul de Om Persoană-Icoană, om îndumnezeit hristic, 
mădular al Trupului Hristic. 

Din acest punct de vedere, dacă negi, dacă nu recunoşti 
renaşterea ta hristică reală prin botez, şi rămâi doar la a satura 
ezoteric Principiul ca un plafon ultim, în sensul sistemului 
metafizic, ratezi intrarea prin şi cu Hristos în Împărăţie. Altfel, 
rămâi în afara Împărăţiei Sfintei Treimi, rămâi la acest meta-
fizic, circumscris unei atare experienţe ezoterice, care nu iese 
din această schemă. În Sensuri metafizice..., de pildă, A.P. afirmă 
că botezul îţi oferă tot ceea ce e necesar pentru a începe un 
drum al cărui capăt este realizarea Omului Universal. Astfel, 
pentru A.P., prin faptul că eşti om ai deja potenţialul botezului, 
iar prin botez acest potenţial devine virtual. Prin botez, Omul 
Universal îţi este virtual dat, afirmă A.P. care susţine, totodată, 
că atunci când capeţi botezul capeţi calea spirituală în totali-
tatea ei, rămând, desigur, să parcurgi această cale. La capătul 
acestei gradaţii – potenţial, virtual – se află pentru A.P. actualul, 
adică realizarea. Anume a ce? A Omului Universal. Deci, dincolo 
de distincţia dintre posibil, virtual, potenţial – posibilitatea fiind 
conceptul coextensiv Principiului suprem, potenţialul fiind un 
termen care se referă numai la lumea devenirii şi a manifestării, 
iar virtualul o perfecţiune latentă, un dat, un „deja dat” care nu 
se manifestă încă – A.P., în fond, decodifică şi înscrie botezul 
creştin în schema Posibilităţii universale, drept cale de realizare 
a Omului Universal. 

Din perspectivă creştină, botezul are un alt sens decât 
realizarea Omului Universal. Botezul este, ca să spun aşa, o cale 
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de paradoxală transcendere a Principiului suprem şi o deschi-
dere suprametafizică, întrucât deschide şi către un alt Real 
decât „realul integral” al schemei Posibilităţii, anume Realul 
Sfintei Treimi. De fapt, aceasta nu înţeleg şi nu acceptă metafi-
zicienii ezoterici, anume că botezul aduce o deschidere reală 
peste schema metafizică a Posibilităţii, aduce întâlnirea cu un 
Alt Real: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Acum că demersul ezoteric 
încearcă să închidă, să circumscrie în schemă chiar şi Sfânta 
Treime e o altă discuţie.    

Desigur, botezul ne face din fii ai Omului şi fii ai lui 
Dumnezeu, prin renaştere-înfiere, ceea ce nu e doar o schim-
bare de statut, întrucât ne deschide către o altă realitate de 
experiat, cea a memoriilor iconice ale veşmântului moştenirii 
Împărăţiei. Botezul este iniţierea, renaşterea şi deschiderea, uşa 
de intrare în eclessia ca trup mistic hristic. Botezul ne deschide 
calea să ne realizăm mistic ca Om Persoană-Icoană în chipul 
euharistic. De aceea, mistica isihastă nu este ezoteric-iniţiatică, 
ci este liturgică, ecleziologică şi euharistică în însuşi nucleul ei, 
iar acest chip trebuie să îl descoperi, să îl identifici şi să îl 
recunoşti ca atare, pentru că altfel rişti să înţelegi isihasmul într-o 
schemă metafizică, ca şi cum este o formă de saturare a schemei 
Posibilităţii universale şi de realizare a Omului Universal. Însă, 
isihasmul este cu totul altceva, este o mistică iconică, perso-
nalistă, dialogală şi euharistică. 

Ad. Olteanu: Are şi o metafizică, însă euharistică. 
N.: În sensul că această latură metafizică este integrată în 

chipul euharistic, personalist, nu mai este o simplă metafizică. 
În euharistie este Trupul lui Hristos, este şi fenomenul, exis-
tenţa, fizicul, nu doar metafizicul. Dar este şi ceea ce transcende 
metafizicul circumscris schemei despre care vorbim. Altfel, ca 
termen umbrelă, metafizicul poate avea, sigur, parte şi de cono-
taţii dincolo de cele atribuite în acest cadru guenonian. Este 
bine să reţinem că toate dimensiunile, necreate şi create, se 
întrepătrund în euharistie, care implică şi un versant metafizic 
în sensul celor spuse, dar deschis iconic în cheie personalistă. 
Dar în chipul euharistic nu este doar un spirit metafizic, ci este 
şi partea de corporalitate, de umanitate integrală, dumnezeirea 
integrală în chip de ipostas. 
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Ad. Olteanu: Acesta este capătul experienţei isihaste.  
N.: Chipul euharistic şi tainele ne deschid tot în acest chip 

hristic şi eclezial. La acest chip nu ajungi fără încreştinare prin 
botez, care îţi dă supradeschiderea arhechipală a altarului de 
taină al tău, ca deschidere a ta în chip de biserică. Marcu 
Ascetul spune că Hristos se sălăşluieşte la botez în altarul din 
adâncul sufletului şi liturghiseşte, iar tu trebuie să dăruieşti şi 
să jertfeşti ale tale tainic, în acest chip lăuntric. Dar aici este un 
spaţiu nuclear ecleziologic, nu unul ezoteric. Ezotericul şi 
exotericul sunt formule care întreţin şi o dualitate dintre interior 
şi exterior, dintre partea iniţiatică, ocultă şi cea vizibilă, formală, 
dintre informal şi formal. Dacă nu te poticneşti într-o termino-
logie ezoteristă, care poate să te ameţească, să te fascineze, e 
bine să regăseşti sursele creştine, autentice, şi să nu preiei 
creştinismul de la Guénon, de pildă, pentru că nu acesta este 
creştinismul. Poţi să citeşti, să cauţi şi să înţelegi acest ezoterism 
metafizic, nimic de spus, dar dacă doreşti isihasm şi creştinism, 
nu trebuie să le preiei, să le înveţi de la Guénon, pentru că 
Guénon a trecut la islam. 

Ad. Olteanu: René Guénon vine din cultura franceză. 
N.: Dacă vreau isihasm şi vreau să fiu cinstit până la 

capăt, trebuie să merg spre răsărit, la o sursă creştin ortodoxă. 
Că Guénon a livrat o viziune metafizică şi că a detaliat aspecte 
ezoterice, simbolice şi că a atras atenţia că nu pot să înţeleg 
superiorul prin intermediul inferiorului, că trebuie să pornesc 
în înţelegere de sus în jos, nu de jos în sus, răsturnând clepsidra, 
că nu pot să gândesc spiritul prin intermediul psihanalizei sau 
al inconştientului, că nu pot înţelege spiritul prin viziunea 
marxistă sau materialistă, întrucât în acest fel nu o să îl înţeleg, 
ci o să îl falsific, sunt intuiţii şi înţelegeri de bun simţ filozofic, 
cu care putem fi în consonanţă, fără să ne angajăm ezoteric. Că 
înţelege şi ne pune în gardă că marxismul, logica freudiană sau 
psihanaliza sunt într-o sucitură, este în regulă. Însă, revenind, 
ar fi o abordare onestă, pentru cei care caută isihasmul, creşti-
nismul, să nu îl preia de la Guénon şi să îl asimileze după 
schema lui. E de bun simţ, dacă vreau să înţeleg budismul, să 
caut surse din budism, autentice. 
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Ad. Olteanu: Este lucrul cel mai toxic, adevărul amestecat 
cu eroarea, contradicţia morfologică şi căreia îi dai o zugrăveală 
de adevăr. 

N.: Este toxic, fără îndoială. Trebuie avut însă în vedere 
ceva elementar: vreau creştinismul, merg la sursă creştină, 
directă. Şi dacă ai vrea altceva trebuie să mergi la izvoarele 
respective. Este firesc să fie aşa. Nu trebuie să îmi spună 
Guénon ce este creştinismul. Sigur, fiecare poate să spună ce 
crede, ca opinie, ca interpretare, pentru că toată lumea are 
dreptul la opinie, dar dacă suntem riguroşi pe cale nu mă duc 
să caut nu ştiu unde. 

Ad. Olteanu: Nu se merge la o sursă de mâna a doua. 
N.: Nici nu ştiu dacă în cazul acesta pot spune că este de 

mâna a doua pentru că nu este nici măcar din sistemul tău de 
gândire. 

Ad. Olteanu: Atunci este dintr-un sistem filozofic ostil. 
Observ şi o insuficientă joncţiune a lui cu mistica iudaică, sau 
poate o anxietate de separare şi mă întreb care sunt resorturile 
unei astfel de abordări, apoi o inconsecvenţă de evoluţie spiri-
tuală. Abordează un conglomerat religios ale cărui detalii le 
aglutinează într-un alambic propriu din care să iasă un amestec 
problematic. 

N.: Pot să existe nişte falii între iniţierea sufită şi Cabala 
iudaică. Referitor la inconsecvenţe, într-o anumită căutare 
spirituală cred că poţi să ai şi sincope sau reaşezări, depinde în 
ce zonă te duci, pe ce traseu. În căutarea spirituală astfel de 
lucruri se pot întâmpla. Guénon face o propunere, pe care nu aş 
vrea să o gândesc în termeni de ostilitate. Amestecul se face 
ulterior şi cu participarea fiecăruia. Unii împropriază acest 
amestec, care poate să fie deturnant şi chiar este aşa pentru cei 
care gândesc astfel creştinismul, conform cu schema metafizică 
ezoterică. Ei nu înţeleg creştinismul de la el de acasă.   

În ce priveşte referirile lui Guénon şi la Cabala, despre 
care vorbiţi, îmi este dificil să fac acum o evaluare în cunoştinţă 
de cauză şi pertinentă a acestui raport. Este o temă de sondat 
chiar în resorturile ei şi nu ştiu dacă merită timpul. Poate să fie 
o părere, un punct de vedere că există injoncţiuni sau poate nu 
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în raport cu mistica iudaică. Însă, faptul că vine dintr-un 
teritoriu occidental şi apoi trece şi printr-o iniţiere islamică, sunt 
detalii care pot să explice anumite forme de separare sau de 
presiune a confreriei, care nu te mai lasă uşor să ieşi dintr-un 
spaţiu specific. Iar dacă ieşi, trebuie să ai grijă să nu ieşi cu tot 
cu decor, să nu te îndepărtezi şi să intri în alt spaţiu. Acestea 
sunt, însă, componente personale sau istorice ale vieţii lui 
Guénon, care nu îmi sunt proaspete în memorie, şi de aceea nu 
aş vrea să mă pronunţ, fără o cuprindere amănunţită.  

Ad. Olteanu: Referirile lui Mircea Eliade la René Guénon 
sunt la început numeroase, apoi urmează un lung şi straniu 
timp de tăcere, până spre sfârşitul vieţii, şi mă întreb ce l-ar fi 
determinat pe savantul român să evite chiar şi trimiteri biblio-
grafice elementare. Poate pentru că Guénon a ales calea devo-
ţională, pe când Mircea Eliade a luat distanţă academică faţă de 
sacru şi pare a se depărta progresiv prin istoria religiilor de 
experienţa mistică, superficial tatonată în Tibet la anii tinereţii. 

N.: Este foarte dificil să fac o evaluare pertinentă, de ce şi 
cum. Eliade deplasează oarecum cercetarea spre o zonă neutră 
şi cumva structuralistă, ca lectură a unor tipare culturale, 
aseptice. Să spunem că perspectiva lui era una academică, deşi 
la moartea lui lucrurile s-au amestecat şi s-au înfăşurat în altă 
formă, după spusele lui Ioan Culianu. Eliade personal avea în 
atenţie şi aspecte experienţiale, dar ţinând seama de spaţiul în 
care se desfăşura şi-a modificat viziunea, metodologia, poate şi 
strategic. A fost interesat de şamanism, de zona Pacificului şi a 
resuscitat limbajele spirituale ancestrale. Sigur, spunem că 
valorificăm aceste spiritualităţi şamanice ancestrale, însă dacă 
nu avem suficient de clar în atenţie ceea ce înseamnă chipul 
originar al omului, căderea şi restaurarea sa, nu avem o lectură 
cu adevărat calibrată asupra spiritualităţii şamanice ancestrale. 
Aşa ajungem să facem din şamanism o protoreligie premer-
gătoare a celorlalte. 

Ad. Olteanu: Cred că Eliade recunoaşte religiosul în date 
mai vii, asumate iniţial şi cu o latenţă prelungită. 

N.: Da, însă la un moment dat mai trebuie să le asumi, 
chiar dacă le cunoşti metodologic. Fiecare vine cu aportul lui. 
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De aceea nici la Guénon nu poţi contesta anumite lucruri în 
sensul cultural. La fel se întâmplă şi cu Eliade, care duce 
lucrurile într-un sens al cunoaşterii. Însă, într-un fel discutăm 
cultural şi în alt fel dacă ne raportăm ecleziologic. Şi nu putem 
discuta în termeni de ostilitate, pentru că sunt persoane care 
asimilează idei guenoniene, dar, în acelaşi timp, se revendică a 
fi membri ai tradiţiei creştine. 

Ad. Olteanu: Doar că preiau idei pe care doresc să le 
incultureze, şi atunci vorbesc de un altfel de ostil, insidios şi 
eclectic. 

N.: Nu este onest să faci astfel. În fond, nu recunoşti 
valenţele reale şi autentice ale creştinismului în datele lui, 
pentru că noi suntem chemaţi să îl recunoaştem pe singurul şi 
adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care L-a trimis, şi  
s-a precizat că este adevăratul Dumnezeu, ceea ce înseamnă că 
mai sunt şi alţi zei sau dumnezei, neadevăraţi, desigur. Isihasmul 
este o cunoaştere a Adevăratului Dumnezeu şi a vieţii veşnice, 
experiată şi asimilată încă de aici. În mistica isihastă se insistă 
pe deschiderea dialogală şi liturgică a practicii şi a experienţei, a 
comuniunii şi a întâlnirii prin chipul hristic. Dar acest chip 
hristic trebuie înţeles drept cine este, iar nu livrat ca avatar, 
profet sau înţelept, pentru că atunci nu îl mai înţelegem ca pe 
Fiul lui Dumnezeu, Unul din Treime, care S-a făcut om şi, prin 
urmare, pierdem întâlnirea cu El. Iar pierderea este fundamen-
tală. În fond, când mă întâlnesc cu cineva trebuie să îl înţeleg 
drept ceea ce este şi cine este. Trebuie să îl iau ca atare, cine şi ce 
este în realitate, pentru că dacă îl iau drept altceva nu mă 
întâlnesc cu el, ci rămân doar în proiecţia sau judecata, inter-
pretarea sau fantasma mea despre el. 

Ad. Olteanu: Prin neînţelegere pot să dezontologizez 
chipul lui Hristos.  

N.: Este o contestare a firii divine a lui Hristos în sensul 
său ipostatic şi al Sfintei Treimi, nu în sensul unui divin ca 
Principiu, pentru că metafizica de acest fel recunoaşte Principiul, 
şi poate să îl declare chiar divin, de aceea îmi spune că dacă 
saturez schema înseamnă că sunt divin în esenţă. Este o 
înţelegere care are de-a face cu hinduismul, nu cu creştinismul. 
Dacă nu asumăm cinstit lucrurile, despre ce vorbim? 
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Ad. Olteanu: Hristos este consubstanţial cu Principiul?  
În metafizica Posibilităţii universale Hristos este încadrat antro-
pogonic. 

N.: Aşa pare, din schemă, că divinitatea Lui ca avatar ar fi 
însuşi Principiul, iar umanitatea Lui ar fi situată în Existenţă şi 
Fiinţă. Nemanifestatul non-dual ar fi divinul, dumnezeirea în 
acest Hristos avataric, dar unde este Tatăl? Unde este Duhul 
Sfânt? Sigur, se poate umbla la termeni, rămânând în aceeaşi 
schemă, şi pot să îl înţeleg pe Tatăl ca Principiu, iar pe Fiul ca 
Faţa-Fiinţa ce îşi asumă drept corporalitate Existenţa, şi se 
asociază astfel teogonia cu cosmogonia. Principiul emană Faţa, 
împărţită în Marea Faţă şi Mica Faţă, însă şi în acest caz se 
modifică raportul, se pierde consubstanţialitatea specific creştină 
dintre Tatăl şi Fiul, dar şi caracterul lor ipostatic. În acest caz, 
Tatăl nu este Faţă, doar Fiul apare ca Faţă, ca persoană, şi 
aceasta înţeleasă ca auto-configurare sefirotică din calităţi, 
atribute, nu ca esenţă. În acest sens cabalist, se configurează 
persoana divină la un nivel secund al Fiinţei, sub Principiul 
Suprem. Este o auto-configurare a persoanei divine cu ajutorul 
sefiroturilor, este o persoană a atributelor şi a calităţilor divine. 

Însă, teologic creştin se insistă că Dumnezeu este Treime 
de Persoane, că Dumnezeu în sine este Persoană. Tatăl este 
Persoană, este însăşi Persoana şi arhechip de Persoană. Persoana 
este persoană, nu devine persoană. Persoana este origine, nu 
rezultat de auto-configurare, de auto-elaborare. Personalismul 
creştin este unul de esenţă, nu de atribute/calităţi. Dumnezeu 
nu devine creaţie, nu devine făptură. Nu se amestecă dumne-
zeirea cu umanitatea, teogonia cu cosmogonia. Nu fără sens, de 
altfel, isihastul face şi precizări antropogonice şi cosmogonice, 
ce clarifică viziunea isihastă. Creaţia nu este emanaţie, nu este 
devenire, ci transpunere iconică în altă substanţă creată a unui 
chip în asemănare cu Chipul lui Dumnezeu, transpunere inter-
mediată paradigmatic de un model-arhechipal, de un chip 
iconic. Această intermediere arhechipală face ca antropogonia şi 
cosmogonia, în viziunea isihastă, să nu mai fie sub incidenţa 
emanaţiei şi a devenirii. Creaţia este întemeiată arhechipal. 
Omul este un chip-arhechip care se transpune într-o altă 
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realitate-chip, ca altă substanţă fiinţială, şi nu este doar fiinţa ca 
energie sau subtilitate, aşa cum reiese din logica emanaţionistă 
a devenirii. De aceea trebuie făcute bine identificările realităţii, 
paradigmatic, dar trebuie făcute bine şi numirile, dacă se 
doreşte ca Hristos să nu fie înţeles ca avatar şi Fiul ca Faţă 
sefirotică, pentru că asta ar însemna că în compoziţia lui ar fi 
Principiul non-dual, iar acesta ar fi divinul din Hristos sau firea 
sa divină, dumnezeirea. Mai mult, de aici ar reieşi că fiecare din 
noi suntem posibil şi potenţial astfel de avatari. Acest Hristos 
avataric evident te scoate din viziunea creştină. Asta ar trebui 
să înţeleagă şi cei care vor să fie creştini sau se cred creştini, deşi 
urmeză o realizare pe schemă guenoniană. 

Ad. Olteanu: Hristos îşi saturează prin lucrare proprie 
firea şi devine un realizat. 

N.: Aşa este, în înţelegerea lui Hristos ca avatar realizat în 
schema Posibilităţii universale, Principiul îl avem structural 
asociat, numai că trebuie conştientizat, realizat şi saturat. 
Principiul nu este ireal, este dat, însă nu e realizat, şi atunci şi 
Hristos ca avatar, nu ca Fiul lui Dumnezeu, Unul din Treime 
deofiinţă cu Tatăl, este la fel ca mine, şi eu la fel ca el. Avem 
aceeaşi structură a schemei: Principiu, Fiinţă, Existenţă. 
Saturând schema Posibilităţii universale fac ce a făcut Hristos, 
devin un Hristos. Sunt o imitaţie hristică, nu o asemănare 
hristică, pentru că realizez ce a făcut şi El, având aceeaşi struc-
tură de saturat. În sens creştin, Hristos este altceva decât fiecare 
dintre noi şi ca realitate, tocmai pentru că este Fiul, Unul din 
Treime care se face şi om, ceea ce nu e valabil cu fiecare din noi, 
care nu putem spune că fiecare suntem o persoană a Sfintei 
Treimii, că nu ar mai fi vorba de Treime atunci. 

Ad. Olteanu: Şi atunci importantă devine asemănarea 
întru Principiu şi nu asemănarea hristică.  

N.: Asta dacă numeşti asemănare realizarea în tine a 
respectivei scheme de saturare pe care crezi că a realizat-o şi 
Hristos, printre mulţi alţii, care au făcut sau pot face acelaşi 
lucru. Atunci, eu sau oricare altul repetăm, mai degrabă imităm, 
aceeaşi saturare şi realizare a schemei cum cred că a făcut şi 
Hristos, care doar ne-a arătat că se poate. Este o asemănare 
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întru Principiu, dacă vreţi, dar mai degrabă i-aş spune imitaţie, 
pentru că o pot face chiar fără întâlnirea cu Hristos. Dacă facem 
corect identificările realităţilor, atunci unde mai este Sfânta 
Treime, unde mai este Fiul lui Dumnezeu de aceeaşi fiinţă cu 
Tatăl? Dacă nu precizez aceste aspecte, creştinismul, în datele 
lui revelate, dispare. Nu trebuie să mă duci ca viziune, practic şi 
experienţial, în zona aceasta, pentru că mă scoţi din creştinism. 
Este problema fiecăruia dacă asumă astfel de traseu, însă mai 
complicat şi mai greu de înţeles este dacă cineva din Biserică, 
sau care crede că este mădular al ecleziei, gândeşte în schema 
aceasta, pentru că practica şi experienţa lui mistică se depla-
sează în zona ezoterică, şi atunci, deşi formal este în Biserică, 
practic şi experienţial saturează această schemă şi ajunge la 
autodivinizare, nu la îndumnezeire. Ca experienţă nu are 
întâlnirea despre care vorbim în isihasm şi atunci lucrurile se 
complică soteriologic... 

Ad. Olteanu: Se complică pentru că nu mai ai întâlnirea 
cu Hristos, ci întâlnirea cu Principiul, care devine azimut, şi astfel 
se imită un model uman care a saturat traseul posibil. De aici şi 
un arianism prelungit în veac, important pentru neopăgânism. 

N.: Ai întâlnirea cu tine însuţi în sensul naturii tale 
fundamentale. Dacă îl înţelegi pe Hristos ca pe un realizat, imiţi 
nu pe Hristos-modelul, ci modelul-schemă de saturare a acestui 
traseu. Arianism, pentru că prin plierea teogoniei cu cosmo-
gonia se rupe structura treimică, în sensul în care Fiul nu mai 
este deofiinţă cu Tatăl, în articularea aceasta dintre Principiu şi 
Fiinţă, respectiv Existenţă. Concepţia aceasta deschide ezoteri-
cilor calea să se creadă divini, hristoşi, dar nu ca îndumnezeire 
sau hristificare, ca întâlnire şi asemănare reală cu Hristos, ci 
pentru că, urmând calea aceasta ezoterică a schemei, relativizezi 
chipul hristic, îi faci pe toţi la fel, adică hristoşi. Altfel spus, este 
un „Hristos” oricine saturează schema.   

Ad. Olteanu: Prin neopăgânism metafizic la un nou sau 
mai vechi monoteism. 

N.: Poţi înţelege şi astfel lucrurile, printr-un monoteism, 
întrucât Principiul devine sursa, ţinta-Unul. Monoteismul acesta, 
însă, dacă îl lecturezi atent, este ambiguu. Nici măcar nu este un 
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monoteism real, întrucât dispare alteritatea, dacă susţii în final 
că Principiul eşti tu, şi că tu eşti Principiul. Propriu-zis nu se 
iese ca experienţă din cadrul creaţiei. Este ca şi cum l-aş 
confunda pe Dumnezeu cu o piatră, cu un copac, sau cu natura 
mea fundamentală şi dau semnificaţie de divin acestor realităţi 
şi chiar mă identific cu ele. Dat fiind că este adus în atenţie 
Unul-Principiul şi nu Unul-Trei Persoane, s-ar putea crede că ar 
fi vorba de monoteism, dar care dispare, într-un fel, în urma 
saturării, printr-o anume asimilare. De aceea califică isihastul 
aceste mistici metafizice ezoterice ca fiind automistici. Sunt un 
fel de mistică, dar o mistică de creaţie. Ezoterismul este o cale 
de paradoxală explorare iniţiatică a naturii fundamentale de 
creaţie, nu însă a naturii divine, reale, transcendente, la care nu 
există acces decât printr-o singură uşă, care este chipul unic al 
lui Hristos-Persoană-Icoană, şi nu avatar. Că ezoteric se face 
jocul dintre Principiu şi Fiinţă, că natura creată este situată la 
nivelul Fiinţei care emană prin Marea Faţă din arborele sefirotic 
şi că Principiul ar fi divinul sau natura divină, este o inter-
pretare ezoterică. Trebuie bine înţeleasă antropologia, identi-
ficată persoana, natura creată, pornind de la realităţi, de la 
natura realităţilor. Ce identifici ca realitate prin Fiinţă, ce este 
pentru tine energeticul în această schemă? Ce este fiinţialul 
subiacent Principiului, este energetism subtil? Arborele sefirotic 
este structural energetic subtil? Treptele fiinţei sunt în natura 
lor experiabilă, trepte energetice subtile? În acest sens, distincţia 
pe care insistă isihastul, dintre realitatea fiinţială şi realitatea 
energetică, respectiv dintre realitatea necreată şi realitatea 
creată, dintre fiinţialitatea necreată şi fiinţialitatea creată, dintre 
energiile necreate şi energiile create, distincţii ca realităţi, nu ca 
simple numiri, este o abordare, într-adevăr, clarificatoare, 
fundamentală, din perspectiva identificării mistice a naturii 
realităţilor. Şi atunci trebuie mers din aproape în aproape, 
pentru a face identificări şi distincţii dincolo de terminologia 
folosită.  

Ad. Olteanu: Făceam observaţia vizavi de scrierile mistice 
ale părintelui Ghelasie că instituie un nou limbaj, însă 
perspectiva poate fi rectificată în sensul că instituie o nouă 
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simbolistică religioasă, desigur, în interiorul tradiţiei ortodoxe, 
ceea ce se află în consonanţă şi cu experienţa mistică a altor 
personalităţi religioase care modifică şi ele simbolismul. 
Instituie şi o nouă semantică ortodoxă, de unde şi bănuiesc 
preocupările sfinţiei voastre către semiotică, şi ea o semantică 
nu întotdeauna religioasă constituită ca disciplină academică cu 
drepturi depline. Pare a fi o distanţă pe care isihastul o dă prin 
acest tip de epistemologie iconică faţă de teologia de şcoală. 

N.: Elementele de care aţi amintit sunt subsecvente unei 
mistagogii ca adâncire în taină şi, în acelaşi timp, sunt proprii 
unei apologetici valabile pentru timpul de faţă. Sunt şi detalieri 
legate de fiinţă şi energii care te duc la identificări, vizavi nu de 
o simplă semnificaţie, ci de natura realităţilor. Nici persona-
lismul creştin, în autenticitatea sa nu poate fi receptat fără 
aceste identificări, pentru că unul este „personalismul energetic” 
şi altul este „personalismul fiinţial”. Din perspectivă mistică 
isihastă, experienţială, acestea nu sunt simple formule lingvis-
tice sau simple sintagme. Când rostesc termenul fiinţă trebuie 
să înţeleg mistic acel fiinţial ca substanţialitate a-energetică, care 
este altceva ca natură şi ca experienţă decât ce înseamnă 
energetica subtilă, ca natură şi ca experienţă. Sigur, nu trebuie 
neapărat să ne legăm sau să ne poticnim de termenii folosiţi, 
ştiind că poate fi şi o relativitate de tip convenţional în alegerea 
sau în construcţia lor. Însă, în acest caz, este bine să realizăm că 
termenii folosiţi de isihast traduc experienţa mistică directă a 
unor realităţi şi, prin urmare, vor să exprime acele realităţi în 
distincţia lor dată de natura lor intrinsecă, experiabilă ca atare. 
Distincţia terminologică folosită, fiinţă şi energii, de pildă, 
exprimă astfel o distincţie a acestor realităţi şi orientează expe-
rienţa mistică spre o atare prezervare a distincţiei. 

Termenii ghelasieni nu sunt neapărat de luat drept 
construcţii noi, în sensul de creativitate şi de inovaţie ruptă de 
experienţa ecleziologică tradiţională, ci trebuie văzuţi într-o 
incizie de adâncire. Harul sau energiile necreate, pomenite şi 
dezvoltate teologic de Sfântul Grigorie Palama, nu înseamnă că 
nu au existat până în secolul al XIV-lea în Biserică. Atunci a fost 
doar un moment de dezvoltare teologică a tradiţiei care a făcut, 
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prin Sfântul Grigorie Palama, distincţia necesară dintre fiinţa 
lui Dumnezeu şi energiile Sale necreate, în contextul disputelor 
cu ideile călugărului italo-grec Varlaam din Calabria, trebuie 
subliniat. Precizarea că Dumnezeu este deodată şi fiinţă şi har, 
harul ca realitate energetică necreată fiind secundar faţă de 
fiinţă, dar nedespărţit şi neconfundat cu fiinţa Sa, la fel, avea o 
implicare cu privire la o clarificare mistică a isihasmului. 

Evident, există o dinamică în sânul tradiţiei şi un anume 
context care revendică precizări şi clarificări. Harul dumne-
zeiesc a existat ca atare în mod indiscutabil în Biserică, ca 
realitate experiabilă, de la începuturi. Însă, problema este de 
conceptualizare şi de punere la lucru sau de adâncire a teologiei 
harului, care a oferit cadrul şi termenii unor distincţii prin care 
să fie apărată experienţa mistica a unirii de neconfundat dintre 
Dumnezeu şi om. Sunt nişte precizări fundamentale vizavi de 
prezentarea şi înţelegerea chipului dumnezeiesc, iar teologia 
harului a fost, şi din acest punct de vedere, o lărgire şi o 
întregire doctrinară, pentru că Dumnezeu este fiinţă şi energii 
necreate-har, cu fiinţa subzistentă în trei persoane şi cu harul-
lumina necreată care este strălucirea energetică necreată a 
comuniunii tripersonale.  

În Biserica primelor secole s-a insistat doctrinar pe partea 
de persoană-ipostas şi pe fiinţă, pentru că au fost provocări 
legate de un răspuns triadologic în raport de monism, teism, 
principiu nedeterminat etc. În secolul al XIV-lea s-a insistat pe 
dubla deschidere a lui Dumnezeu ca fiinţă şi har, pe raportul 
dintre fiinţă şi har. Isihastul de la Frăsinei insistă spre sfârşit de 
secol XX şi pe raportul dintre persoană şi har. Atrage atenţia că 
o teologie a harului, ce nu mai ţine cont de fiinţă şi de realitatea 
ipostatică-personală a fiinţei, ca suport al harului, uită de perso-
nalismul autentic şi cade în energetism sau în „personalism 
energetic-haric”, care, chiar dacă insistă pe harul necreat, poate 
fi uşor asimilat cu abordarea celor care se ocupă cu tot felul de 
energii, care acreditează chiar că Dumnezeu ar fi doar o 
energie, aşa cum susţine profesorul Dulcan, că divinul este un 
fel de energie informaţională. Însă, din perspectivă creştină, 
isihastă, încă din secolul al XIV-lea se precizează că Dumnezeu 
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nu este doar harul sau energiile necreate, ci este şi fiinţă 
necreată, şi dacă nu ştim aceasta, cum este cazul prof. Dulcan,  
e bine să recuperăm această viziune, să ne însuşim aceste 
distincţii, pentru că sunt făcute de câteva secole. Asta dacă 
vrem să fim creştini la modul serios, nu doar declarativ. De 
altfel, de un Dumnezeu doar energie-informaţie nu a fost 
nicicând vorba în creştinism. 

Vizavi şi de acest energetism colportat şi promovat public, 
trebuie evidenţiat nu doar că Dumnezeu este Trei-Persoane, că 
Dumnezeu este fiinţă tri-ipostatică, că Dumnezeu este fiinţă şi 
har-energii necreate, ceea ce s-a precizat de secole, ci trebuie 
evidenţiat şi arhechipul triadic al chipului persoanei Tatălui, 
personalismul fiinţial, ipostasul fiinţial din care izvorăşte şi care 
accesibilizează, pune în lucrare harul. Toate aceste repere 
mistagogice, iconice isihaste ghelasiene, sunt importante în con-
textul de astăzi. Isihastul recunoaşte ca fundament Persoana, 
care este altceva decât un Principiu, pentru că Persoana este 
arhechip triadic. Dumnezeu Tatăl, ca Originea în sine, este 
Persoana Arhechipală dincolo de care nu mai este altceva, însă 
El este Persoana şi Icoana, Conştiinţa Absolută în Chip Triadic 
Arhechipal. Fiul este Persoană, modelul-asemănarea după 
Chipul Icoana Tatălui, iar Tatăl este supramodel, arhechip 
iconic al modelului Fiului, de aceeaşi fiinţă cu Fiul. Apoi, Fiul 
este model iconic al creaţiei, pentru că prin Fiul-Cuvântul „toate 
s-au făcut”. Acestea sunt relevante ca mistică, de fapt, ca 
viziune mistică isihastă, care nu mai poate fi confundată cu 
schema metafizică. 

Referitor la semiotică, fiindcă aţi pomenit de ea, am pornit 
de la iconic şi de la o căutare a unei înţelegeri mai clare, mai 
largi, mai nuanţate a iconicului, a semnificaţiei iconicului, a 
iconicităţii etc. Această căutare a temei iconului m-a dus în 
curtea semioticii şi nu semiotica ca atare m-a atras în curtea ei. 
Toţi aceşti termeni, precum icon, iconic, iconism, iconizare, 
iconicitate i-am regăsit abordaţi, într-un fel sau altul, în semio-
tică, la Umberto Eco, la Sonesson, la Bordron, la Klinkenberg, la 
Grupul µ etc. Sigur, mai înainte se regăseşte la Charles Sanders 
Peirce, un părinte al semioticii, al acestei ştiinţe a semnelor, care 
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aduce în atenţie triada: indice, icon, simbol. La Pierce, iconul ca 
semn este definit de relaţia, legătura-asocierea prin asemănare. 
Mi s-a părut astfel interesant să văd cum se pune problema 
semnului şi a semnului iconic, în particular, într-un anumit 
context sau într-o anume perspectivă. Inevitabil mi-am pus şi 
problema de a raporta aceste viziuni asupra iconicităţii, 
iconului, iconizării, tributare unor perspective culturale, la ce 
înseamnă şi cum se vede iconizarea, iconicul, chipul iconic sau 
limbajul iconic, în această mistică şi viziune iconică persona-
listă, despre care vorbeşte isihastul. Este deja cunoscut că 
isihastul foloseşte abundent expresii precum chip iconic, ritual 
iconic, gest iconic, antropologie iconică etc. Ca atare, am vrut să 
văd ca înţelegere şi raportare, chiar şi comparativ, dacă vreţi, 
care sunt conotaţiile termenului iconic în semiotică, care este 
viziunea şi semnificaţia iconului şi a iconicităţii, de fapt, care 
sunt viziunile şi semnificaţiile sale, pentru că nu se poate vorbi 
de univocitate şi omogenitate în cadrul semioticii. Sunt diverse 
tipuri de semiotică, şcoli şi curente.   

Iconicul ghelasian, prin prisma orizontului său arhechi-
pal, este unul de orizont suprasemnificativ, în sensul că este 
unul personalist, originar, asociat identităţii şi categoriilor spe-
cifice chipului-persoană şi asemănării/asemănărilor sale. Sigur 
că vedem chipul iconic înţeles teologic şi ca fiind acea interfaţă 
şi acea paradigmă divină dintre Dumnezeu şi om/creaţie, ce 
conferă un sens şi un suport iconic arhechipal întregii creaţii. 
Chipurile iconice, iconicul, în sens ghelasian şi mistic isihast, te 
poziţionează, însă, fundamental personalist. Este un iconic 
personalist. Din această perspectivă, te cheamă să redescoperi 
mistic-experienţial o modalitate supramentală de abordare a 
realităţii, te provoacă să recunoşti caracterul funciar originar al 
persoanei, al persoanei ca temei al participării, al persoanei ca 
prezenţă iconică ce se pecetluieşte identitar în asemănările-
pecetluirile sale. 

În acest sens, isihast, nu este vorba doar de căutarea 
strictă şi prioritară a unor semne şi semnificaţii, întrucât, pe 
fond, eşti chemat la o experienţa supramentală, personalistă, 
eşti chemat la o regăsire în chip mistic personalist a acestor 
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arhechipuri. Experienţa personalistă, deşi are şi ea transpunerea 
specifică într-un limbaj semnic şi ca semnificaţie, este indiscu-
tabil mai profundă ca străbatere decât abordarea mentală, 
perceptivă, comunicaţională, asociată semnelor şi semnificaţiei, 
de care se preocupă, în genere, semiotica. Astfel, pe undeva, 
chiar triadele persoanei-limbajului la isihast sunt exprimări cu 
sensul de personalizări-iconări, sunt indexale, exprimă-trimit la 
persoană, caută să o resuscite, i se adresează. Sunt exprimări ce 
încearcă să te facă nu atât să înţelegi cu mintea, ci să cauţi să te 
regăseşti, să vezi şi să te vezi dincolo de minte. Isihastul 
consideră că trebuie resuscitat limbajul de suflet direct, dincolo 
de minte şi de limbajul său. Triadele persoanei trebuie să te facă 
să experiezi chipul-persoana ca exprimare în sine, şi aceasta este 
o participare mai mult decât decodificarea de semne şi înţele-
gerea de semnificaţii prin minte. Chipul sufletului sau chipul de 
persoană în sine, creată după modelul arhechipal al Tatălui, 
prin chipul de icoană-persoană a Fiului, trece mintea cumva în 
plan secund, care este unul firesc, paradoxal, nu unul inferior. 
Părintele Ghelasie nu se adresează atunci ca limbaj personalist 
integrativ numai minţii, ca să îţi livreze doar înţelesuri sau 
semnificaţii, ci încearcă să te facă să vezi dincolo şi înainte de 
ele, prin chipul persoanei, pe care trebuie să îl conştientizezi şi 
să îl activezi. Trebuie să activezi acest limbaj de suflet, supra-
mental, trebuie să trăieşti şi să comunici direct prin el. În acest 
sens, isihastul îţi iconează prin triadele persoanei chipul 
persoanei şi îţi face trimitere la realitatea acesteia ca la un chip 
în sine. De aceea, dacă încerci să îl înţelegi pe părintele Ghelasie 
doar într-o linie a semnificaţiei stricte, doar ca înţelegere strict 
mentală, este posibil să nu îţi fie foarte accesibilă persoana, 
personalismul său ce se reflectă şi în scrieri. În fond, una este să 
defineşti şi să mentalizezi persoana, şi alta este să o identifici şi 
să o recunoşti ca realitate în sine, în iconare. 

Ad. Olteanu: Trebuie mai multă atenţie la ceea ce indică 
teologia ghelasiană. 

N.: Prin limbaj iconic supra-semnificativ părintele doreşte 
să resuscite şi să evidenţieze, de fapt, chipul persoanei în sine, 
pentru că mistica isihastă este personalistă, te cheamă să 
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personalizezi şi să iconizezi lumea, nu să o mentalizezi. Caută o 
revelare directă a persoanei ca persoană, reclamă această vedere 
directă a adresării persoanei. În siajul acestei formule de 
întruchipare personalistă, scrierile sale trimit la această iconare 
personalistă ca o arătare şi o identificare directă a persoanei ca 
persoană, dincolo de minte. Nu în răspărul minţii, desigur. 

Ad. Olteanu: Aşa cum simbolul trimite către ceva, şi de 
aceea poate că am vorbit de o nouă simbolistică.  

N.: Se poate vorbi şi în acest sens, pentru că isihastul 
încearcă, într-adevăr, să recupereze faţa persoanei, dar nu de 
dragul recuperării ca atare, ci pentru a restaura omul integral ca 
personalitate, ce cuprinde omul în toate componentele sale, şi 
corporale, şi energetice-mentale şi fiinţiale. Sensul nostru de 
restaurare este şi acela de refacere personalistă a integralităţii 
noastre, ce implică o reintegrare prin chipul persoanei fiinţiale, 
în unitatea personalităţii, atât a minţii, cât şi a energiilor şi a 
corpului. Mintea trebuie integrată în chipul omului deplin, 
trebuie să se iconizeze, să se personalizeze. Nu mai trebuie să 
fie interfaţă unică, unilaterală, în raport cu lumea şi cu ceilalţi. 
Trebuie să revină la locul şi rolul ei, trebuie să rămână în firea 
ei. Simbolistica asociată minţii, în acest mod de reintegrare a 
conştienţei minţii în chipul personalităţii, poate fi implicată şi 
într-o înnoire simbolică, dacă vreţi, într-un simbolism iconic. Şi 
aici nu vorbim de minte în sensul dianoetic, al raţiunii carteziene 
sau al gândirii discursive, ci în realitatea sa subtilă de nous. 

Ad. Olteanu: Poate că ezoterismul sau metafizica aici 
rămân, la nivelul minţii. 

N.: Se vizează şi sufletul, numai că la ei sufletul este 
desemnat, aşa cum am tot precizat, ca fiind acel Principiu 
nedeterminat. La isihast, sufletul are limbajul său, memoria şi 
conştiinţa sa, pe când la Guénon, acest suflet, pe care îl numeşte 
Principiu, este lipsit de memorie, de limbaj, şi chiar de relaţio-
nare nemijlocită. Realitatea care este dincolo de minte, numită, 
de Guénon, Principiu, şi de isihast numită suflet sau persoană, 
în ezoterism nu mai are limbaj şi memorie. La părintele 
Ghelasie sufletul are limbaj, memorie şi conştiinţă, întrucât este 
însăşi esenţa chipului de persoană al omului creat după chipul 
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Cuvântului. Ezoterismul acesta nu recunoaşte limbajul acelei 
realităţi, memoria sa, pentru că nu îi recunoaşte originea 
iconică, arhechipală şi nu o rememorează. Ezoteriştii intuiesc 
această realitate a Principiului de dincolo de minte, unii chiar o 
experiază, dar nu au şi capacitatea de a îi re-conştientiza,  
re-memora şi activa limbajul, pentru că nu-i recunosc şi chipul 
de persoană şi caracterul său creat, iconic. 

Ad. Olteanu: Trăiesc experienţa Turnului Babel, de 
amestec sau de confuzie. 

N.: Nu aş spune de amestec, pentru că acolo s-au ames-
tecat limbile, nu s-au mai înţeles. Pe când aici este o chestiune 
de tăcere mută, de ne-limbaj în sensul, mă scuzaţi, de handicap. 
Unii trec în această non-dualitate a Principiului, care e beatitu-
dine mută, intră în această non-dualitate ca într-o tăcere sau 
stingere nirvanică. 

Ad. Olteanu: Atunci poate că este nouvorba orwelliană 
din 1984. 

N.: Din perspectivă isihastă lucrurile au coerenţă, pentru 
că relevă un sens arhechipal. Sufletul este chipul nostru de 
limbaj în sine, dar este un limbaj fiinţial a-energetic, este însăşi 
persoana-exprimare. Este un limbaj fiinţial. 

Ad. Olteanu: Acolo trebuie căutată fiinţialitatea. 
N.: Fiinţialitatea ca limbaj, limbajul ca fiinţialitate, care nu 

este energie, ca şi cum vorbim de cuvântul care ar fi energie. 
Una este cuvântul vorbit, cuvântul ca energie-vibraţie şi alta 
este cuvântul de limbaj fiinţial al sufletului, şi cu totul altceva 
este Chipul Cuvântului, Fiul în sine, deci Fiul-Cuvântul ca 
Persoană, ca fiinţialitate. Dacă reducem şi asimilăm natura 
acestui Cuvânt-Persoană-Fiul prin care toate s-au făcut cu o 
vibraţie-energie ajungem să batem câmpii, mistic vorbind. Între 
fiinţă şi energie este permanent o distanţă ontologică. Fiinţa şi 
energia sunt de neamestecat. La fel cum de neamestecat este 
creatul şi necreatul. 

Pe fondul descoperirii chipului de suflet şi al dialogului 
arhechipal cu chipul dumnezeiesc este refăcut şi acel limbaj 
iconic, personalist, prin care se arată şi se vede persoana, întâi 
de toate. Îţi indică şi te trimite dincolo de a vedea, în sensul în 
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care şi experienţa este cea care are datele ei obiective. Când vezi 
ceva cu ochii tăi afirmi că aceasta este realitatea ca atare, 
obiectivă. Aşa şi limbajul iconic, ca un chip al persoanei-
exprimare, trebuie să fie o vedere a realităţii sale fiinţiale. 
Triadele chipului persoanei şi chipul persoanei înseamnă să 
experiezi că persoana este conştiinţă, memorie şi limbaj. Acea 
realitate a chipului persoanei este foarte clar că nu o înţelegi 
numai prin mijlocire de minte sau prin semnificaţie, ci trebuie 
căutată şi experienţa ei directă, nemijlocită. Atunci, în sensul 
experienţei şi al activării acelei realităţi, ai şi participarea şi 
relaţionarea într-adevăr inter-personală, în sensul tare, mistic. 
Experienţa comunicaţională inter-personală nu este doar noetică, 
ci este una integrativă, care nu gândeşte în polarităţi. Nu este 
una a articulării logicii opoziţiilor ce trece la/prin complemen-
taritate spre non-dualitate. 

Limbajul ca atare foloseşte, desigur, formule antinomice, 
paradoxale şi oximoronice, pentru că nu poţi să spui ce este 
realitatea cea dincolo de minte, şi atunci mintea încearcă să 
„apofatizeze”. În sensul acesta iconic, nu treci la non-dualitate, 
ci treci la un chip triadic. Ei vorbesc de opoziţie, complemen-
taritate şi non-dualitate, întrucât treci dincolo de acestea la o 
unitate non-duală. Însă, trebuie trecut într-o unitate triadică de 
sens creştin, care te face să reintegrezi şi ceea ce era contradic-
toriu. Astfel, prin logica triadică recuperezi şi complementa-
ritatea altfel decât în logica etajată, de opoziţie. Nici dualitatea 
nu mai este contrară, de opoziţie, de coincidenţă a contrariilor, 
ci este refăcută pe chipul triadic. Refacerea chipului triadic este 
datul şi fundamentul revelaţiei. Şi, în planul naturii umane, 
sufletul este chip triadic, nu este unitate non-duală, cum e 
Principiul, şi atunci are conştiinţă, memorie şi limbaj. Ce 
înseamnă că are memorie? Are experienţa şi memorarea expe-
rienţei relaţionărilor sale. Are limbajul articulat al întâlnirilor 
sale, are un limbaj propriu al conştiinţei care relaţionează cu 
altă conştiinţă. Exact ce spuneam, ai conştiinţa alterităţii întâl-
nirii cu celălalt pe substanţialitatea fiinţială, aşa cum la nivel 
energetic, cine are subtilitatea prin asceză, simte şi energiile 
celuilalt, dar nu se confundă subtilitatea energetică de 
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comunicare cu cea sufletească şi cu harul. De fapt, trebuie 
descoperită această taină a comuniunii şi a întâlnirii, dar trebuie 
să ştii calea, pentru că altfel ajungi la realităţi şi nu ştii ce sunt 
sau, mă rog, le iei, apropo de Principiu, ca pe un principiu mort, 
inefabil, dar mut şi non-articulat ca limbaj. Se poate spune că 
este şi neidentificat, în sensul de actualizare a chipului său. 

Limbajul trebuie să îl preiau din afară de la altcineva, de 
la un supralimbaj care este limbajul Cuvântului-Persoană. Deci 
nu cuvântul ca vibraţie, pentru că atunci se face iarăşi o con-
fuzie a Cuvântului cu cuvântul Să fie lumină înţeles ca vibraţie, 
de unde se înţelege că lumina apare din cuvântul ca vibraţie şi 
structurează lumea. Cuvântul, Fiul prin care toate s-au făcut, 
este chip de persoană fiinţială deofiinţă cu Tatăl, nu cuvântul 
vibraţie din arborele sefirotic. Nu este în logica aceasta 
metafizică, energetistă, pentru că dacă intri în logica aceasta 
ajungi la vibraţie. Este adevărat că e şi vibraţie în zona 
metafizică, dar în sens teogonic, antropogonic. Din perspectivă 
creştină, în sine Fiul nu este vibraţie, ci este Persoană, fiinţia-
litate, născut din Tatăl-Persoană. Este altceva.  

Ad. Olteanu: Este Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat. 

N.: Este şi Lumină din Lumină Necreată, în sensul palamit 
al termenului, al Luminii ca Har sau Energii Necreate. Este 
Lumină din Lumină, pentru că Tatăl este Lumină. Dar, în sens 
palamit, Dumnezeu nu este numai har sau lumină, ci este şi 
fiinţă, care nu subzistă decât în ipostasuri. Dumnezeu este prin 
urmare fiinţă şi lumină-har. Astfel, Tatăl este Ipostas, Persoană 
ca Fiinţialitate şi Lumină ca Har. În acest sens, Fiul este Lumină 
din Lumină, fiindcă este Persoană din Persoană. Părintele 
Stăniloae vorbeşte, la un moment dat, şi de o distincţie infra-
harică. Adică, aşa cum fiinţa este una dar în trei ipostasuri, tot 
aşa este şi harul unul, al întregii Treimi, dar reflectă specificul 
ipostatic. Şi la părintele Ghelasie se regăsesc astfel de detalii.   

De aceea, Lumina trebuie devoalată, identificată, pentru ca 
să nu se iasă prin Lumină şi prin discursul despre Lumină din 
personalismul Luminii. Adică, să nu se ajungă până într-acolo 
încât să nu se mai recunoască Lumina prin Chipul Persoanei, 
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deci ca fiind o Lumină a Persoanei, ci ca o Lumină decupată, 
desprinsă de Chipul Persoanei. Nu trebuie confundată lumina 
din creaţie, din energia subtilă de creaţie, cu lumina harică, 
necreată. Altfel spus, vorbind despre lumină, trebuie să 
distingem dintre lumina necreată, harică, şi lumina creată, 
subtil-energetică. Lumina efectului kirilian, de pildă, nu este o 
lumină harică, ci este o lumină creată, o lumină a creaţiei. Şi 
aici, în tema luminii, trebuie intervenit cu distincţia dintre creat 
şi necreat. Pentru că, dacă nu ai clară distincţia, ajungi să 
confunzi, experienţial, lumina harică necreată cu lumina creată, 
componentă a structurii umane, energetică, subtilă, poate des-
compusă în culori, spectrală, configurată şi separată în corpuri 
subtile, activată în centri energetici etc.  

Lumina transfigurării harice, pe care a teologhisit-o 
isihasmul, încă din sec. XIV, prin Sfântul Grigorie Palama, este 
lumină harică, lumină necreată, experiată isihast, de necon-
fundat cu lumina subtilă a minţii sau a acestei structuri subtile 
energetice ce subîntinde corporalitatea omului şi a cosmosului. 
Şi aşa cum harul nu trebuie rupt, confundat sau amestecat cu 
fiinţa, aşa nici lumina necreată nu trebuie ruptă, amestecată sau 
confundată cu fiinţa. Harul este energie necreată, harul este 
lumină necreată. De fapt, lumina necreată este harul sau ener-
giile necreate. Prin har înţelegem lumina necreată sau energiile 
necreate. Aşa cum nu trebuie să confunzi harul-energiile 
necreate cu fiinţa lui Dumnezeu, tot aşa nu trebuie să confunzi 
nici lumina necreată cu fiinţa lui Dumnezeu. Fiinţa lui 
Dumnezeu este ipostatică, mai precis tri-ipostatică. Harul iese 
din mişcările Treimii de Persoane. Este har, strălucire şi lumină 
necreată a Persoanelor Sfintei Treimi. Lumina necreată, harică, 
este asociată ipostasului/ipostasurilor.  

Harul este lumină necreată şi, prin urmare, trebuie înţeles 
că nu este o lumină necreată ca atare, de la sine şi prin sine, ci că 
este lumină personalizată, pentru că este o lumină harică a 
ipostasului, a persoanei. Lumina necreată trebuie înţeleasă în 
sensul haric, nu ca altfel sau ca altceva. Aşa cum harul este al 
ipostasului, nu este fără de suport ipostatic, aşa lumina necreată 
este a ipostasului, şi nu este fără suport ipostatic. Aceasta 
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înseamnă că nu poţi avea acces la lumina necreată, la har sau la 
energiile necreate fără actul sau deschiderea ipostasului, a per-
soanei care mişcă şi împărtăşeşte harul. În acest sens, isihastul 
de la Frăsinei insistă în actualitate, nu atât pe har şi pe un haris-
matic al isihasmului, cât pe acest personalism fundamental al 
isihasmului, pe această cale de accesare chiar şi a harului numai 
prin chipul ipostasului-persoanei, care se deschide şi oferă ca 
prezenţă iconică, dincolo de şi prin harul sau lumina necreată. 
Este o tuşă mult mai puternic personalistă în prezentarea 
isihastului carpatin, care dă prioritate actului personal fiinţial 
înaintea lucrării harice, energetice necreate. Paradoxal, pune 
lumina harică în umbra persoanei ca fiinţialitate.   

Revenind însă, înţeleg că isihastul a încercat să eviden-
ţieze şi să facă accesibil personalismul fiinţial iconic, specific 
isihasmului carpatin, ca să ne scoată din mentalizarea imper-
sonală a lumii, care ar putea fi una dintre marile probleme ale 
omului de astăzi, care are doar o conştienţă energetică a minţii, 
dar este lipsit de o reală conştiinţă fiinţială a persoanei. În fond, 
este vorba şi de o fractură antropologică, de o formă de dezin-
tegrare, în faptul că avem o conştienţă lipsită de conştiinţă. 
Această conştienţă a minţii întreţine iluzia că este însăşi 
conştiinţa omului, că este însuşi omul. Este o mutaţie a căderii, 
perpetuată, nu lipsită de consecinţe. De aceea e spre binele 
omului, spre binele nostru să ne întoarcem la Cale, să ne 
întoarcem la tradiţie, la persoană. Pe aici este calea isihastă... 

Ad. Olteanu: Momentul în care regii magi Gaşpar, 
Melchior şi Baltazar ca păstrători ai depozitului tradiţiei 
primordiale îi aduc daruri lui Hristos de aur, de smirnă şi de 
tămâie este evocat de Guénon în Le Christ Prêtre et Roi. El se 
întreabă: Nu ar trebui privită intervenţia reprezentanţilor 
acestei tradiţii, respectiv a celor trei magi ca şefi ai centrului 
spiritual suprem, drept una dintre cele mai remarcabile dovezi 
ale divinităţii lui Hristos, la fel ca recunoaşterea decisivă a 
sacerdoţiului şi a regalităţii supreme ce îi aparţineau cu 
adevărat după rânduiala lui Melchisedec? Observ că autorul în 
discuţie identifică divinitatea lui Hristos referindu-se la drumul 
magilor. Sau, de fapt, înţelege prin aceasta tradiţiile toate care 
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vin la Hristos, înţelegând întruparea în istorie a Fiului ca şi 
capăt revelaţional.  

N.: Nu trebuie să pierdem ansamblul prezentării lui 
Guénon. De aceea ansamblul schemei sau al prezentării sau al 
translatării schemei Posibilităţii ar trebui să fie şi cel care dă şi 
grila de lectură, respectiv cheia interpretării acestei întâlniri. Mă 
gândesc că este o chestiune de coerenţă sau, desigur, de modi-
ficare de traseu dacă, într-adevăr, are altă interpretare a acestui 
eveniment cinstit de magi. 

Ad. Olteanu: Interpretarea lui Guénon este conformă cu 
schema sa, pentru că magii vin din departe şi dintr-o tradiţie 
primordială, care nu pare a fi abrogată de întruparea lui Hristos 
şi care rămâne validă. 

N.: Poate să fie, de fapt, la Guénon aşa cum spuneţi, 
interpretată ca o validare de către aceste tradiţii a unei tradiţii 
poate noi, creştine, dar de aceeaşi forţă şi egală cu celelalte. Cu 
alte cuvinte, magii o recunosc şi o validează, însă conform 
propriei scheme sau conform cu această schemă a tradiţiei 
primordiale, despre care vorbeşte Guénon. În acest caz, magii 
fac doar o confirmare că şi întruparea lui Hristos este una care 
deschide o cale şi care posedă datele realizării depline, dar tot 
conform aceleiaşi scheme. Întâlnirea magilor ar fi o confirmare 
că şi această cale hristică ar fi una egală cu celelalte, un fel de 
vlăstar, altul, al tradiţiei primordiale.  

Ad. Olteanu: Interpretarea creştină spune altceva, că 
magii vin la Hristos ca la Dumnezeu, căruia îi aduc daruri, 
fiecare cu semnificaţia lui proprie, potrivit întreitei Sale demni-
tăţi, de prooroc, de arhiereu şi de împărat, şi că toate tradiţiile 
spirituale străvechi au de aici înainte acces şi se închină la 
înomenirea lui Dumnezeu Fiul. 

N.: Este altceva, evident. Înseamnă a accepta şi a fi 
încredinţat că însuşi Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat şi nu doar 
Principiul. Adică, Cel Întrupat nu este doar unul care saturează 
sau care urmează să satureze schema Posibilităţii. 

Ad. Olteanu: Conform tiparelor de gândire ale tradiţiei 
primordiale din centrul spiritual suprem craii de la răsărit, ştiau 
că El urmează să fie un realizat. 
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N.: Da, sau că şi El este un reprezentant al tradiţiei pri-
mordiale şi că va fi unul care va avea acces la realizarea meta-
fizică a Posibilităţii. Unul care reintegrează Existenţa indivi-
duală cu Fiinţa supraindividuală şi cu Principiul universal. Nu 
are sens să reiau aici, din nou, că pe această cale ezoterică se 
confundă Principiul cu divinul. Dumneavoastră spuneţi, însă, 
că din interpretarea creştină rezultă că magii recunosc cu 
adevărat dumnezeirea lui Hristos drept cea a Fiului născut din 
Tatăl mai înainte de toţi vecii. Magii nu interpretează că ar fi 
vorba de acel Principiu, despre care vorbeşte Guénon, ci chiar 
de Persoana Fiului lui Dumnezeu, ca Unul din Treime, şi care se 
întrupează. Persoana Fiului nu este Principiul, şi aceasta 
înseamnă că este legat de Tatăl şi de Duhul Sfânt, fiind de 
aceaşi fiinţă şi dumnezeire. Ezotericii pun un capăt pentru că 
Principiul este, pentru ei, plafonul. Însă, dacă pui problema 
Fiului, deja ai deschisă Treimea. Ei se opresc înainte de reali-
tatea treimică. Aş vedea, mai degrabă, o coerenţă a lui Guénon 
vizavi de propria sa viziune, în interpretarea drumului magilor 
călăuziţi de stea către Ierusalim şi apoi către Betleem, dar care 
nu este şi o recunoaştere şi o închinare a unor tradiţii, aşa cum 
erau ele şi nu primordiale, nişte tradiţii ale acelor magi care 
aveau, totuşi, o deschidere şi o căutare spirituală şi, de fapt, o 
cunoaştere. 

Ad. Olteanu: O cunoaştere astronomică, pentru că ei sunt 
îndreptaţi spre Hristos de semnele unei triple conjuncţii, 
confirmată şi de Johannes Kepler. 

N.: Probabil că astrologia nu era una simplă, ci îngloba şi 
o cunoaştere a omului. Raportarea este la aştri, însă interpre-
tarea sau tâlcuirea este umană, în ultimă instanţă chiar inspi-
rată, dacă recunosc dumnezeirea şi ce înseamnă dumnezeirea, 
firea dumnezeiască, persoana Fiului, deofiinţă cu Tatăl şi cu 
Duhul Sfânt. 

Ad. Olteanu: Aşa cum steaua desenează o direcţie spre 
Hristos tot aşa şi magii trasează o direcţie universală care să fie 
urmată, spre Dumnezeu. Au şi o dorinţă a plenitudinii spiri-
tuale prin drumul anevoios al întâlnirii cu Domnul, cu chipul 
euharistic.  
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N.: L-au recunoscut drept ceea ce este, nu ca avatar. Dacă 
magii vin şi se închină dumnezeirii hristice, aceasta nu mai 
convine structural ecumenismului ezoteric. Însă, tradiţiile acestea 
au şi ele nişte valenţe spirituale. Interpretarea guenoniană este 
însă diferită şi, în fond, e o simplă prezumţie că magii ar fi 
reprezentanţi ai tradiţiei primordiale, pentru că nu reiese de 
nicăieri acest lucru. Că sunt exponenţii unei forme de spiritua-
litate sau de cunoaştere, alta decât cea iudaică, veterotesta-
mentară, nu se poate contesta. Interesant este că fiecare, în felul 
lui, dar într-un parcurs convergent, ghidat de stea, a ajuns să 
recunoască şi să cinstească evenimentul Întrupării. De aceea, 
dacă vorbim de întâlnire, într-adevăr, ar trebui să o facem onest, 
pornind de la asumarea chipului hristic integral şi nu pornind 
de la un butuc schuonist în care principiul este în centru şi 
celelalte căi spirituale sunt spiţe ce se prind în butuc. Punctul 
central este chipul hristic drept ceea ce este şi cine este, nu un 
avatar, nu Principiul în jurul căruia celelalte gravitează şi te duc 
ca afluire către centru. Este altă schemă ceea ce numim noi 
creştinism. În această schemă creştină recunoaştem pe Hristos 
ca Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat. Celelalte căi spirituale, că rămân pe această schemă a 
Posibilităţii universale, nu ne priveşte pe noi. Ce ştiu este faptul 
că ecumenismul metafizic nu trebuie să mă aducă pe mine, 
creştin ortodox, la numitorul comun al schemei tradiţiei 
primordiale, care recunoaşte în Hristos pe Omul Universal, un 
avatar. 

Ad. Olteanu: Important este să identifici drumul pe care 
Revelaţia îl trasează, sau îl desenează. 

N.: Trebuie identificat Hristos drept Cale. Hristos este şi 
Cale, nu este doar un simplu mijloc ca să ajungi la Principiu. 

Ad. Olteanu: Magii se înscriu pe cale şi la capătul ei au 
întâlnirea cu Hristos. Adevăratul traseu iniţiatic indică spre 
dumnezeirea Fiului născut în iesle şi în timp din mamă fără de 
tată, iar mai înainte de toţi vecii din Tatăl fără de mamă.  

N.: Doar dacă recunoşti cu adevărat chipul hristic, abia 
atunci, poţi să spui că ai ajuns la adevăratul ezoterism. Altfel, 
doar declarăm că noi, guenonienii, suntem ezoterici, iar voi, cei 
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din Biserică sunteţi exoterici. Acesta este hotarul, Chipul Hristic, 
pentru că Hristos este hotar şi piatră de poticnire, dacă îl 
recunoşti sau dacă nu îl recunoşti, nu oricum, ci drept Cine 
Este. Hotarul înseamnă identitate unde nu încap măsluiri. 
Trebuie mers pe realitatea de fapt, a identităţii de hotar a Căii, 
trasată chiar prin Întruparea reală. Nu este în joc proiecţia sau 
reprezentarea mea, ci este vorba de revelaţie.  

Ad. Olteanu: Meritul magilor este că identifică această 
realitate din interiorul unor tradiţii spirituale diferite şi ajung la 
convergenţă, iar prin semnele vremii se angajează la drum 
iniţiatic şi ajung la cunoaşterea ezoterică a lui Hristos, Unul din 
Treime.  

N.: Este mesajul cel mai simplu şi în sensul acesta este 
altceva traseul şi căutarea magilor, decât schema lui Guénon. Se 
vede foarte bine asta, pentru că centrală este închinarea faţă de 
chipul hristic în ceea ce este, nu ca avatar, ci drept Fiul lui 
Dumnezeu făcut om cu toată lucrarea lui întreagă. Hristos este 
axis mundi şi nu Principiul. 

Ad. Olteanu: El este secanta. 
N.: Este secanta şi hotarul care cu adevărat uneşte, 

întrucât rupe peretele cel din mijloc al despărţiturii dintre 
Dumnezeu şi creaţie, pentru că, după căderea primordială, s-a 
creat un perete despărţitor. Realitatea aceasta a căderii şi a 
peretelui despărţitor nu o înţelege nici tradiţia primordială şi 
nu o înţeleg nici adepţii acesteia. Prin acest perete despărţitor 
dintre Dumnezeu şi făptură nu s-a mai putut trece decât prin 
Învierea cea după Întrupare şi Jertfă, nu a unui avatar, ci a 
însuşi Fiului lui Dumnezeu. Peretele a trebuit să se rupă venind 
Fiul lui Dumnezeu de dincolo încoace prin Întrupare, de Fiul ca 
Persoană în sensul tare al cuvântului, nu în sens de ego. Apoi  
s-a deschis şi nouă Calea Împărăţiei. Iar această Cale este 
altceva decât solve et coagula, decât inspirul şi expirul, sistola şi 
diastola din logica guenoniană, care te scoate şi te resoarbe 
saturant în Principiu.  
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(IV) 
 
 
Ad. Olteanu: Continuăm discuţia despre ezoterism, 

tehnologii metafizice, tehnologii orientale ale extincţiei într-o 
nedeterminare principială şi despre teologia şi mistica isihastă, 
şi este posibil ca remarcile sau întrebările să se învârtească  
într-o anumită buclă a unor răspunsuri trecute care au anticipat 
şi dezvoltat posibilele obiecţii. 

Am remarcat o critică şi mai virulentă a lui Guénon, care 
respinge cu vehemenţă reforma protestantă, construind, în 
acelaşi timp, asamblaje care trasează linii de fugă dinspre 
Occidentul decadent spre Arabia. Spune el că protestantismul 
este ilogic, pentru că nu a îndrăznit să împingă negaţia până la 
capăt (aş zice că prin Nietzsche şi prin fascismul bolşevist 
negaţia este, deja, consumată), dar şi pentru că a expus revelaţia 
tuturor discuţiilor ce sunt consecinţa interpretărilor pur umane, 
a redus-o, în fapt, la nimic. Şi când îi vezi pe unii, care continuă 
să se numească creştini, că nu mai admit divinitatea lui Hristos, 
sunt mult mai aproape fără s-o bănuiască, poate, de negaţia 
completă decât de adevăratul creştinism. Mai departe, în  
Criza lumii moderne: protestantismul permite toate fanteziile 
individuale; păstrarea doctrinei presupune, însă, o învăţătură 
tradiţională organizată, prin care se menţine interpretarea 
ortodoxă şi, în fapt, în lumea occidentală această învăţătură s-a 
identificat cu catolicismul. Ar fi una dintre obiecţiile pe care le 
fac, şi le-am făcut şi ieri autorului sistemului sau schemei 
Posibilităţii totale, acela de inconsecvenţă şi de incongruenţă, 
sau cel puţin de evoluţie sau de involuţie deplasată din punctul 
iniţial. Şi în cele citate mai sus, pe de o parte, vorbeşte despre o 
învăţătură tradiţională organizată a Bisericii, pe care să o nege 
ulterior, în numele metafizicii pure, pe de altă parte. Cam 
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acestea ar fi obiecţiile: o deplasare din punctul iniţial, vădită şi 
evidentă, şi, poate, o incongruenţă şi inconsistenţă cu scrisul. 

N.: Nu am proaspăt în memorie traseul cronologic, nici 
nu am citit sistematic, din acest punct de vedere, ca să pot să 
urmăresc concret şi punctual parcursul strict spiritual al lui 
René Guénon, şi reflectarea acestuia în scris. Nu m-a interesat 
neapărat aspectul acesta, deşi este posibilă o astfel de abordare, 
cea unei biografii spirituale. Putem însă extrage, spre evaluare, 
de pildă, structura şi validitatea criticii sale faţă de protestan-
tism, din perspectiva rupturii de tradiţie. 

Ad. Olteanu: Priveşte prin prisma tradiţiei catolice, de 
această dată, şi el vede reforma luterană ca pe un început 
nihilist.  

N.: Subscrisă şi unei tradiţii ezoterice, în fond, la Guénon. 
Într-un fel, este o analiză justă a lui Guénon cu privire la 
protestantism. Nu poţi să conteşti că nu ar fi o ruptură a 
protestantismului faţă de tradiţie, pentru că şi-o asumă şi 
protestantismul prin proclamarea luterană, arhicunoscută: Sola 
Scriptura. În sensul creştinismului răsăritean, însă, Scriptura e o 
parte a Tradiţiei, fixată în scris. Apele vii ale duhului Tradiţiei 
sunt cele care vitalizează permanent Scriptura, sunt cele care fac 
litera, într-adevăr, vie. Altfel spus, nu poţi să afirmi 
concomitent că renunţi la Tradiţie dar păstrezi numai Scriptura. 
Problema este dacă protestantismul mai are, într-adevăr, 
Scriptura fără Tradiţie? Şi nu e vorba de Scriptură doar ca text 
sau ca obiect, ci de Scriptură în duhul ei, în duhul Tradiţiei, nu 
în oricare duh. Am văzut, în anumite poziţii neoprotestante de 
astăzi, de la noi, interesante trimiteri la crezul niceo-constanti-
nopolitan. Păreau că îl asumă ca referinţă a credinţei, ceea ce 
pare că poate fi un semn timid de reîntoarcere... la Tradiţie. În 
fond, dacă eşti onest, este greu să ştergi un mileniu şi jumătate 
de istorie a creştinismului, de până la Reformă. 

Guénon consideră că, în ordinea realităţii, cele inferioare 
simbolizează pe cele superioare, şi nu invers. Atunci când 
ordinea aceasta este modificată, inversată, atrage atenţia că s-a 
produs o răsturnare a ordinii fireşti. În această categorie a 
inversării introduce şi analiza freudiană şi marxismul, pe care le 
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consideră nişte inversări ale ordinii fireşti, pentru că încearcă să 
explice prin inferior superiorul, demers ce le situează într-o 
logică nefirească. Dacă privim lucrurile, din această perspectivă, 
este de remarcat poziţionarea lui Guénon. Astfel, atâta vreme 
cât putem spune că există marxism sau neomarxism, care nu ies 
din această logică inversată, înseamnă că unii nu au ajuns nici 
măcar la perspectiva metafizică a unei ordini. Şi nu numai că nu 
au ajuns la o atare ordine, dar sunt şi în răspărul ei, şi chiar o 
contestă şi o subminează. Sigur, s-ar putea discuta şi în ce 
măsură sunt şi poziţionări diferite ale celor care asumă o 
viziune metafizică asupra lumii, justă, întrucât aceştia, în per-
spectivă metafizică, măcar reclamă o ordine naturală sau 
firească a lucrurilor. Ceea ce este ceva, totuşi, faţă de perspec-
tivele care răsucesc lumea, în logica şi ordinea ei. Aici René 
Guénon are perfectă dreptate în critica sa. Interesant este că şi 
de nu se intră neapărat în amănunt, este pusă totuşi o etichetă 
clară, paradigmatică. Această logică inversată este clar că te 
duce într-o altă lume, într-o lume răsucită, o lume care se re-
configurează astfel. Aici poate că este tras un semnal de alarmă, 
pentru că Guénon a urmărit şi aceste aspecte ale semnelor 
vremii şi simptomele unei epoci a degenerării, despre care 
pomeneaţi. Sunt infiltrări şi viermuieli ideologice în miezul 
istoriei, pe care este bine să le luăm în seamă. 

Ad. Olteanu: Identifica chiar două momente declanşa-
toare ale decadenţei spirituale, primul fiind închiderea ordinu-
lui cavalerilor templieri, prin executarea lui Jacques de Molay, 
iar al doilea ar fi reforma protestantă ca depărtare de surse şi ca 
declin. Ulterior apar evenimente la fel de semnificative. Michel 
Foucault amintea şi el că profeţii lumii moderne sunt Marx, 
Nietzsche şi Freud, şi ei ar fi cei care imprimă un traseu clar, 
din acest punct de vedere, vremurilor trăite. 

N.: Această depărtare continuă de surse este evidentă, 
pentru cine are ochi să o vadă. Sigur că trebuie identificat ce vor 
să însemne aceste surse. Cert este că, în secolul XX, Guénon 
semnalează aceste derapaje şi se detaşează de aceşti profeţi 
moderni şi de cei care au aderat la astfel de ideologii. Psihana-
liza a generat un curent puternic, cu direcţii şi şcoli, iar Guénon, 
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privindu-l în raport de un orizont metafizic, atrage atenţia din 
capul locului că nu poţi să interpretezi spiritualul propriu-zis 
prin intermediul subconştientului. René Guénon este de altă 
parte, deci, faţă de aceşti profeţi, dacă cercetăm onest lucrurile, 
şi mai sunt şi alţii înscrişi în această sferă a spiritualului 
metafizic, care se delimitează de aceşti profeţi şi de adepţii lor. 
Întrebarea este dacă chestiunea aceasta o putem gândi în trepte, 
într-un anumit gradaj. Cum facem să nu aruncăm din copaie, 
odată cu apa, şi copilul, adică metafizicul în cazul nostru. 

Ad. Olteanu: Reformulând interogaţia, avem de-a face cu 
secvenţe de adevăr sau cu adevărul deplin din perspectiva 
misticilor metafizice, pentru că înţeleg că Guénon surprinde 
nişte secvenţe de adevăr sau un adevăr în secvenţialitatea lui. 

N.: Este o poziţionare, până la urmă, contează mai puţin 
expresia acesteia, acum. Am rămas surprins că, în Cambodgia, 
khmerii roşii au dărâmat mânăstiri budiste. Am înţeles că 
marxismul este ateu, dar budismul nu este o spiritualitate teistă, 
ci ateistă. Şi atunci de ce aceşti khmeri roşii, atei, au dărâmat 
templele budiste, lăcaşuri de cult ale unor atei? Acest lucru am 
încercat să mi-l explic cumva. Budismul este ateu, însă nu este 
materialist, întrucât caută o natură umană profundă, care 
transcende chiar energeticul sau intelectul (buddhi), definit ca o 
structură de agregate subtile, energetice. Ajunge să treacă, 
experienţial, de acest intelect energetic pseudo-spiritual sau 
semimaterialist, la un spiritual în sine, la natura umană funda-
mentală, la acea natură de buddha. Înseamnă că această falangă 
a khmerilor roşii a ajuns să dărâme aşezămintele budiste nu pe 
motive de teism sau ateism, ci mai degrabă dintr-o ideologie şi 
dintr-un materialism, nu neutru, deci, ci antispiritualist, anti-
metafizic, dacă vreţi. Astfel că a vorbi doar despre ateism, în 
acest caz marxist, este prea puţin. Sunt unii chiar sub acest nivel 
al ateismului, care până la urmă „se leagă”, nu oricum, ci 
agresiv şi vitriolant, chiar de cei care sunt atei, nu doar de cei 
credincioşi. 

Direcţia ideologică marxistă este anticreştină sau anti-
hristică, spunem, de obicei, noi. Însă, vedem că este, paradoxal, 
chiar şi anti-ateistă. Astfel, spectrul de opoziţie şi angajamentul 
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acesta demolator merge şi mai departe, şi se manifestă 
împotriva a tot ceea ce implică o cât de mică fărâmă de 
spiritualitate. Se porneşte împotriva omului care are această 
componentă spirituală, pe care şi-o asumă, şi-o afirmă. Nici 
acest lucru nu le convine. Alături de ideologia atee este pus în 
practică, în interiorul marxismului, şi un materialism ideologic 
acerb, care, mai nou, asediază, ocupă şi pichetează culoarele 
ştiinţei. Se încearcă o epurare chiar a ştiinţei de tot ceea ce nu se 
supune acestei viziuni a materialismului ideologic. 

A. Olteanu: Poate că şi premisa de la care pleacă bolşe-
vismul are un deficit de înţelegere a realului şi atunci este 
evident că nu poate înţelege nici budismul. 

N.: Este un deficit de înţelegere a Realului, într-adevăr, şi 
a omului implicit. René Guénon pune această problemă a 
Realului, a redescoperirii Realului. Iar când vorbeşte de Real, 
înţelege nu numai ceea ce se vede şi pe ce pui mâna, ci are şi 
componenta sa metafizică în atenţie, cea care implică o 
abordare şi o angajare mai complexă. Nu pot să definesc Realul 
numai ca realitatea pe care o pipăi şi o văd, o miros, o aud sau o 
gust. Îmi vine în minte o zicere a celebrului matematician, 
logician şi filosof, Kurt Gödel: Nu cred în cunoaşterea empirică, 
cred doar în incontestabilul adevăr. Nu pot să abordez reali-
tatea numai prin întregul instrumentar tehnic ce protezează 
simţurile, extinzându-le numai capacităţile epistemice, fără a le 
transcende, şi fără a le asocia unui alt mod de cunoaştere. Deci, 
fără a accesa o cale de cunoaştere necircumscrisă, neredusă la 
simţuri.  

A. Olteanu: Realul fiind infinitul, pe când realitatea ar fi 
indefinitul în limbajul guenonian. 

N.: Se observă că există o astfel de tendinţă ideologică şi 
la nivel european şi transatlantic, ce se manifestă prin acest 
militantism ateu materialist, ce încearcă să scoată din schemă, 
să excludă din „ştiinţa însăşi” pe acele persoane, cercetători sau 
oameni de ştiinţă care, deşi au rezultate, sunt vinovaţi că 
acceptă o metafizică sau recunosc o anumită dimensiune spiri-
tuală, supraraţională, o cale intuitivă, poate chiar mistică a 
cunoaşterii metafizice. Iar supraraţionalul acesta şi metafizicul 
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asociat nu te duc neapărat la Dumnezeu, cum spuneam, aşa 
cum este şi cu budismul, care este ateu. 

A. Olteanu: Nu sunt identificări reale, dar te conduc la o 
formă de spiritualitate. 

N.: Aceşti khmeri roşii de secol XXI sunt prezenţi la nivel 
global şi, într-adevăr, vânează orice efervescenţă metafizică sau 
supraraţională din ştiinţă, şi acolo unde identifică astfel de 
premise epistemice, caută să decapiteze, să invalideze propa-
gandistic, uzând de etichete, precum calificativul de „pseudo-
ştiinţă”. Taxează orice ieşire din această viziune ideologică 
materialistă ca fiind pseudo-ştiinţă. De aceea se poate gândi în 
ce măsură, până la un punct, nu eşti de aceeaşi parte a barica-
dei, creştin fiind, chiar cu cei care acceptă un orizont metafizic 
şi care denunţă această formă ideologică de inversare a ordinii 
fireşti a lumii. Sunt şi zone de contact în sensul că denunţi o 
abordare ideologică îngustă, care practică un reducţionism 
exclusivist, ce spumegă isteric. Dacă nu eşti ca ei te bagă la 
tocat, te pun în malaxor mediatic, te exclud inchizitorial din 
spaţiul public Această agresivitate este o problemă, un simptom, 
pentru că le vădeşte colţii ideologici. Dacă ar fi o chestiune de 
atitudine neutră, ca un alt punct de vedere şi atât, ar fi ceva. Dar 
este o dorinţă de a impune propria viziune şi în ştiinţă şi prin 
intermediul ştiinţei, de a sista şi de a exlude din cadrul ştiinţific 
pe cei care au un alt punct de vedere. Iar o astfel de abordare 
este o componentă terifiantă în raport de ceea ce ar trebui să fie 
poziţia umană sau a noului umanism, chiar dacă nu este gândit 
în spectrul creştin, ci numai în sensul firii. Agresivitatea ideo-
logică este cea care va marca pe fond dezbaterile infra-ştiinţifice 
din ce în ce mai mult. Altfel, dacă ar fi simple dezbateri de idei 
şi fiecare şi-ar asuma poziţia, nu ar fi o tragedie. Rupert 
Sheldrake, fiind biolog şi cercetător, a fost scos de pe platforma 
de ştiinţă TED pentru că a făcut referire la un anumit dogma-
tism al ştiinţei materialiste. Represaliile asupra sa au continuat, 
pentru a-i fi sancţionată această nemaipomentă îndrăzneală de 
a avea o altă viziune. De fapt, aici nu mai încape dialogul, ci 
avem atitudini inchizitoriale ale celor care vor să impună 
propria viziune drept criteriu de validare ştiinţifică. Nu se mai 
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acceptă poziţia diferită sau chiar contrară ca fiind una posibil 
existentă, în spaţiul ştiinţific, măcar cu titlu de ipoteză sau 
variantă de lucru. Se dizolvă, pe zi ce trece, acest spaţiu firesc al 
dialogului. 

A. Olteanu: Materialismul are un suport filozofic care îl 
justifică sau prin care se justifică şi mă gândesc la filozofia 
franceză din secolul 20, care face diferenţa în discursul politic 
prin Jean-Paul Sartre, Gilles Delleuze, Felix Guattari sau Michel 
Foucault, şi care ajută ca acest materialism insidios să disemi-
neze în organismul social şi de ce nu, să se incultureze. 

N.: Probabil că astfel se construieşte un fond cultural care 
susţine astfel de idei. Isihastul făcea o distincţie importantă cu 
privire la minte, interesantă şi utilă în acest sens al decriptării 
naturii intelectului şi al culturii produse prin intermediul său. Şi 
anume, dacă definim mintea, nous-ul sau intelectul ca realitate 
energetică, aşa cum o face şi budismul, şi raţiunea discursivă 
subsecventă, dianoetică, tot ca pe o componentă energetică şi, 
totodată, gândim că materia este energie condensată, iar energia 
este un fel de materie subtilă, atunci, intelectual vorbind, ră-
mânem, cât de subtili am fi în analize şi producţii culturale, tot 
într-o zonă materialistă, structural vorbind. Desigur că budismul, 
ca practică şi experienţă, caută să transceandă acest intelect şi 
ajunge la natura fundamentală. Budismul merge către un spiri-
tual pur ca atare, dincolo de intelectul subtil energetic. În acest 
sens, cred că nu ar trebui confundat suportul intelectual sau 
raţional al unei culturi ideologizate cu spiritualul propriu-zis. 

De altfel, cultura aceasta ar avea alte valenţe, dacă ar fi o 
reflectare, un produs şi al spiritului la modul real, la modul 
propriu, nu doar al intelectului, şi nu ar practica o confuzie 
dintre acest intelect şi sufletul sau natura umană profundă care 
transcende acest intelect, aşa cum afirmă şi budismul. Dacă nu 
am face această confuzie dintre intelect şi spirit, atunci cultura 
ar putea evidenţia şi spiritualul şi nu ar mai fi captivă materia-
lismului. Dar faptul că nu au această experienţă a spiritualului 
în sens propriu certifică faptul că o abordare intelectuală de 
acest gen este structural tributară unui energetism materialist, 
ca structură angajată în discursul filozofic, sens în care suportul 
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generativ al culturii respective nu este unul spiritual, ci este 
doar unul intelectual şi/sau raţionalist, emoţional-afectiv, şi 
corporal-senzitiv. Altfel spus, faptul că intelectul în esenţa şi 
structura sa subtilă nu este de natură spirituală, ceea ce a înţeles 
iluminarea şi trezirea budistă, dar nu au înţeles mulţi astfel de 
intelectuali, este o explicaţie de ce aceştia care îl instrumentează 
în producţii culturale, unele nelipsite de stil, de analiză, de 
pătrundere, pot fi chiar materialişti antispiritualişti, nu doar 
necredincioşi sau atei. Un intelectual poate fi materialist ca 
viziune, ca metodă etc., tocmai pentru că intelectul cu care 
operează, cu care se identifică, nu este în sine un instrument de 
natură spirituală. De altfel, spiritualul propriu-zis, descoperit, 
experiat, ca atare, este de domeniul evidenţei, nu-i mai poate fi 
tăgăduită existenţa. Ar fi ca şi cum ziua în amiaza mare ai 
spune că soarele nu există. 

Dacă revenim la modelul antropologic isihast, vedem că 
acolo mintea şi raţiunea discursivă sunt poziţionate în plan 
secund faţă de suflet. De bună seamă, Dumnezeu, pe care 
budismul nu îl mai recunoaşte, este o altă realitate, transcen-
dentă cu adevărat faţă de acest suflet/natură umană fundamen-
tală, dar sufletul transcende ca realitate această minte, iar 
mintea, fiind de natură energetică, ţine de un materialism 
subtil. De aceea se explică de ce unii care operează cu mintea nu 
au totuşi conştiinţă spirituală şi pot să fie şi materialişti, tocmai 
pentru că nu au foarte clară şi nemijlocită conştiinţa sufletului 
şi, fără îndoială, nici constiinţa existenţei lui Dumnezeu. Chiar 
şi prin minte poţi să tinzi şi să intuieşti existenţa sufletului şi să 
ai şi încredinţarea existenţei lui Dumnezeu. Sunt unii care 
rămân captivi în această sferă intelectivă şi nu este de mirare că 
o astfel de cultură filozofică, generată intelectiv, poate să 
susţină ideologic, mai mult sau mai puţin elaborat şi sofisticat, 
materialismul. Asta se întâmplă pentru că, în suportul ei 
intrinsec, această cultură nu are experienţa unui spiritual ca 
atare, ci este doar rodul unui intelect care se confundă cu 
spiritul, se crede spirit. Înţelegem această natură intelectivă 
nespirituală, dacă luăm intelectul în sensul în care îl înţelege 
budismul, şi aşa cum remarcă şi Mircea Eliade, anume că 
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budismul a deposedat sufletul de substanţă şi l-a înlocuit cu 
atributele lui. L-a adus astfel în zona de agregate energetice.  

A. Olteanu: Budismul a fragmentat sufletul? 
N.: Da, dar înţeles ca acel intelect-buddhi. Trebuie să iden-

tificăm realităţile ca atare şi să nu ne poticnim în termeni. Este 
fragmentat, într-adevăr, acest buddhi pentru că este structurat, 
este în alcătuirea, în aglutinarea de agregate subtile energetice. 
Structura acestui intelect-buddhi este una dată de asocieri 
energetice, reţelare, dinamice, procesuale şi nu are substanţă 
propriu-zisă, aşa cum are natura umană profundă, natura de 
buddha. 

Ad. Olteanu: Sufletul devine un compus în viziunea 
budistă? 

N.: Intelectului-buddhi unii îi spun şi spirit sau suflet, ori 
chiar persoană (-ego). Dincolo de cum îl denumeşti, e vorba de 
a-l identifica şi localiza ca interfaţa dintre corp şi natura 
fundamentală, ce transcende acest intelect, definit ca o agregare 
energetică, semimaterială... Reperele de identificare ale acestui 
intelect-buddhi ar fi natura sa energetică şi locarea intermediară 
între corp şi natura umană fundamentală... Este compus din 
atributele substanţei, dar nu este substanţa însăşi...   

A. Olteanu: Compusul merge spre extincţie şi spre dizol-
vare. 

N.: Acest compus se spune că se stinge în ceea ce îl 
transcende, anume în natura umană fundamentală sau natura 
de buddha. Este onest însă, faptul că, în budism, se vorbeşte 
despre o natură fundamentală a omului, pe care nu o consideră 
a fi divinul. Rămân acolo, scufundaţi în natura umană 
fundamentală. Există, însă, şi o cultură al cărei suport intrinsec 
poate să fie intelectul şi care acceptă că conştiinţa este doar un 
produs sau o secreţie a creierului. Această poziţie generează o 
cultură, care nu e de mirare că este materialistă ideatic, pentru 
că suportul ei generativ este unul materialist. Aceasta certifică 
că mintea sau intelectul nu este spiritualul propriu-zis. Dacă ar 
fi astfel, ar avea şi conştiinţa spirituală ca atare. Înseamnă că 
acest suport intelectiv operaţional al existenţei culturale de 
acest tip este, în fond, tot un areal materialist combinat cu 
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energetismul ca materialism subtil. Sigur că este de discutat în 
ce măsură, pe acest front deschis de aceşti profeţi ai lumii 
inversate, poţi să fii de aceeaşi parte a baricadei cu ideile 
metafizice guenoniene sau cu cele pe care le asumă Rupert 
Sheldrake, care nu ştiu să fie din Biserică sau creştin, ci doar 
teist, dar care, iată, a fost eliminat de pe o platformă declarată 
ştiinţifică de către aceşti înverşunaţi propagatori ai ştiinţei 
aseptice. De aceea am dat exemplul cu khmerii roşii, care nu  
s-au legat de creştinism, ci de budismul ateu... 

A. Olteanu: Poate şi pentru că budismul era în proxi-
mitate. 

N.: Posibil că, înclinaţi fiind să dărâme tot ce nu era ca ei, 
au început cu ce au avut la îndemână, adică cu edificiile 
budiste. Cred, însă, că este şi o pornire spre a sista tot ceea ce 
este spiritual, tot ceea ce nu poate fi controlat, tot ceea ce nu e 
conform cu propria lor viziune. Dacă îţi asumi un spiritual 
experiat în libertate, acela care este, chiar dacă este fiinţa creată, 
acel suflet sau natura umană fundamentală, natura nemuritoare 
despre care vorbeşte budismul, atunci materialismul ideologic, 
care spune că odată cu moartea se sfârşeşte totul, te găseşte 
vinovat. Se pornesc împotriva celor care fac astfel de afirmaţii şi 
se străduiesc chiar să îi stigmatizeze şi să-i excludă din comu-
nitatea ştiinţifică. Aceasta arată că există un palier ateu şi 
agresiv caracterizat de materialismul ideologic feroce, care nu 
acceptă ca alţii să fie altfel decât ei. Este marea problemă a 
zilelor noastre. De aceea te gândeşti în ce măsură poţi să fii, 
oarecum, de aceeaşi parte a baricadei, în sensul că este posibil 
ca khmerii aceştia de secol XXI să ne bage la puşcărie pe toţi 
care nu subscriem materialismului. Te includ la „pauşal” de 
aceeaşi parte a gratiilor. Şi desigur, la puşcărie îţi dau un spaţiu 
de dezbatere, pentru că spaţiul public vor să fie numai al lor... 

A. Olteanu: O menţiune importantă: critica pe care 
Guénon o face Occidentului nu se suprapune cu hermeneutica 
teologică şi mistică a Bisericii Răsăritene, pe care o aplică 
aceluiaşi Occident, premisele fiind diferite, atât din punct de 
vedere ontologic, metafizic, cât şi civilizaţional. Deşi foloseşte 
termenii unei scolastici simpliste, de genul unor modalităţi ale 
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unei stări individuale, Guénon dezvoltă, în acelaşi timp, o 
critică acerbă a unui tip de civilizaţie solidă. Este justificată 
această privire critică, aproape deconstrucţie, a unui conglo-
merat care este Apusul? 

N.: Fiecare asumă o perspectivă anumită şi este tributar, 
conştient sau nu, unei anume viziuni. Poţi să preiei anumite 
aspecte, poţi să critici, să te delimitezi, însă contează, de bună 
seamă, şi perspectiva sau viziunea din interiorul căreia o faci. 
Sigur că Guénon are o viziune diferită şi contează, în afară de 
critică sau detaşare, şi ceea ce pui în loc, pentru că nici aceasta 
nu este o metodă fertilă, doar să fii critic şi sceptic de serviciu, 
cum spunea Petre Ţuţea. Nu poţi să fii doar nemulţumit sau 
plin de criticism şi spirit demolator, şi să nu iei şi anumite 
lucruri care şi acolo sunt bune ca mărturii ale tradiţiei, la fel 
cum sunt şi oameni de sinceră deschidere şi căutare spirituală. 

A. Olteanu: Ţuţea făcea referire la scepticul de serviciu 
E.M. Cioran. Referindu-se la tradiţia comună a Bisericii una, 
sancta, catholica a primului mileniu creştin, Ion Bria vorbea 
despre vestigia ecclesiae.  

N.: Ca dovadă şi acum este un exod al românilor spre 
Occident. Au biserici acolo şi mă gândesc că preiau ceva şi de 
acolo, poate doar din perspectiva unei componente economice, 
dacă gândim, şi tot sunt nişte compensări. Şi aceasta este o 
ispită, să mă inculturez într-un spaţiu, iar pe de altă parte să îl 
critic. Altfel, mai bine stau acasă. Chiar în Italia era o biserică 
donată, cred, de papa Ioan Paul al II-lea comunităţii româneşti 
din Roma, la abaţia Tre Fontane, cu un iconostas realizat de 
maestrul Sorin Dumitrescu, la a cărui inaugurare am participat. 
Peste ani am revenit la Tre Fontane, iar iconostasul nu mai era 
acolo, şi nici nu se mai slujea. Am înţeles că acolo era o 
mănăstire de trapişti ai ordinului cistercian şi poate că ai noştri 
au făcut mult zgomot. 

A. Olteanu: Mănăstirea are vieţuitori? 
N.: Da, este o abaţie în interiorul căreia sunt trei biserici şi 

pe locul uneia dintre ele ar fi fost decapitat sfântul apostol 
Pavel. Cert este că biserica despre care vorbeam nu mai era la 
dispoziţie pentru slujirea ortodoxă. Am auzit că, în afară de 
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devălmăşia şi zgomotul în care se făceau botezuri sau retezuri, 
ai noştri ar mai fi şi criticat catolicismul la el în curte, într-un 
spaţiu oferit spre slujire. Într-o astfel de situaţie trebuie găsită şi 
o cumpănă, dacă tot ai fost dăruit cu un spaţiu. Trebuie să ai o 
deferenţă şi o întâlnire. Apoi, sunt destui în Europa de Vest care 
apreciază ortodoxia în orizontul ei spiritual şi chiar mistic, însă 
contează şi cum prezinţi situaţia. Poţi să ai o anumită critică, 
rezerve sau hotare, desigur, dar şi oferta, precum cea mistică, 
de pildă, trebuie să existe şi să fie bine expusă. Fritjof Capra 
argumenta în Taofizica sa că s-a orientat către mistica taoistă, 
pentru că vestul creştin era lipsit de abordare mistică. F. Capra 
considera că în Occident creştinismul a fost cunoscut doar într-
o formă raţionalistă sau juridică a spiritualităţii, adică nu ar fi 
făcut nicio ofertă mistică. Însă, nu poţi să spui că nu a fost o 
căutare, o preocupare şi o experienţă mistică în Occident. 
Evaluarea lui Capra nu este până la capăt justă, ca să nu mai 
spun că nu îl oprea nimeni să descopere isihasmul, mistica 
creştinismului răsăritean. 

A. Olteanu: Occidentul de până la marea schismă din 
1054 are un patrimoniu comun cu ceea ce înţelegem prin 
tradiţia răsăriteană. 

N.: De exemplu, sunt venerate moaştele sfintei muceniţe 
Ursula, care a fost martirizată la Köln în secolul al IV-lea şi care 
este cinstită în Apus. Nu ştiu dacă la noi este trecută în sinaxar, 
dar aparţine patrimoniului primului mileniu. Ne putem întâlni, 
deci. Trebuie să vedem şi lucrurile bune, comune. Contează din 
ce perspectivă şi în ce mod faci critica, cum trasezi delimitarea 
aceasta. Care este orizontul cu care întâmpini, pentru că nu poţi 
să rămâi doar în latura critică, ci trebuie să fii şi în ipostaza de a 
oferi ceva. Te delimitezi apologetic, sigur, dar şi oferi! Părintele 
Ghelasie vine cu o propunere a isihasmului într-un sens complex. 
Oferă! Nu practică o polemică abruptă şi cu desemnare directă, 
şi o face nu ca să desfiinţeze, ci să deschidă, să limpezească. 
Este preocupat mai degrabă de structurile mentale ale unor 
viziuni mistice. Analizează şi operează distincţii ale misticii 
isihaste faţă de aceste structuri mistice metafizice, precum cea a 
Posibilităţii universale, şi în zona aceasta se înscrie, pentru că 
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vrea să precizeze isihasmul în raport de aceste moduri diferite 
de a înţelege mistica, metafizica şi antropologia. 

A. Olteanu: Avea părintele Ghelasie lecturi la zi din René 
Guénon sau vorbea despre Posibilitatea universală? 

N.: Cred că avea cunoştinţă de acest mistic metafizician. 
În scrieri găseşti trimiteri indirecte, nu nominale, pentru că 
analizează structura ca atare a misticilor metafizice. Vorbeşte 
despre Principiu, de fapt, despre ce este Persoana în raport cu 
acest Principiu metafizic. Expune o perspectivă antropogonică 
sau cosmogonică creştină, prin care face o delimitare faţă de cei 
care asumă procesul devenirii şi al revenirii, al emanării şi re-
sorbirii sub forma acelui „expir” şi „inspir”, „solve” şi „coagula”. 
Guénon arată, de pildă, că „expirul” sau mişcarea de expan-
siune principială determină „coagularea” manifestatului, iar 
„inspirul” sau mişcarea de contracţie principială determină 
„dizolvarea” sa, şi susţine că ar fi exact la fel, dacă în loc să se 
folosească simbolismul celor două faze ale respiraţiei, s-ar folosi 
cel al dublei mişcări a inimii, „sistola” şi „diastola”. Este de 
remarcat astfel că atât sistola şi diastola, inspirul şi expirul, solve şi 
coagula reproduc, cumva, procesul manifestării universale, cu 
două faze inverse; plecarea de la starea de nemanifestare pentru 
a trece la manifestat (punct de vedere ce poate fi numit 
„cosmogonic”), respectiv mişcarea de întoarcere spre nemani-
festat. Suntem situaţi, astfel, în aceeaşi schemă a Posibilităţii.  
De aceea, trebuie privită cu reţinere folosirea unor astfel de 
perechi, precum sistola şi diastola, expirul şi inspirul, în corespon-
denţă cu mistica isihastă, pentru că astfel se poate scoate 
isihasmul din spaţiul ecleziologic şi se circumscrie aceleiaşi 
scheme metafizice. 

Revenind, regăseşti la isihast, precizări clare faţă de 
misticile metafizice, chiar dacă nu este o referire la persoana sau 
scrierea cuiva. Cred că această necitare, netrimitere la autori 
anume a fost o opţiune deliberată. Găsesc în această opţiune şi o 
formă de eleganţă spirituală, care evită ca atitudinea de 
lămurire să pară un atac la persoană. L-au interesat unităţile 
culturale ale gândirii, ca să folosesc o expresie a lui Umberto 
Eco, sau structurile mentale, şi nu ţintirea unuia sau altuia. Însă, 
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prezintă şi delimitează creştinismul, isihasmul vizavi de aceste 
metafizici mistice. În cadrul discuţiei de faţă, am şi nominalizat, 
dar puteam vorbi fără a face trimiteri la autori, despre raportul 
dintre Principiu şi Fiinţă, dintre Fiinţă şi Existenţă. Puteam să 
trasăm, astfel, nişte hotare faţă de anumite structuri mentale şi  
viziuni despre lume. La Guénon, de pildă, Principiul este văzut 
ca fundament, apoi vedem ce este cu Fiinţa şi Existenţa, şi 
aceasta ar fi structura sau palierele ierarhice ale schemei 
Posibilităţii universale. 

Ad. Olteanu: Prin structurile acestea vorbim şi de un 
apofatism al cunoaşterii sau despre o experienţă apofatică, fie 
ea şi metafizică? 

N.: Părintele Ghelasie vorbeşte despre filozofii care 
practică chiar un apofatism radical, în sensul de experienţă a 
ceva care transcende raţionalul sau intelectul. Din spusele lui 
Guénon saturarea schemei Posibilităţii universale implică şi un 
salt apofatic către sau în Principiu şi atunci apare saturarea. 
Principiul nu poate fi abordat strict raţional sau intelectiv, ci 
printr-un salt ontologic sau printr-o ruptură de nivel şi el este 
un dat ce transcende mintea şi care trebuie experiat. 

Ad. Olteanu: Este posibilă o cunoaştere a Principiului 
prin limbaj? 

N.: Limbajul este un vehicul, nu putem să îl scoatem din 
schemă. Atâta timp cât vorbeşte despre această schemă a 
Posibilităţii universale şi îşi asumă o cale iniţiatică sau ezoterică, 
aceasta implică un angajament experienţial care transcende 
limbajul, care este subsecvent ca modalitate de transpunere a 
acestei viziuni şi a acestei experienţe de a exprima inefabilul ce 
are o anumită experienţialitate, pentru că despre aceasta discu-
tăm, tainică, dar reală. Întrebarea este dacă gândirea produce 
limbajul sau limbajul produce gândirea. În sens isihast, atâta 
timp cât gândirea iese din mişcările sufletului, iar sufletul este 
chip de limbaj în sine, ca fiind după chipul Cuvântului, atunci 
limbajul propriu-zis este cel al sufletului. Acesta este limbajul în 
care gândirea îşi află originea. Astfel, limbajul de gândire apare 
ca un limbaj de gradul doi faţă de limbajul sufletului, cel 
dincolo de gândire şi de limbajul său. 
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Ad. Olteanu: Limbajul ar fi unicul regulativ al conştiinţei. 
N.: Termenii aceştia par rigizi, pentru că poţi să înţelegi 

conştiinţa ca un viu, ca un limbaj într-o înţelegere diferită. Când 
părintele Ghelasie vorbeşte despre conştiinţă, memorie şi limbaj 
în sensul sufletului, înţelegem limbajul ca fiind mişcările şi 
exprimările conştiinţei care asimilează memoriile din întâlnirile 
cu alte conştiinţe, ce se exprimă în sensul personal al unei 
conştiinţe pusă în întâlnirea faţă către faţă cu altă conştiinţă. Se 
asimilează aceste întâlniri şi conştiinţa persoanei îşi depozitează 
un memorial de limbaj şi trăire conştientă a interpersonalului 
relaţional 

Ad. Olteanu: Filozofia analitică a limbajului, avându-l ca 
început pe Wittgenstein, nu reuşeşte să depăşească nişte limite. 

N.: Subscriu. Însă, René Guénon nu poate fi circumscris, 
cred, unui astfel de fenomen filozofic. Există o abordare a 
filozofiei limbajului care poate să fie doar una a limbajului ca 
atare. O atare abordare nu găseşte un suport metafizic al 
operatorului de limbaj şi, poate, nici nu există o căutare de acest 
fel, ezoterică. Discutând aşa, ca mecanism, sunt unii care se 
învârt în jurul limbajului ca limbaj fără să identifice un suport 
ontologic direct ori indirect al limbajului, sau care cred că însuşi 
subiectul limbajului poate fi definit strict procesual şi fără 
consistenţă ontologică. La Coşeriu subiectul este sau poate să 
pară că este chiar limbajul. Există modalităţi de a defini 
subiectul ca fiind structural limbaj, ca şi cum subiectul fiinţează 
doar prin limbaj. Aici, aşa cum spune Mircea Eliade, că budiştii 
au înlocuit substanţa cu atributele şi au făcut din sufletul 
substanţă un suflet de atribute, tot aşa dezontologizarea limba-
jului face ca subiectul să fie un produs al limbajului, să devină 
astfel un subiect efemer al fiinţării, şi nu al fiinţei. 

Ad. Olteanu: În creştinism, suportul ontologic al limba-
jului este Cuvântul. 

N.: La început era Cuvântul şi prin El toate s-au făcut trebuie 
înţeles în sensul că Acela, anume Cuvântul, este Fiul, Persoana 
din Sfânta Treime, nu este doar vibraţie-cuvânt, pentru că astfel 
se merge într-un spaţiu oriental sau gnostic, unde din Cuvânt 
apare lumina şi lumina structurează lumea ca direcţie progre-
sivă şi evoluţionistă. Dacă înţelegi Cuvântul ca vibraţie ieşi din 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

206 

contextul creştin, pentru că prologul Evangheliei după Ioan se 
referă la o Persoană în sine ca fiind Cuvântul şi Fiul Tatălui. 
Este vorba despre aceeaşi fiinţă, de Cuvântul ca Persoană cu 
conţinut fiinţial, deofiinţă cu Tatăl, şi nicidecum de un cuvânt 
vibraţie, care ţine de energetic. Toate s-au făcut prin Cuvântul, 
care este Fiul de aceeaşi fiinţă cu Tatăl. Să nu se confunde fiinţa 
Sfintei Treimi cu harul sau energiile necreate şi, cu atât mai 
mult, să nu se confunde fiinţa Cuvântului cu o energie care 
emană, emerge şi se dezvoltă progresiv până la configurarea 
unor forme. Există o poziţionare ca limbaj şi poţi gândi astfel 
subiectul procesual, ca şi cum subiectul uman ar fi constituit 
din litere, care, amestecându-se, creează expresii; subiect care 
nu are consistenţă ontologică şi care este într-o continuă 
dinamică a aglutinării, a combinaţiilor şi permutărilor genera-
toare de limbaj, precum în tehnicile cabalistice. Aici, însă, tema 
este a subiectului şi a subiectului ca limbaj în sens creştin, ceea 
ce ne trimite la un Arhetip de limbaj care este Cuvântul şi care 
are substanţialitate fiinţială. Acesta a fost accentul isihast 
ghelasian, pe limbajul fiinţial. 

Ad. Olteanu: Cuvântul are substanţialitate sau conţinut 
ipostatic. 

N.: Mă refer, nu numai la substanţa fiinţială a Cuvântului 
Divin, ci şi la faptul că sufletul creat este chip de limbaj. 
Isihastul insistă pe această chestiune, pentru că în forma aceasta 
recuperează memorialul arhechipal, pentru că face distincţie 
dintre arhechipal şi arhetipal. 

Ad. Olteanu: Sunt lucruri diferite şi au înţeles diferit, 
arhechipalul şi arhetipalul? 

N.: Depinde şi de context, desigur, şi nu ţin neapărat să 
mă leg de cuvinte. Însă, dacă arhetipul are un suport prin care 
este vectorizat, şi aceasta este mintea, care are o natură 
energetică, arhechipul ar avea ca suport sufletul care este fiin-
ţialitate şi atunci orizontul de conţinut arhetipal şi arhechipal 
au consistenţe diferite şi din perspectiva suportului de rapor-
tare, energetic, respectiv fiinţial. Dacă gândim că Dumnezeu 
creează ca fiinţă şi har, atunci arhechipul iconic, acel logoi 
paradigmatic, poţi să îl înţelegi şi prin componenta lui 
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arhetipală, ca arhetip, aşa cum omul ca întreg are sufletul şi 
mintea şi corpul integrate în persoană. Prin arhechip, isihastul 
trimite mai ferm la o preeminenţă a fiinţialului faţă de energii. 

Ad. Olteanu: Şi la o preeminenţă a persoanei faţă de fiinţă. 
N.: Da, şi la o preeminenţă a persoanei ca fiinţialitate faţă 

de minte ca energie. Prin arhetipuri se merge spre o mentalizare 
a lumii şi poate chiar la a mentaliza ceea ce ne transcende. Prin 
arhechipuri iconizezi şi recuperezi chipurile personale şi 
fiinţiale, care sunt supramentale. 

Ad. Olteanu: Arhechipurile sau chipurile iconice au capa-
citatea de a structura creaţia. 

N.: Teologic se vorbeşte de acei logoi divini, de acele raţiuni 
sau paradigme divine, ca temeiuri ale creaţiei. Părintele Ghelasie 
face identificări, în logica aceasta a distincţiei dintre fiinţă şi 
energii, şi încearcă o renumire a raţiunilor divine, a acestor 
paradigme divine, folosind termenul de chipuri iconice. Face şi 
o deosebire dintre ele care are noimă. În sensul de a nu gândi 
raportul lui Dumnezeu cu creaţia numai prin prisma harului 
sau a raţiunilor divine necreate ca paradigme, porneşte de la 
paradigme ca arhechipuri iconice prin care se atrage atenţia că 
Dumnezeu este fiinţă şi har, nu este numai har şi atunci şi 
paradigmele întemeietoare ale creaţiei le vede analog, într-o 
iconicitate şi o asemănare, în dublă deschidere ca fiinţă şi har, 
nu doar ca har. Pentru că Dumnezeu este fiinţă şi har, modelul 
de fiinţă şi har se reflectă paradigmatic sub forma chipurilor 
iconice şi, ca atare, le citeşte într-o cheie de fiinţă şi har, nu doar 
ca raţiuni divine harice. Aceste paradigme, chipuri iconice, ca 
dublă deschidere, de conţinut fiinţial şi haric, au, prin urmare, 
în sine şi raţiunile divine harice. Aceste raţiuni harice sunt 
văzute în suportul arhechipal al chipurilor iconice, la fel cum 
sufletul are şi raţiunea energetică cuprinsă în integralitatea 
chipului de om, dar, pe de altă parte, sufletul este şi distinct ca 
fiinţialitate faţă de caracteristica energetică a raţionalităţii 
minţii. Ele trebuie să fie dimpreună, reintegrate şi arhechipate 
prin supramodelul paradigmatic, dar ele sunt şi distincte. Este 
important ca experienţă să le distingi, să nu le amesteci, să nu le 
separi, pentru că distincţia nu este situată pe aceeaşi scară a 
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fiinţei, nu este una de ontologie scalară, ci este o distincţie de 
natură ontologică dintre energii şi fiinţă, dintre minte şi suflet. 
În filozofia antichităţii este o diferenţă de nivel dintre cele trei 
părţi sau atribute ale sufletului, ca şi cum sufletul nu ar trăi ca 
atare, prin sine, şi ar trăi numai prin atribute/calităţi. Diferenţa 
dintre atribute este una de nivel şi nu de salt ontologic. Unii 
văd că sufletul este subsidiar intelectului sau raţiunii ca şi cum 
ar fi partea afectivă şi intermediar dintre minte şi corp. În 
mistica isihastă carpatină, Avva Ghelasie insistă pe această dis-
tincţie dintre suflet în sine ca fiinţă şi atributele/calităţile sale ca 
energii. Sufletul transcende cu triada lui fiinţială energeticul 
triadic al atributelor. Astfel, este o triadă a chipului de suflet ca 
trifiinţialitate şi o triadă energetică a atributelor. Sufletul este un 
altceva ontologic ca realitate, ca fiinţialitate, faţă de atributele 
energetice, pe care le circumscrie şi cu care nu se confundă.  

Ad. Olteanu: Sunt perihoretice? 
N.: Aş preciza perihoreticul mai degrabă ca interpersonal 

decât ca infrapersonal. Un perihoretic interpersonal în care 
tocmai această integralitate a persoanei participă, în care există 
această dinamică a comuniunii cu altă persoană. În perihoreză 
există această conlocuire reciprocă, dinamică, nu statică, despre 
care scria părintele Dumitru Stăniloae, Marele Teolog. În sens 
ghelasian, se face o diferenţă între a iconiza lumea şi a men-
taliza lumea. Distincţia dintre arhechipuri şi arhetipuri s-ar 
înscrie, cumva, pe această direcţie. Arhechipurile presupun o 
implicare directă şi fundamentală a persoanei, deci a sufletului 
ca fiinţialitate, în relaţionare şi în experierea tainei, care este mai 
mult decât o simplă înţelegere raţională, şi aş adăuga şi decât 
cea subtil energetică, mentală. Este o înţelegere directă prin 
participarea şi întâlnirea celuilalt, sau a tainei acestor realităţi. 
Distincţia dintre arhechip şi arhetip mă cheamă să trec de la o 
mentalizare a lumii, în sens generic, să spunem, la fiinţializare 
şi iconizare. Ceea ce reclamă descoperirea chipului profund al 
persoanei. Aceasta înseamnă că în participarea mea actul meu 
se iniţiază, se deschide dinspre alt fond participativ, are un alt 
suport, sufletesc fiinţial, nu energetic mental. Desigur că această 
distincţie nu trebuie să fie interpretată ca o contrapunere sau 
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reciprocă excludere dintre sufletul fiinţial şi mintea energetică. 
Însă, una este când mă mişc din sufletul fiinţial către ceva şi 
altceva este când mă mişc din şi către ceva strict intelectual ori 
raţional sau pornind de la minte, chiar în conţinutul ei energetic 
subtil, pe care unii, care nu consideră mintea ca fiind o secreţie, 
un produs al creierului, îl experiază. Contează suportul actant, 
deci. Există şi o realitate a minţii subtile ca realitate energetică 
de participare, însă faţă de aceasta sufletul ca fiinţialitate este 
transcendent, chiar dacă este realitate creată. Pentru că există, 
trebuie subliniat, această fiinţialitate de creaţie. Aceasta este o 
tuşă ghelasiană importantă. Poate de aceea este importantă 
perspectiva ghelasiană, pentru că încearcă să te orienteze în aşa 
fel, încât să îţi regăseşti originea propriului act conştient de 
dăruire. Acel act personal fundamental care te exprimă şi te 
reprezintă în întâlnirea cu Dumnezeu şi cu ceilalţi, dar care te şi 
integrează. Cumva pare simplu... 

Ad. Olteanu: Să te identifici pe tine, pe celălalt şi pe 
Dumnezeu. Iconizarea s-ar referi la coborârea minţii în inimă. 

N.: Te identifici pe tine în chip fundamental, ca persoană, 
şi, ca atare, nu te confunzi nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt, 
oricât de profundă ar fi comuniunea. Identificându-te astfel ca 
persoană de conţinut fiinţial, te distingi permanent în oricare 
întâlnire inter-personală, cu Dumnezeu sau/şi cu semenii. Este 
o identificare care distinge şi care, de fapt, face posibilă întâl-
nirea reală, neconfundată şi neamestecată. Oricât de adâncă ar 
fi comuniunea, ai conştiinţa propriei identităţi şi, totodată, a 
alterităţii, deci a identităţii celuilalt. Nu e loc aici de fuziune şi 
de contopire mistică, precum spun unele mistici metafizice. 
Iubirea creştină e trăită în acest chip euharistic al comuniunii 
inter-personale care, sub nici o formă, nu anulează identitatea 
celor ce se iubesc, se întâlnesc, con-locuiesc perihoretic. Iubirea 
care nu te afirmă pe tine şi pe celălalt nu mai e iubire.   

Apoi, mi se pare relevantă, pentru isihasm, distincţia 
dintre mentalizare şi iconizare, dintre arhetipal şi arhechipal, 
dintre fiinţă şi energii, despre care vorbim. Iconizarea nu 
înseamnă, desigur, eliminarea minţii, ci o schimbare a ei, o 
metanoia, cum se spune, chiar o iconizare a ei. Coborârea minţii 
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în inimă ţine de practica mistică. Trebuie prezervată distincţia, 
pe care o face isihastul, dintre un „isihasm al minţii”, un 
„isihasm al minţii coborâte în inimă” şi un „isihasm al duhului 
de suflet”, în care sufletul este direct rugător. Mulţi nu au 
discernerea că această coborâre a minţii în inimă se face tot în 
vederea recuperării rugăciunii directe de suflet, şi nu este doar 
o modalitate prin care să am asociată la rugăciunea minţii şi o 
simţire sau emotivitate a inimii. Deci, nu este o „coborâre a 
minţii în inimă” ca să nu am doar o minte rece, singură în 
relaţionare cu Dumnezeu, ci să am şi inima şi afectivitatea 
implicate. În sensul acesta, unii spun că nici nu s-ar coborî cu 
adevărat mintea în inimă, ci cred că atare coborâre ar însemna 
că se asociază mintea cu inima ca să fie o participare a minţii şi 
a inimii într-o sinergică „simţire înţelegătoare”. Fapt ce 
exprimă, într-un fel, şi o încercare de integrare, de unificare a 
minţii şi a inimii în modul participării proprii. 

Din perspectiva mistică isihastă carpatină, nu trebuie 
confundată această simţire a inimii, ca emoţie şi afectivitate, cu 
sufletul ca trăire de suflet, pe de o parte, şi de aceea, pe de altă 
parte, trebuie redescoperită rugăciunea de suflet direct, care 
integrează şi mintea şi inima. Prin gestul iconic se încearcă 
descoperirea actului de adresare către Dumnezeu. Este acel act 
direct al chipului de suflet şi acea trezire a conştiinţei chipului 
de suflet care ne pune în relaţionare, ne aşază în rugăciune. 
Iconizarea cuprinde ca personalizare şi mentalizarea, în sens 
integrativ. Însă, mentalizarea ca atare, poate să excludă iconi-
zarea. Important este că integrarea respectivă, ca iconizare-
personalizare, aduce şi mentalul în firea lui, îl scoate dintr-o 
heteronomie care îi poate obtura o vedere iconică, cea deschisă 
de vederea sufletului. Mentalul se poate interpune, la un 
moment dat, şi poate ecrana vederea de suflet, aşa cum şi 
corpul poate să determine nevederea realităţilor subtile. Aşa 
spun, de altfel, şi misticile metafizice, anume că, dacă te 
identifici numai cu corporalitatea, nu mai experiezi ceea ce este 
dincolo de corporalitate şi de simţuri, şi atunci crezi că realul 
este, de fapt, corporalitatea. Alţii, însă, ajung să vadă că dincolo 
de corp mai este ceva, o structură energetică subtilă. Problema 
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este dacă şi dincolo de acel energetic subtil, chiar al minţii 
subtile, recunoşti că există şi sufletul, transcendent minţii, şi că 
acest suflet este creat, iar ca natură este a-energetic, este fiinţial. 
Budismul consideră sufletul acesta a-energetic ca plafon ultim, 
ca fiind natura umană inefabilă, fundamentală şi nemuritoare, 
dar nu înţelege că este astfel pentru că este creat şi pentru că 
acest caracter inefabil vine dintr-o sursă absolut inefabilă şi 
conştientă, chip de persoană, care este Dumnezeu. Apropo de 
aceste mistici metafizice, Principiul nu pare a fi conştient cu 
adevărat de el însuşi, de aici şi caracterul său impersonal. De 
aceea, în perspectiva guenoniană, trebuie tu să ajungi să 
saturezi schema ca să conştientizezi Principiul. Ideea schemei 
este de a merge şi de a transcende într-un dincolo. Însă, cum 
mergi, dacă mergi singur şi dai de tine însuţi sau de acel Sine-
Principiu, iar acel Sine ar fi punctul terminus pentru tine, este o 
poveste. Dacă acel Sine pe care îl cauţi este după chipul lui 
Dumnezeu care este transcendent, şi prin acel Sine-Persoană îl 
recunoşti pe Dumnezeu-Persoană ca origine iconică, chiar a 
acestui Sine-Persoană, este o altă poveste... 

Ad. Olteanu: Deconstrucţia şi nihilismul cade chiar şi de 
la acest mental, aşa după cum căderea în timp din veşnicie  
(La Chute dans le temps) nu exclude şi o cădere din istorie. 

N.: Însăşi modalitatea de abordare şi premisele, convin-
gerile de la care pleci, pot să te conducă la astfel de căderi, 
pentru că se urmăreşte o ţintă metafizică, iar această ţintire poate 
să te conducă unde nu îţi este voia. Poţi să te înscrii pe o pistă 
metafizică, ca premisă, orientare şi ca abordare, dar care sfâr-
şeşte în văgăună. O văgăună metafizică, nu de orice fel. Anga-
jamentul poate să fie, desigur, şi unul deliberat. Angajamentul, 
ca atare, este firesc, pentru că în firea omului este o deschidere 
spre dezvoltare, există un impuls către o formă de împlinire, 
însă faptul că direcţiile nu sunt cele mai bune, aceasta este o altă 
discuţie. Atunci când opţiunile sunt deliberate, sunt alese astfel, 
mergi spre o paradoxală împlinire, împotriva ta, însă... 

Ad. Olteanu: În modernitate, filozofiei i s-au retras 
prerogativele în ce priveşte explicaţiile ontologice şi metafizice, 
respectiv despre existenţă şi despre posibilitatea totală, 
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rămânând într-o zonă de analiză lingvistică similară prin ceea 
ce întreprinde, de la Wittgenstein încoace, filozofia analitică a 
limbajului. Mi se pare că filozofia nu mai găseşte resurse de a 
explica ceea ce este absolutul, ce este antropologia, şi este ştiut 
că Platon sau Aristotel i-au inspirat pe Părinţii Bisericii, ultimul, 
cel puţin, fiind referinţă şi sursă a teologiei scolastice. Filozofiei 
din ultimele decenii i se neagă sistematic astfel de capacităţi, de 
a explica transcendenţa, şi atunci coboară sau este retrogradată 
într-o zonă pseudo-ştiinţifică, sau într-una auxiliară de limbaj 
analitic. Chiar şi teologia preia conceptualizări din ştiinţă, încer-
când să ţină pasul sau să se sincronizeze într-un efort rizibil şi 
disperat, însă cu ce? Sau poate să epateze prin cunoştinţe din 
fizică, chimie sau biologie moleculară, care nu prea ţin de 
resortul reflexiei teologale, şi cunoaştem foarte bine că la câteva 
decenii aceste discipline îşi modifică fără menajamente 
axiomele. Ştiinţa ar fi un mit al cărui adevăr se votează.  

N.: Mă feresc să fac generalizări, însă trebuie discutate 
personalităţi, perspective, şi la concret, punctual, făcute referiri 
directe. La modul generic, evit să mă angajez în calificări şi 
presupuneri. Sigur, există mutaţii şi schimbări de paradigmă şi 
în ştiinţă, care sunt ştiute, au fost discutate sau chiar paradis-
cutate. Am văzut şi la noi, în spaţiul ecleziologic, pe cineva, de 
la Iaşi, cred, care escaladează astfel de cunoştinţe ştiinţifice, dar 
care îmi creează impresia că nu are suportul teologal profund, 
care să-i faciliteze o priză clară, de ordonare şi de decantare a 
acestor cunoştinţe ştiinţifice. Atunci escalada devine cumva una 
obositoare, ameţitoare, şi se mişcă într-un soi de sincronizare 
forţată, sau într-o încercare de lipire artificială dintre teologie şi 
ştiinţă. 

Resursele ţi le găseşti dacă sapi onest şi nu-ţi ieşi din 
piele, îţi păstrezi măsura. Trebuie să găseşti, poate, şi cine este 
persoana care resuscită aceste resurse. Este posibil ca cineva să 
nu ia în considerare problematica şi să aibă un interes în această 
direcţie. Sau reflecţia religioasă nu constituie, poate, un obiect 
sau un subiect de meditaţie, o temă. Îmi pun problema dacă are 
resurse, dar, de fapt, tema despre metafizică sau despre 
Dumnezeu nu interesează. Şi, până la urmă, trebuie să fiu atent 
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la ceea ce se abordează în această vârtelniţă a minţii sau a 
raţiunii. Poate chiar prin intermediul unei experienţe umane, 
mistice chiar, cineva poate să aducă ceva bun, în sensul analizei 
respective. Trebuie luat de acolo tot ceea ce se găseşte în datele 
respective şi ce poate fi decantat, integrat. Şi filozofia limbajului 
trebuie văzută în ce termeni se discută şi de către cine. Poate să 
fie o problemă în faptul că filozofia limbajului, de exemplu, nu 
se ocupă şi de Cuvântul, pentru că aici discutăm chiar despre 
Cuvânt-Persoană. Nu se preocupă poate nici de înţelegerea 
sufletului ca limbaj, ci rămâne numai la un limbaj înţeles ca o 
structură de-structurată sau destructurantă. Aceasta este moda-
litatea şi domeniul ei de abordare, care nu mă determină şi nu 
mă legitimează să calific de are sau nu are preocupările pe care 
le am eu. 

În general, caut să mă pronunţ pe date concrete şi con-
textual, pentru că altminteri poţi să pui etichete de tot felul, care 
ar putea părea ca nişte culpabilizări grosso modo. La părintele 
Ghelasie am reţinut o imagine, provenită din evangheliile 
apocrife, din care vedeai cum este posibil ca şi din cele rele să 
surprinzi un aspect bun. Povestea că Mântuitorul, aflat cu 
ucenicii, au văzut un câine în stare de putrefacţie, de la care  
şi-au întors feţele pentru că avea deja un miros fetid. Doar 
Mântuitorul a remarcat şi le-a atras atenţia că are dinţi frumoşi.  

În sfârşit, poţi să găseşti anumite informaţii, teme, detalii 
în astfel de discipline şi poţi să te foloseşti de ele, chiar dacă 
acestea îţi suscită doar o atitudine, o mişcare de gând şi, de ce 
nu, o provocare creativă, întrucât tema pe care o abordează 
respectivul tu nu ai abordat-o şi chiar o vezi altfel. Dar poate că 
celălalt a fost prilejul care să îţi trezească acea vedere altfel, 
vizavi de o temă. Nu trebuie replicat în termeni tranşanţi, prin 
punere de etichete, pentru că prin etichetele pe care le pui îţi 
baţi cuie în talpă. Poate găseşti, şi la Guénon, de pildă, aspecte 
interesante legate de perspectiva sa critică faţă de protestan-
tism, faţă de freudo-marxism etc. De bună seamă, este de cernut 
şi viziunea din care survine critica lui... 

Ad. Olteanu: În filozofie este valabilă, poate, şi o iden-
tificare faţă de o direcţie nihilistă cu antecedente solide de la 
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Friederich Nietzsche încoace. Poate de aceea am amintit de 
Platon şi de Aristotel, cei stând în tinda bisericii, modele sau 
tipare pentru anumite structuri de gândire ale Apusului şi ale 
Orientului creştin, pe când aici vedem o deplasare ideatică 
foarte clară, culminând cu Şcoala de la Frankfurt a marxismului 
cultural şi în French philosophy. Şi ceea ce observ într-un strat 
poate insesizabil este că ideile sunt cele care fac diferenţa, şi mă 
refer nu numai la ideile filozofice, diseminate în societate şi 
acesta este tonul care dă muzica. Sau pot să merg mai departe 
pe un raţionament care se gândeşte la o cultură suicidară sau la 
germenii unei culturi de acest fel, deplasată într-o zonă de 
neraţiune şi de model demonic, de romanesc dostoievskian, atât 
de drag lui Harold Bloom (nu atât Dostoievski, scos din 
canonul exponenţial şi păstrat în cel extins, cât demonicul care 
ar avea dintotdeauna un statut canonic). 

N.: Identific o îndepărtare chiar de filozofia europeană 
propriu-zisă. Înţeleg că aceste idei propagate sau transformate 
deja în ideologii s-au rupt nu numai de creştinism, ci şi de 
gândirea europeană tradiţională. Şi aceasta poate fi şi este o 
problemă, pentru că, dacă scoatem nu numai creştinismul, ci şi 
aceste gânduri filozofice înalte, atunci încotro ne îndreptăm? 
Mai putem vorbi, de pildă, de o identitate europeană? Sau 
putem identifica un virus ideologic, care poate că nu are origini 
clare în structurile arhetipale ale unei mentalităţi, dar care a 
definit un întreg traseu istoric. Suicidarul este mână în mână cu 
nihilismul şi, undeva, ele converg şi se susţin. Problema este în 
ce măsură suicidul este o soluţie reală, dacă gândim până la 
capăt. În ce măsură nu este, de fapt, o infinită chinuire, pentru 
că moartea este doar o trecere, nu punct final şi nimeni nu scapă 
de propria lui definiţie. Nici prin suicid nu se scapă de 
clarificări şi, din perspectivă creştină, este o eternizare în rău. 
Este o iluzie că scapi de tine însuţi şi că rezolvi problema prin 
auto-suprimare, pentru că, în mod paradoxal, rămâi atârnat în 
ea, în problemă. Aceasta e marea tragedie! Marea înşelare! 
Impresia că sinuciderea e un soi de stop joc. Nu e! Suicidul nu 
suprimă, nu suspendă problema, ci o trece într-o... bântuită, 
apăsătoare, nemurire...  
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Ad. Olteanu: Prin suicid găseşti negativul adevăratului 
eu. Aceasta ca epistemologie neagră şi pozitivism disperat, 
prezente cu asupra de măsură în French philosophy. 

N.: Rămâi suspendat, raportat la eu, într-o neclaritate, 
într-o confuzie. Cumva este şi reversul sau răsplata unui 
anumit tip de abordare. Se vede cum de la nihilism ajung cu 
siguranţă într-o astfel de fundătură. Dar nu vor să iasă din ea, 
nu vor să recunoască sau nu doresc să recupereze ceea ce este 
de recuperat. Nu mai vor nici măcar să dialogheze. Foarte uşor 
se pune atunci capacul peste toate şi nu mai este loc nici de 
Platon, nici de Aristotel, iar de creştinism nici atât. Dacă te 
lepezi de acestea, care sunt nişte achiziţii şi nişte valori recu-
noscute ale umanităţii, unde ajungi? 

Ad. Olteanu: Te lepezi de toate şi ajungi într-un sfârşit de 
partidă beckettian, în care totul este rezolvat. Trăim într-un 
absurd urmuzian sau ionescian, pe deplin orientaţi spre sfârşi-
tul partidei. 

N.: Cam aici... Este actul final... Însă, până la urmă, poţi să 
spui că sunt mai multe meciuri, sau perspective asupra 
aceluiaşi meci. Una este perspectiva aceasta, pe care unii o cred 
singura şi ultima. Dar există şi o altă viziune. În sens creştin, cel 
din urmă sau cel dintâi duşman al omului, moartea, a fost 
omorât. Sfârşitul de partidă a fost întors în început „cu moartea 
pe moarte călcând” şi „celor din morminte viaţă dăruindu-le”. 
Aici este paradigma salvatoare a adevărului, pentru cine îl 
înţelege şi este încredinţat.  

Ad. Olteanu: Învierea din morţi ca piatră de poticnire 
pentru iudei, iar pentru neamuri nebunie. 

N.: Piatra de poticnire, dar şi piatra de împlinire pentru 
cine doreşte să acceseze Zona. Aceasta este şi varianta 
eliberatoare cu adevărat, dar şi şansa de împlinire, pentru că 
piatră de poticnire este pentru cei care se lovesc de ea, fără să îi 
surprindă rostul de a le fi fost pusă... în Cale... 

Ad. Olteanu: L-aş situa pe René Guénon tot în zona 
deconstrucţiei filozofiei şi a civilizaţiei apusene de tip Jacques 
Derrida, a pozitivismului, de pe poziţii spiritualiste de această 
dată, şi a epistemologiei practicată mai târziu de Michel 
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Foucault şi de Gilles Delleuze cu frază barocă şi terminologie 
proustiană, uneori imprecisă şi cu pretenţie algebrică induce în 
eroare că am avea de a face cu adevăruri tari. 

N.: Nu ştiu dacă se poate vorbi de un limbaj imprecis, 
depinde de context şi de o lectură adecvată lui. Nu cred că 
poate fi contestată o anumită experienţă sau expertiză în raport 
de zona metafizică. Însă, dacă privim schema Posibilităţii 
universale ca modalitate de înţelegere a creştinismului şi pe 
Hristos ca pe un avatar, într-adevăr intrăm în altă zonă decât 
cea ecleziologică. Aceste imprecizii pot să decurgă şi dintr-o 
relativitate a limbajului în raport de context, şi nu neapărat din 
imprecizie, ca atare. Poate că într-un context oferă un sens 
anume, pentru că limbajul are şi conotaţie contextuală.  

Ad. Olteanu: Atunci lucrurile sunt imprecise dintr-o 
neputinţă intrinsecă a limbajului de a se adecva la conţinuturi 
care îl transcend. 

N.: Există o neputinţă obiectivă a limbajului vorbit şi scris 
de a transpune realităţi care transcend acest limbaj şi suportul 
său imediat. Dacă limbajul vorbit sau scris trece prin filtrul 
gândirii sau al minţii, dar însăşi gândirea sau mintea ca suport 
al limbajului are ca suport o altă realitate şi, dincolo de aceasta, 
este cu adevărat transcendenţa, sigur că este dificil ca prin cele 
inferioare să exprimi pe cele superioare şi mai complexe. Din 
punctul acesta de vedere, natural că există o insuficienţă a 
limbajului, dar el nu trebuie scos din schemă, pentru că este 
vehiculul care poate să transmită ceva din cele dincolo de el. În 
termeni ghelasieni, limbajul este un vehicul iconic, în sensul în 
care are o amprentă a unei spiritualităţi, a unei viziuni şi a unei 
personalităţi, care este impregnată în interstiţiile formulărilor 
sau ale structurii limbajului. Părintele Stăniloae spunea că în 
limbajul scris ne înfăşurăm şi cine citeşte ceva scris de noi dă şi 
de noi. Este o legătură dintre limbaj şi persoană, mai adâncă 
decât cea dintre gândire şi limbaj. Este o imprimare a persoanei 
în propriul său limbaj şi ca expresie lingvistică. 

Ad. Olteanu: Limbajul finit ca expresie a unei persoane cu 
valoare infinită, sau corelaţia dintre finitudine şi veşnicie. 

N.: Mă refer şi la limbaj ca expresie lingvistică, prin ceea 
ce vorbim şi scriem. Limbajul fiinţial este unul al contactului 
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interpersonal ca exprimare de comuniune. Este un limbaj de o 
altă natură. Însă, şi în formulările scrise sau vorbite este 
prezentă persoana. Dar, ţinând seama că există o neputinţă a 
limbajului, atunci există continue adecvări, situări şi contextua-
lizări. Sensul trebuie preluat şi în context, pentru că dacă vii cu 
schema de acasă sau cu sensul pe care îl aveai deja presetat, s-ar 
putea să nu regăseşti sensul propus de autor, şi aceasta se 
întâmplă şi cu privire la scrierile părintelui Ghelasie. Dacă ai 
prejudecăţi şi nu înţelegi ce vrea să spună, te poţi afla în eroare, 
răstălmăcind... 

Ad. Olteanu: Aplicând, deci, propriile mecanisme idiosin-
cratice de înţelegere este posibil să nu înţelegi nimic din 
limbajul celuilalt. 

N.: Interpretezi conform grilei tale de lectură. Deşi, cumva 
este firesc, întrucât fiecare procedează astfel. De aceea, personal 
mă feresc, cât îmi stă în putinţă, de a răstălmăci textul cuiva. 
Este şi o formă de respect faţă de autor, faţă de persoană. Onest 
este să nu-i pun în spate cuiva sensuri pe care nu le-a transmis, 
pe care nu a intenţionat să le transmită. Una este să am altă 
perspectivă sau altă opinie şi alta este să nu înţeleg ce spune 
cineva într-o scriere sau chiar să răstălmăcesc ce scrie. 

Ad. Olteanu: Sau să nu încerc să înţeleg. 
N.: Da, trebuie să caut să te înţeleg în ceea ce vrei să spui. 

Aşa şi în cazul de faţă cu Avva Ghelasie. Poţi să nu îl înţelegi în 
ceea ce vrea să spună, dar trebuie să recunoşti aceasta cu 
onestitate, nu să interpretezi unilateral aspecte rupte din 
context sau să răstălmăceşti, să dai un alt sens, chiar contrar faţă 
de ceea ce a vrut să spună. Aceasta mi se pare o atitudine care 
nu ţine de un mod cuviincios de abordare a unui text sau a unui 
discurs. Trebuie să vedem ceea ce vrea să spună autorul. Critica 
şi delimitarea să fie la obiect. Revenind, limbajul are în sine o 
anumită neputinţă de a surprinde realităţi tainice, apofatice sau 
spirituale şi atunci desigur că există o anumită ineficienţă a sa, 
care te poate determina să apelezi la figuri de stil. Am vorbit că, 
în isihasm, prin termenul fiinţă înţelegem ceva, iar mistica 
metafizică guenoniană înţelege cu totul altceva. Mistic trebuie 
să identificăm realităţile, pentru că aici este problema, să nu 
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vorbim de realităţi diferite, pornind de la limbaj şi termeni 
identici. Realitatea primează. Atâta timp cât limbajul este 
adecvat contextului, ca să îl exprime mai bine sau să devoaleze 
un anumit sens, atunci înţelesul nu trebuie decupat de context. 
Pot să par inconsecvent dacă într-un loc atribui un sens şi în alt 
loc dau un sens diferit aceluiaşi termen. Lucrurile trebuie citite, 
însă, la pachet pentru că, altfel, pot să pară inconsecvente. Poate 
că aceasta era modalitatea de exprimare găsită atunci şi 
deliberat aleasă, pentru că acolo sunt într-un context. Tehnic 
vorbind, există această posibilitate de a folosi terminologii dife-
rite, poate în raport de public, de specializarea şi de pregătirea 
auditoriului, de tematică specifică etc. Gândesc că ar trebui să 
citim personalizat şi contextualizat anumite formulări. Aceasta 
nu înseamnă că nu pot să fie şi anumite inconsecvenţe, dar nu 
mă uit atât la limbaj, cât la conţinut. Vreau să văd coerenţa 
intrinsecă a discursului şi în ce măsură discursul denotă reali-
tăţile despre care se vorbeşte. Mă interesează consecvenţa ce 
priveşte înţelegerea realităţilor fizice, metafizice etc. Ce realităţi 
se desemnează prin Existenţă, Fiinţă sau Principiu mă intere-
sează, sau la ce fel de experienţă mă cheamă această viziune 
metafizică... 

Ad. Olteanu: Limbajul are şi el un conţinut şi se exprimă 
prin el însuşi. 

N.: Când mă refer la astfel de teme şi de personalităţi, 
cum este şi Guénon, mă gândesc că vrea să exprime ceva, o 
experienţă spirituală, că este fidel unei viziuni anume, precum 
schema Posibilităţii universale, că este consecvent saturării 
acestei scheme, şi, în consecinţă, formulările lui vizează această 
realizare spirituală şi, în acest sens, nu este, poate, contradic-
toriu. Deci, nu din perspectiva formelor de exprimare ca atare 
mă refer, ci al realităţilor pe care le propune experienţei şi ca 
viziune. Urmăresc mai degrabă aceste realităţi, identificarea lor, 
decât limbajul ca atare. Dacă limbajul devine o exprimare în 
sine aproape autonomă ieşim din metafizică şi intrăm într-o 
simplă filozofie a limbajului, analitică eventual, care nu mai 
vede orizontul metafizic. Isihastul vorbeşte în scrierile sale 
foarte mult despre limbaj. Vorbeşte despre isihasm ca dialog în 
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absolut, vorbeşte de un limbaj fiinţial, dar şi de un limbaj 
energetic, nu numai de limbaj în sens lingvistic. Poţi să te 
gândeşti, într-un fel, că şi aici poţi să identifici elemente de 
filozofie a limbajului, dar într-o altă formă, subsecventă viziunii 
sale, una care leagă metafizica de teologie şi de mistică, una 
care leagă limbajul de aceste modele arhechipale ale limbajului 
în sine fiinţial, prin care regăseşte Cuvântul. Poţi să identifici 
astfel elemente de filozofie a limbajului şi în această abordare. 
Dar, în acest caz, nu mai este o autonomie strict filozofică a 
abordării limbajului, în sensul unui decupaj analitic sau al unei 
funciare depersonalizări şi destructurări a limbajului, ca analiză 
a limbajului pur şi simplu, unul care apare de nicăieri, este din 
sine şi de la sine, fără origine identificabilă.   

Ad. Olteanu: Importantă este atunci recuperarea memo-
rialului de limbaj şi a identificării realităţilor mistice prin limbaj. 

N.: Şi a persoanei Cuvântului, a Cuvântului care este 
Persoană, care este unul din Treime, nu un limbaj oarecare, fără 
consistenţă personală şi fără conştiinţa de fiinţialitate şi a 
Originii. Nu este Cuvântul numai ca o simplă energie sau o 
subtilă vibraţie-informaţie cosmică, nu este cuvântul ca primă 
vibraţie, ca vibraţie primordială, cum se spune adeseori în 
Orient. Vorbim, aşadar, în isihasm, de recuperarea arhechipului 
de limbaj şi de redescoperirea fondului de persoană ca limbaj, 
care este deopotrivă cu conştiinţa şi memoria persoanei. Nu 
este loc de un limbaj autarhic desprins de conştiinţă şi de 
memoria identitară a persoanei. 

Ad. Olteanu: Sau ca şi cum limbajul să structureze con-
ştiinţa ca fiind dinainte de ea. 

N.: Se intră în acest caz într-o altă interpretare, în care 
apare o devenire ce configurează şi generează prin limbaj 
conştiinţa-persoana. Ceea ce denotă o contestare a caracterului 
fundamental al persoanei şi preluarea acestui rol fundamental 
de către limbajul inconştient şi impersonal. Sigur, sunt care ope-
rează cu astfel de prezumţii, ce, din perspectivă isihastă, sunt 
simple presupuneri, care ies de sub incidenţa revelaţională a 
Cuvântului Întrupat. Revelaţional, acceptăm că „Cuvântul prin 
care toate s-au făcut” este Persoană, una din Sfânta Treime  
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(de Persoane!), care se înomeneşte, şi atunci nu mai am 
Cuvântul-limbajul ca fiind de sine, impersonal. Analog, iconic, 
însuşi chipul omului este chip de limbaj pentru că are originea 
în Fiul care este chip de limbaj. 

Ad. Olteanu: Cuvântul prin limbaj indică Treimea. 
N.: Descoperă Treimea, Persoanele Sfintei Treimi. Ne 

descoperă Persoana Sa, ne descoperă şi pe noi nouă înşine ca 
persoane. Este un limbaj personalist, care evidenţiază fondul 
fiinţial al conştiinţei şi chipul personalist de exprimare. Ne 
descoperă persoana-exprimare fiinţială, care nu este totuna şi 
nici de substituit şi de confundat cu un limbaj energetist sau 
dezontologizat, pentru că atunci intrăm într-o altă perspectivă 
asupra limbajului, în care limbajul nu are nicio consistenţă. Este 
aşa cum e intelectul în budism, doar o aglutinare de energii şi 
de particule procesuale. Revenind, caut să înţeleg şi contextual 
şi personalist demersul cuiva. Sigur că este posibil să vezi 
anumite inconsecvenţe, care ţin de tipul de abordare, într-o 
situaţie sau alta, ori în cauză pot fi semnele unei evoluţii spiri-
tuale ale respectivului. La treizeci sau la cincizeci de ani lucru-
rile apar diferit şi în alte nuanţe. Fiecare poate să aprofundeze 
sau să se depărteze de o anumită perspectivă în timp, şi, dacă 
privim traseul spiritual la scara timpului, lucrurile sunt 
normale. Nu pot să evaluez pe cineva neapărat ca inconsecvent, 
că nu a fost la şaizeci de ani cum era la treizeci. 

Ad. Olteanu: În cazul de faţă avem de-a face cu o 
deplasare semnificativă a traseului religios, care pleacă din 
teozofie şi ocultism exoteric, ancorat cumva într-un creştinism, 
spre iniţiere în altceva.  

N.: Am discutat ca metodologie despre aceste chestiuni, 
aşa cum încerc să le înţeleg, sau pot fi înţelese în raport de o 
dinamică a lor. Referitor la Guénon, nu cred că s-a mişcat într-o 
filozofie a limbajului şi mă gândesc că a mers şi pe o experienţă 
spirituală, desigur, în felul ezoteric sau metafizic în care a 
văzut-o şi a asumat-o.  

Ad. Olteanu: În Cabala extatică, diferită de cea teozofică 
sau teurgică, Abraham Abulafia, dar şi Eleazar din Worms 
învăţau recitarea numelor divine, respectiv a Tetragramei 
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YHWH, Adonay, El Shadday şi Elohim, precum şi tehnici de 
permutare a literelor şi coduri alfanumerice de atribuire a unei 
valori numerice unei fraze, unui cuvânt sau unui nume, acestea 
pentru purificarea mistică a conştiinţei, pentru descoperirea 
Unului perfect Dumnezeu, pentru înţelegerea substanţei Lui în 
adevărul limbajului, pentru cunoaşterea teurgică şi metafizică. 
În isihasm, una dintre tehnicile specifice este recitarea şi 
interiorizarea rugăciunii inimii. Observ o concentrare comună 
pe recitarea Numelui inefabil, însă în Cabala numele inefabil 
este Tetragrama, pe când în creştinism este Iisus. Locul comun 
al acestora cu yoga îl constituie şi tehnica respiratorie, ca şi cum 
ar exista o cunoaştere a lui Dumnezeu cu ajutorul respiraţiei. 

N.: Am vorbit aici despre cunoaşterea sau întâlnirea lui 
Dumnezeu ca persoană din perspectiva persoanei, întâlnire ce 
nu se poate reduce la o tehnică a accesării sau a participării. 
Rugăciunea nu se restrânge la tehnică, aşa cum nici persoana 
despre care vorbim nu e de circumscris la cibernetică, robotică 
sau procedură. Acum dacă spunem că persoana şi inspiră sau 
expiră este altceva. Însă, în cunoaşterea mistică isihastă chipul 
de persoană, ontologic vorbind, este fiinţial, întrucât sufletul 
omului este dincolo de aceste realităţi şi fiziologii respiratorii. 
Isihasmul, în perspectiva sa carpatină specifică, nu merge 
neapărat pe asocierea rugăciunii cu respiraţia şi, cu atât mai 
puţin, pe acele tehnici respiratorii despre care vorbesc unele 
mistici metafizice. Părintele Ghelasie nu aşază isihasmul în 
ambianţa tehnicismului, a metodelor sau a altor tehnologii 
mistice, pentru că în isihasm este implicată relaţia interper-
sonală. De aceea, trebuie căutat acest chip de relaţionare şi de 
adresare personală. Mai exact, trebuie să descoperim chipul 
persoanei, taina persoanei. Tehnica respiratorie şi nu numai, şi 
alte tehnici, sunt cumva relicve ale unei mecanizări a vieţii 
spirituale. Iar noi vorbim despre un Dumnezeu-Persoană, nu de 
unul abstract sau funcţional. Dacă consideri şi eşti încredinţat 
că este doar un divin nedeterminat, gen Principiu impersonal, 
atunci îţi iei ustensilele, frânghiile, scările, pui în acţiune 
tehnicile, activezi prizele şi te apuci să îl cucereşti, încerci să ţi-l 
împropriezi şi să-l realizezi. Însă în creştinism, în mistica 
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isihastă, este vorba despre Dumnezeu-Persoană, Treime de 
Persoane care ţi se descoperă, pentru că tu nu ai acces la El dacă 
nu ţi se descoperă, şi atunci tehnicile şi practicile sunt altceva ca 
abordare, când ne referim ca persoană la altă persoană. Aşadar, 
nu trebuie să trecem cu vederea caracterul fundamental 
personalist al misticii isihaste. Nu întâmplător, isihastul de la 
Frăsinei insistă pe nevoia de redescoperire a chipului de 
persoană, a acelui chip tainic fiinţial, şi pe actul închinării ca 
gest iconic, pe ritualul ca participare, care nu poate fi substituit 
de tehnică. Isihasmul nu poate fi abordat ca tehnică a extazului 
şi ca tehnologie a sacrului, ci în sensul chipului euharistic, care 
nu poate fi înţeles metafizic. 

Ad. Olteanu: Acest Dumnezeu devine prin euharistie 
interior, iar nu un vizavi, cum spunea părintele patriarh Daniel. 

N.: Este şi interior, dar este şi un faţă către faţă al relaţiei. 
Din perspectiva părintelui Ghelasie are chiar şi sensul de 
supraexterior, acela arhechipal, haina hristică de la botez. Este 
şi paradoxul dintre transcendent şi imanent. Însă, trebuie să ai 
şi conotaţiile unui transcendent creat şi pe cele ale unui 
transcendent al transcendentului. Adică, ale unui transcendent 
necreat, care este adevăratul transcendent, peste acest trans-
cendent creat. Transcendentul creat este conştiinţa, sufletul 
fiinţial în raportare la conştienţa minte-energii. Când trăieşti 
prin minte, aşa cum a fost transmutată trăirea omului după 
Cădere în conştienţa aceasta a minţii-energiilor şi în simţirea-
corp, atunci sufletul tău fiinţial este transcendent şi apofatic faţă 
de energiile subtile şi minte. Dar acest suflet, dincolo de minte-
enegii şi corp, nu este adevăratul transcendent divin. Misticile 
metafizice confundă această transcendenţă a sufletului ca 
realitate inefabilă fiinţială, de dincolo de minte şi de energetica 
subtilă, cu divinul. În orice caz, isihasmul ca mistică nu trebuie 
dus într-o sferă a tehnicalităţii. 

Ad. Olteanu: Nu trebuie dus într-o direcţie asemănătoare 
cu mantra. 

N.: Aceasta ţine de o altă abordare, ca tehnică de fixare 
sau de rezonanţă energetică vibraţională. De aceea, isihastul ne 
vorbeşte despre chipul ritualic sau gestic al isihasmului, dar 
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ritualul exprimă o formă de aşezare, de relaţionare personală, 
aşa cum în mod fundamental este şi ritualul liturgic, care 
desfăşoară o prezenţă/prezenţe personale. Ritualul înţeles nu 
tipiconal-formalist, ci personalist, ca mişcare ritualică a per-
soanei, iar persoana asumată, întâi de toate, în sensul ei funda-
mental fiinţial şi a-energetic.   

Ad. Olteanu: Liturghia are un iconic gestual în desfăşu-
rare sacramentală.  

N.: Isihasmul caută prezenţa de adresabilitate şi adresa-
bilitatea ca prezenţă, dar face o distincţie cu privire la natura 
acestei prezenţe, ca fiinţialitate ori ca energii, ori, mai complex 
şi mai integrativ, sub forma chipului euharistic. Misticile meta-
fizice insistă în principal pe prezenţa energetică subtilă, uitând 
de prezenţa fiinţială, şi de integralitatea prezenţei în chip 
euharistic. De aceea, isihasmul insistă pe faptul că trebuie 
recuperat fondul de adresare şi de comunicare reală, fiinţială, 
care este cea direct sufletească a chipului de persoană, pentru a 
avea întâlnirea faţă către faţă cu Dumnezeu ca Persoană. 
Trebuie redescoperită acea deschidere tainică a sufletului în 
vederea experierii acestei întâlniri cu adevărat inter-personale. 
Trebuie ajuns la această deschidere către transcendent în chip 
de viu personal, şi, din acest punct de vedere, al viului fiinţial, 
pun între paranteze cam tot ceea ce este tehnică şi metodă. 
Isihastul identifică această adresabilitate fundamentală a per-
soanei în chipul gestului, ca act direct al persoanei. În sensul 
gestic, se trece peste invocare şi peste asocierea rugăciunii cu 
respiraţia. Este altceva decât tehnicile respiratorii, pentru că este 
căutată descoperirea ta ca persoană-gest, prin care iniţiezi 
întâlnirea şi comuniunea cu Hristos-Persoană. În acest sens, nu 
atât numele, cât iconicul numelui este important, spune 
isihastul într-o Foaie de practică isihastă, republicată în Memoriile 
unui isihast. Filocalia carpatină. Contează şi cu Cine te întâlneşti, 
pentru că numele nu epuizează persoana, nu acaparează 
persoana numită, ci doar o cheamă. Iar chemarea nu este însăşi 
şi numaidecât întâlnirea. Contează şi ca acea persoană să vină 
spre întâlnire, şi nu vine în mod magic. Nu e la cheremul 
apelului tău. Apoi, trebuie să ai şi un act de închinare faţă de 
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iconicul numelui, aşa cum spune isihastul, pentru că încerci să ai 
o întâlnire cu cineva, şi chiar o comuniune şi o împărtăşire, nu 
cu un nume, ci cu o persoană al cărei nume îl rosteşti. Numele 
este legat de persoană, dar numele nu substituie persoana. 
Drept dovadă, V.A., un căutător spiritual care vorbea de oratio 
mentis, zicea că, rostind Rugăciunea lui Iisus, i se deschidea 
chakra sahasrara. Prin urmare, poţi să rosteşti rugăciunea şi să 
pronunţi numele, dar poţi să ai experienţa unei realităţi care nu 
are legătură cu experienţa hristică propriu-zisă, deci cu Hristos 
ca alteritate, ca Persoană. Numele devine astfel un mijloc prin 
care realizezi un efect mistic asupra ta, în cazul de faţă unul 
energetic subtil, pentru că chakra ţine de o activare a unui 
centru în structura ta energetică. Însă, mistic isihast eu mă 
întâlnesc cu Hristos, care este Altcineva şi altceva decât mine, 
şi, ca atare, trebuie să am conştiinţa Cuvântului Întrupat, 
pornind de la chipul euharistic al întâlnirii şi de la toate acele 
detalii ale împărtăşirii, ale comuniunii sau ale întâlnirii. 

Ad. Olteanu: Prin recitarea mecanică a numelui lui Iisus 
poţi să rămâi într-un spaţiu energetist şi neclar. 

N.: Folosind şi rostind doar numele, nu ai numaidecât o 
garanţie a unei autentice experienţe isihaste. Poţi să pronunţi 
numele şi să îl reciţi, să te concentrezi şi să te fixezi pe nume, 
dar să nu ai experienţa hristică autentică, ecleziologică. Trebuie 
să mă întâlnesc cu Hristos ca Persoană, deci cu cine este El în 
chip real, ca Dumnezeu şi om. Este o întreagă serie de întâlniri, 
întâlniri de întâlniri, pentru că este şi o creştere prin fiecare 
întâlnire, este o dinamică a adâncirii comuniunii cu Hristos 
care, desigur, este mijlocită şi de pomenirea numelui. Chipul 
euharistic al întâlnirii, despre care vorbeşte părintele Stăniloae, 
arată o întreagă gamă de dimensiuni ale întâlnirii, deşi, nici 
termenul „dimensiune” nu este, poate, cel mai adecvat. Chipul 
euharistic arată realităţile comuniunii hristice. Unii îl înţeleg, 
însă, pe Hristos euharistic ca pe o „doză de har”. Nu înţeleg şi 
dimensiunea chipului euharistic, această întregire a întâlnirilor, 
aceste deschideri ale comuniunii despre care vorbeşte părintele 
Stăniloae în articolul Viziunea filocalicā..., de fapt, o conferinţă 
ţinută la Institutul Teologic Sfântul Serghie din Paris. Unii se 
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împărtăşesc cu Hristos ca putere, ca şi cum nu ar fi întâlnirea cu 
Hristos în acea deschidere pe care trebuie să o urmărim, a 
comuniunii de a fi un mădular viu în trupul mistic, articulat la 
toate dimensiunile de comuniune, înţelegând întâlnirea cu 
dumnezeirea lui Hristos şi cu umanitatea Sa. Altfel zis, înţeleg 
euharistia doar ca întărire sau ca antidot, ca medicament, şi nu 
ca întâlnire în chip euharistic, chip în care se adânceşte întreaga 
taină şi complexitate a întâlnirii, a comuniunii, a iubirii. Nu ştiu 
dacă sunt foarte clar ca tuşă. Nu este vorba că nu e şi un efect 
de medicament sau de antidot împotriva răului. Sunt şi acestea. 
Însă, eu, credinciosul trebuie să mă deschid în acel orizont 
eshatologic al chipului euharistic al tainei zilei a opta a 
veşniciei. 

În acest sens, nici practica mistică nu ar trebui să fie ruptă 
de acest orizont liturgic, de acest act al persoanei, gestic sau 
ritualic. Tocmai din această perspectivă, Avva Ghelasie abor-
dează isihasmul într-un mod extraordinar. Îl scoate din 
perspectiva tehnică şi îl arată în structura sa liturgică şi 
euharistică, şi atunci şi practica isihastă este cadrată iconic de 
coordonatele acestei viziuni liturgice, euharistice şi personaliste. 
Nu îl întâlneşti pe Hristos numai printr-o tehnică a pronunţării, 
în care adaugi sincron şi respiraţia, inspirul şi expirul, nu îl 
întâlneşti numai prin intermediul numelui, ci în integralitatea 
Sa ca Icoană-Persoană. Gestul iconic despre care vorbeşte 
isihastul este un act de închinare al persoanei în sine care 
emerge din fondul nostru profund şi se adresează Persoanei-
Icoanei lui Hristos. Acest chip fiinţial al persoanei noastre 
trebuie căutat şi recuperat, pentru că, după cădere, este ascuns 
de corp, de minte şi de energii. Chipul nostru de persoană, 
chipul de asemănare de Cuvânt, este după chipul Cuvântului, 
şi, în acest sens, ca demers de restaurare trebuie recuperată 
exprimarea în sine ca persoană şi ca taină a persoanei. Ca 
viziune isihastă, este de reţinut acest arhechip de cuvânt al 
omului, al persoanei-exprimare. Sigur că pot să merg pe calea 
rugăciunii minţii în inimă, că pot să folosesc şi pomenirea 
numelui, că pot să asociez numirea chiar şi cu respiraţia. 
Isihastul previne, însă, că dacă nu ai un duhovnic iscusit te poţi 
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poticni, pentru că mistic apar stări care trebuie bine cernute ca 
să nu confunzi simţirile tale, chiar subtile fiind, cu realităţile 
unor întâlniri directe cu Dumnezeu. 

Ad. Olteanu: Să nu substituim adevărata întâlnire cu 
experienţa subiectivă. Mecanica repetiţiei se poate lesne 
transforma în redundanţă.  

N.: Evident, nu trebuie înţeles că repetarea rugăciunii care 
revine în buclă de un număr de ori este ea însăşi întâlnirea. 
Chiar la Athos erau unii care confundau numele cu Persoana, 
onomolatrii. Făceau din nume un Dumnezeu, dar lucrurile nu 
trebuie confundate. Nici această rostire a rugăciunii minţii nu 
este numaidecât şi întâlnirea, în sensul comuniunii sau al în-
dumnezeirii. Sigur că este o dinamică a întâlnirii, a întâlnirilor, 
este o adâncire permanentă. Asta nu înseamnă şi că, într-un fel, 
fiecare rugăciune nu este şi o întâlnire. Întâlnirea, în sensul 
isihast carpatin, trebuie să se aşeze ca viziune pe coordonate 
liturgice şi euharistice, trebuie să rămână pe dimensiunile 
acestea ale întâlnirii conştiente pe care le surprinde extraordinar 
Marele Teolog. Dar pentru a te mişca pe aceste coordonate 
trebuie să mergi şi la o trezire a chipului tău de persoană, 
trebuie să ai în atenţie această aprofundare a întâlnirii. De 
aceea, isihastul distinge între un isihasm al minţii, unul al minţii 
în inimă şi unul direct al duhului de suflet. Mai mult, subliniază 
că adevăratul isihasm de acolo începe, din suflet. 

Isihasmul propriu-zis începe atunci când ajungi să con-
ştientizezi rugăciunea directă a sufletului, ceea ce înseamnă că 
s-a conturat acea restaurare de sine care te face apt de reala 
întâlnire. Acolo, în suflet, nu se ajunge uşor, pentru că noi 
conştiinţa aceasta de suflet fiinţial nu o avem trezită. Nu trăim 
conştient acest act al sufletului direct, ci mai mult trăim într-un 
activ al minţii. Adresabilitatea sufletului ca atare este mai mult 
decât simpla numire a minţii. Este o supranumire. De aceea am 
vorbit şi de iconicul numelui care denotă, în fond, acest 
personalism mistic al practicii isihaste. Dacă cineva doreşte să 
cunoască isihasmul ca mistică trebuie să înţeleagă ce este 
această taină a persoanei în sensul ei fiinţial, care nu este 
mentalul. În zona cabalei, pentru că aţi amintit de ea, se ajunge 
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la Unul ca Principiu şi rămâi cu o concentrare pe nume, pe 
Tetragramă, care te duce tot la acel Unul, la Ein-Sof, pe care 
trebuie să îl decriptezi şi dacă îi dai doar un calificativ că este 
divinul, dar nu înţelegi toată schema acestei relaţionări, nu 
înţelegi, de fapt, caracterul lui de Principiu, şi nu înţelegi că nu 
este totuna cu adevăratul Dumnezeu-Persoană. De aceea şi 
practica mistică din Cabala, dar şi alte practici mistice, trebuie 
văzute la pachet cu întreaga lor viziune asupra divinului şi 
asupra omului, ca să înţelegi de unde pleci şi unde ajungi, cine 
eşti şi cu cine te întâlneşti, nu doar cum o faci.  

Aşa trebuie precizată şi practica isihastă în raport de o 
viziune isihastă, de o antropologie iconică, care este iconică 
întrucât este o abordare în raport de omul creat după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu şi de intermedierea nu doar a unui 
nume Divin, ci a icoanei chipului hristic, ce face posibilă 
întâlnirea cu Persoana. Practica isihastă se înţelege, astfel, în 
raport de viziunea isihastă, personalistă, iconică, asupra omului 
şi asupra lui Dumnezeu. Nu este doar o simplă practică în care 
ţi-ai luat scăunelul şi pui bărbia în piept... 

Ad. Olteanu: Isihasmul nu este o practică numai despre a 
sta în chilie şi de a invoca numele lui Iisus. 

N.: E folositor să ai şi structura unei viziuni isihaste 
integrale, pe care mulţi nu au înţeles-o şi, de aceea, unii au 
redus isihasmul la o tehnică respiratorie de liniştire sau la un 
mod de rostire a rugăciunii inimii, repetitiv, de un număr de 
ori. În realitate este un iconic al numelui, pentru că persoana 
înglobează numele, şi este şi un chip euharistic al întâlnirii, al 
comuniunii. Cu numele cuiva merg către el. Chem acea per-
soană, o invoc. Dar nu trebuie să confund numele cu persoana, 
deşi este o legătură între nume şi persoană. Aşa, după cum, nu 
trebuie să confund reprezentarea persoanei cu însăşi persoana 
din icoană, deşi este legătură iconică între reprezentare şi 
persoană. Am reprezentarea iconică şi este legătura dintre 
reprezentare şi persoană, dar, totuşi, reprezentarea ca imagine 
iconică nu se confundă cu persoana reprezentată, deşi este în 
legătură de asemănare cu ea. Persoana poate fi mediată iconic 
de numele său şi de reprezentarea sa, dar nu se reduce la nume 
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şi la reprezentare. De aceea, manevrele sau tehnicile asociate 
numelui şi reprezentării pot să nu te întâlnească cu persoana, 
pentru că persoana este conştiinţă care se oferă. În plus, trebuie 
subliniat că întâlnirea inter-personală, în sens mistic isihast, 
este, în primul rând, fiinţială şi, în plan secund, energetică, fără 
confuzie sau amestecare dintre fiinţă şi energii, dintre fiinţia-
litatea creată şi fiinţialitatea necreată, dintre energiile necreate şi 
energiile create. 

Ad. Olteanu: În Cabala la cunoaşterea numelui se ajunge 
prin permutări. 

N.: Sunt tehnici, permutări şi combinări. Relevante sunt, 
însă, nu procedurile, ci viziunea şi realităţile. Cine din structura 
antropologică face aceste operaţiuni, care este agentul acestor 
permutări? Mintea? Care este natura minţii, în acest caz? 
Energetică? E vizată natura energetică vibraţională a literelor ce 
compun numele divin? Este în joc caracterul personal sau im-
personal al divinului? De aceea, ca isihasm, se precizează acest 
iconic al numelui şi ce înseamnă personalismul creştin. Iconicul 
numelui îţi atrage atenţia să nu substitui şi să nu decupezi 
numele de persoană, ca în modalitatea despre care am vorbit, 
unde, rostind Rugăciunea lui Iisus, i se deschidea respectivului 
o chakră. Acolo vedem un decupaj dintre nume şi persoană, dar 
şi o substituire a experienţei întâlnirii persoanei hristice, ca 
atare, cu o experienţă individuală, doar energetică şi fără legă-
tură cu harul ce, aşa cum s-a mai precizat, reprezintă energiile 
necreate. În sensul acestui energetism subtil creat, neharic, poţi 
rosti, de fapt, orice rugăciune sau orice mantră şi se deschide 
aceeaşi chakră. Astfel, numele devine un mijloc de deschidere a 
unei chakre. Nu mai este asociat cu realitatea întâlnirii 
persoanei şi nu te trimite către o realitate în sine a persoanei cu 
care doreşti să te întâlneşti cu adevărat, ci rămâne numai un 
mijloc de a ţi se activa ţie ceva în tine, în structura ta energetică 
subtilă. Cei care rămân mistic în acest energetism subtil nu 
ajung să se cunoască nici măcar pe ei ca persoană, în fiinţia-
litatea ce transcende acest energetism subtil, şi cu atât mai puţin 
ajung să se întâlnească cu Dumnezeul cel Adevărat. Cei care se 
învârt mistic în acest energetism subtil ajung la un soi de 
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autodivinizare, atunci când transcend din acest energetism în 
realitatea imediată, care diferă ca natură de energii, dar care 
este fiinţialitatea creată. 

Ad. Olteanu: Numele ar fi un vehicul iar nu un capăt, pe 
când persoana este adevăratul capăt de drum. 

N.: Un vehicul care se poate face el capăt pentru că te 
duce către o experienţa a ta însăţi, şi aceasta doar energetică, ca 
sine individual, nu şi fiinţială, ca persoană. Dar, mai ales nu te 
duce către o experienţă a celuilalt ca celălalt. Şi în cazul de faţă 
nu vorbim despre o întâlnire cu oricine, cu un om, ci de o 
întâlnire cu Dumnezeu-Omul, cu Hristos. Întâlnirea este foarte 
importantă, din această perspectivă mistică. De aceea, în viziu-
nea isihastă, este riscant să operezi lato sensu după logica 
analogiilor şi a corespondenţelor şi să te încredinţezi unor 
similarităţi, care pot fi doar aparente. Altfel spus, nu poţi 
echivala sau considera similare practica mistică din Cabala, care 
se foloseşte de numele divin, cu practica mistică isihastă, care se 
foloseşte tot de o numire a Domnului. 

Este înşelătoare o astfel de analogie, întrucât dacă încerci 
să compari viziunile, întreaga perspectivă asupra realităţii 
divinului şi realităţii omului, a actanţilor, a numirii şi a numi-
tului, adică a celor care sunt implicaţi în această experienţă, 
ajungi să vezi că, în Cabala, divinul este mai degrabă un 
Principiu, o realitate impersonală, pe care o conştientizezi şi o 
activezi. În sens creştin, mai degrabă Dumnezeu este Cel care 
vine la tine, Cel care te cheamă, pentru că este Persoană. Tu 
trebuie să fii receptiv la chemare şi să răspunzi. Trebuie să ai 
această deschidere ca persoană către El. Actantul, chiar în 
Liturghie, este, în primul rând, Dumnezeu. Înaintea mea ca 
preot, dacă vreţi. Liturgicul propriu-zis nu îl săvârşesc eu 
preotul, pentru că nu este un act magic, nu este vorba de ştiinţa 
unui ezoterism iniţiatic. Hristos este Marele Arhiereu şi dinspre 
El se desfăşoară liturgicul în Biserică, pentru că Biserica este 
extensie a Trupului Său. Ca preot trebuie să am actul, dispoziţia 
de a rămâne ritualic prezent în proximitatea deschiderii spre 
comuniune în chip euharistic, în trup mistic ecleziologic, pe 
care o face şi la care mă face părtaş Fiul în Duhul Sfânt prin 
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Binecuvântarea Tatălui. Este o altă viziune, personalistă, a recu-
noaşterii Originii ca Treime de Persoane, întrucât s-a revelat ca 
atare. Iar Originea ca Treime de Persoane este piatră de potic-
nire pentru monoteism. Şi când vorbim de persoană nu putem 
să nu înţelegem realitatea persoanei fără conştiinţa, memoria şi 
limbajul său, fără o identitate a sa, fără capacitatea sa direct 
actantă, intenţională etc., ce o face ireductibilă la ceea ce 
înseamnă un Principiu metafizic. Trebuie spus că, vorbind de 
structura antropologică, persoana creată are aceste conotaţii 
metafizice, întrucât ca realitate transcende fizicul corporal, dar 
şi mintea şi energeticul subtil. Persoana creată este metafizică, 
dar totodată este şi meta-energetică şi meta-mentală. Isihastul 
chiar afirmă că, în isihasm, avem o metafizică a persoanei. 
Realitatea este că noi trăim mai degrabă prin conştienţa subtilă 
a minţii, şi nu prin conştiinţa fiinţială a persoanei, ceea ce este 
un simptom al căderii sau, mă rog, al încă nerestaurării noastre. 

De aceea, problematica numelor divine şi a numirilor este 
importantă în sens mistic, dar mai importantă este problematica 
persoanei, a identificării persoanei în realitatea sa, a trezirii 
capacităţii sale participative şi a desfăşurării relaţionării sale 
inter-personale, comuniante. Nu este aflare în treabă faptul că, 
la isihast, vedem o legare a numelui şi a numirii tot de icoană, 
de chipul iconic şi de persoană, pentru că, dacă nu am clarificat 
acest personalism mistic, pot să mă îndrept către o nedeter-
minare impersonală a unui Principiu metafizic sau pot să mă 
mişc în fascinaţiile energetismului subtil, ce se deschide la unii 
în chakre, şi care nu este o experienţă mistică isihastă validă. 
Nu am nevoie ca în întâlnirea mea cu Hristos să mi se deschidă 
vreo chakră. Întâlnirea cu Hristos nu deschide nimănui vreo 
chakră, pentru că nu este pe traseul mistic isihast. Chipul 
euharistic al întâlnirii în Hristos este mult mai complex. Iar dacă 
priveşti cu atenţie la spiritualitatea chineză, de pildă, nici acolo 
nu găseşti chakre, deşi vorbesc despre Tao ca metafizic şi de Yin 
şi Yang, de qi ca energie. La indieni le găseşti, şi la cei care le 
caută. În spaţiul creştin răsăritean, cu atât mai puţin identifici 
astfel de centre energetice pe care le vehiculează misticile 
energetice şi care confundă un personalism energetist cu 
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adevăratul personalism, care este unul fiinţial şi dincolo de 
energii. Ceea ce înseamnă că nu sunt asumate experienţial şi 
aceste energii subtile create. În sens mistic creştin, trebuie să 
conştientizăm acel chip euharistic al întâlnirii, pe care părintele 
Staniloae l-a prezentat extraordinar, şi aici, în acest chip, trebuie 
conştientizate şi identificate aspectele mistice şi detaliile 
experienţiale.   

Ad. Olteanu: Logica analogiilor şi corespondenţelor 
determină doar identificări superficiale, de suprafaţă. Iar refe-
ritor la chemare, ştiu că Dumnezeu se propune, nu se impune, 
şi stă la uşă şi bate. 

N.: Dacă nu ajung la duhul de suflet al rugăciunii ca 
dialog în absolut, nu mă pot numi isihast, după cum ne atrage 
atenţia isihastul. Sufletul, care este dincolo de energii, este faţa 
noastră autentică şi reală. Sufletul este sau trebuie să fie, 
actantul propriu-zis. Prin duhul de suflet se intră conştient şi 
direct, ca substanţialitate fiinţială, aenergetică, în relaţionare cu 
alt suflet ori cu Dumnezeu. Astfel, „faţă către faţă” implică, în 
primul rând, sensul acesta de suflet şi de persoană, de ipostas. 
Şi în cărţile liturgice, în mineie, de pildă, poţi să găseşti că se 
vorbeşte de Dumnezeu ca de o singură fiinţă în trei Feţe. Feţe în 
sensul de ipostas, de identitate personală. Faţa adevărată a 
omului ca persoană este, în fond, acel suflet creat al său. 
Isihasmul se desfăşoară, astfel, mistic, cu adevărat ca faţă către 
faţă, atunci când se ajunge la acel suflet, când se redescoperă 
conştiinţa propriului suflet. Isihasmul începe abia când ajungi 
acolo, la conştiinţa feţei sufletului, în sensul propriu al terme-
nului, ca dialog în absolut, cu Dumnezeu cel dincolo de acest 
suflet/faţă fiinţială. Isihastul afirmă că mistica creştină este o 
dublă mistică, pentru că implică şi această regăsire a chipului 
de suflet, regăsire care este tot un demers mistic. Isihasmul 
înseamnă şi descoperirea noastră ca persoană, şi nu doar 
revelarea lui Dumnezeu ca Persoană. Nu întâmplător, isihastul 
de la Frăsinei a precizat isihasmul, în specificul carpatin, în chip 
iconic personalist, gestic, ritualic şi nu în modul mecanic sau 
tehnicist. E aici şi o inevitabilă tuşă de hotar faţă de aceste 
metafizici mistice. 
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Ad. Olteanu: Ştiu că aţi făcut trimitere la tipuri diferite de 
spiritualitate într-o carte numită Curente spirituale în ortodoxie şi 
publicată în 2013, anume la Athos, Sinai, Carpaţi şi la creşti-
nătatea siriacă. 

N.: Sunt interesante ca nuanţe de model, chiar formativ, 
dacă vreţi. Cred că ar trebui să vedem realitatea şi într-o 
deschidere policromă, într-o logică a diversităţii personale şi de 
model specific, chiar în ortodoxie, pentru a recupera tocmai 
aceste nuanţe, pentru că, altminteri, rişti să translatezi mono-
crom, monolitic propriul model şi să îl transformi în unica grilă 
de lectură. Astfel, poţi să ajungi să excluzi, pentru că nu se 
potriveşte cu grila ta de lectură, ceea ce în realitate are şi alte 
nuanţe cromatice. Printr-un astfel de demers, într-o logică a 
diversităţii, se ajunge şi la o claritate a vederii acestor specifi-
cităţi, ceea ce este o îmbogăţire. De aceea, cred că este bine să ai 
în atenţie specificul în discuţie, pentru că vezi aceste modele şi 
comparativ, structural, dar şi paradigmatic. Nu le vezi doar 
calificându-te practic la locul de muncă, ci le lecturezi şi 
practica lor în raport de specificul unui model, pe care îl asumi. 
Astfel, ai, pe lângă practică, şi teoria. Ai, însă, şi viziunea, care 
este mai mult decât teoria, este mai profundă pentru că are şi o 
conotaţie experienţială, personală, de trăire sau revelaţională. 
Nu mergi doar către anumite tehnici sau practici, calificându-te 
numai la locul de muncă, cum spuneam. Nu te reduci la cum ai 
învăţat de la cineva că se face, cum se face, dar tu nu ai însuşită 
şi viziunea lui, ca să înţelegi de ce este aşa, ori că se poate şi 
altfel. La Avva Ghelasie se remarcă această viziune care girează 
şi practica, şi de aceea vorbeşte despre iconicul numelui. 

Ad. Olteanu: Isihasmul presupune o complexitate şi o 
ascetică mai greu de accesat şezând în fotoliu şi gustând caviar, 
pierdut în traducere şi în concepte mirobolante. Tatăl meu, 
binecuvântată să îi fie amintirea, mi-a relatat cândva, demult, o 
scurtă discuţie cu un simplu monah din Frasinei, bătrân şi 
coborât parcă dintr-o frescă bizantină, care îi prezenta deliciile 
unui meniu ale cărui ingrediente principale erau mămăliga şi 
prunele grase, consumate crude, desigur.  

N.: Complexitatea practică este determinată şi de viziunea 
ca atare. Rugăciunea poate fi simplă, ca formă, dar asta nu face 
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ca experienţa rugătorului să nu fie una complexă. Până la urmă, 
creştinismul este revelaţie dumnezeiască, de ce ar trebui să fie 
doar sancta simplicitas? Isihasmul nu se poate prezenta doar 
simplu, dintr-o dată. E nevoie uneori de expunere într-o manieră 
desfăşurată care relevă accente şi nuanţe, balize ale traseului 
isihast care se pot preciza. De aceea, atunci când isihastul 
vorbeşte de iconicul numelui sau de personalism, o face pentru 
că trebuie să înţelegi personalismul experienţial isihast în 
autenticitatea sa. Altfel, unii sunt tentaţi să facă asocieri, ana-
logii, corespondenţe, acreditând că şi alte mistici sunt cumva 
similare cu isihasmul, că uite au Tetragrama şi Numele divine şi 
aşa mai departe. Însă, trebuie să vedem care este perspectiva, 
care este viziunea isihastă. Trebuie arătat ce înseamnă şi cine 
este chipul hristic, cum este creată lumea, cum este creat omul, 
care este chipul omului etc. Acestea ţin de viziune. 

Ad. Olteanu: Viziunea este decisivă, iar nu recitarea. 
N.: Da, viziunea este cea care girează şi calibrează până la 

urmă şi experienţa. Sigur că întâlnirea ca atare este funda-
mentală şi se poate petrece şi prin pomenirea numelui, pentru 
că şi pomenirea numelui este o cale reală de a întâlni persoana. 
Însă, când se pune problema acestor interferenţe mistice şi intră 
în lucru corespondenţele, analogiile, simbolurile, se complică 
situaţia. Astfel se întâmplă şi când cineva se apucă să practice 
recitarea numelui, oratio mentis, fără să fie clar înrădăcinat într-o 
tradiţie isihastă, aşa cum era cel despre care vorbeam, care 
umblase prin Tibet şi care făcea un fel de asamblaj mistic-
experienţial. Am vrut să semnalez că, pornind de la pomenirea 
numelui, poţi avea şi astfel de experienţe care nu te menţin în 
spaţiul eclezial, aceasta, desigur, dacă vrei să rămâi în acest 
spaţiu. Nu orice experienţă mistică te menţine în acest spaţiu al 
ecleziei, în trupul mistic, chiar dacă vorbim de pomenirea 
numelui sau de tehnica de numire, sau de modalităţi de 
recitare, că se poate pronunţa într-un fel sau altul. Acest lucru 
este bine de ştiut. 

Ad. Olteanu: Pomenirea numelui se face cu preponde-
renţă în spaţiul liturgic, în synaxa euharistică. Spaţiul eclezial 
este cel care defineşte şi dă amplitudine invocării numelui. 
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N.: Trebuie să te racordezi la acest fir al tradiţiei ecleziale, 
fără îndoială. Însă, chiar în sânul acestei tradiţii, isihastul 
observă câteva distincţii paradigmatice sau de specific mistic 
creştin. Asta, apropo de faptul că unii cred că poţi să spui doar 
Rugăciunea lui Iisus ca singura, unilaterala cătare şi ţintă 
mistică. 

Ad. Olteanu: Şi ai terminat povestea. 
N.: Ce înseamnă pentru tine, pentru unul sau altul, 

Rugăciunea lui Iisus sau întâlnirea cu Iisus? Dar cine este Iisus 
şi cine eşti tu în această întâlnire? Care este suportul mistic de 
întâlnire şi de participare, cum desfăşori şi adânceşti comu-
niunea? Este adevărat că şi numele ţinteşte persoana, că fixează 
mintea şi o adună din împrăştiere. 

Ad. Olteanu: Dacă o scoate din împrăştiere, pentru că 
poţi rămâne în împrăştiere fiind la rugăciune. 

N.: Unii iau lucrurile prea în uşor şi cred că şi formula şi 
practica sunt cele care te învaţă, te deprind numaidecât cu 
mistica. Însă, nu trebuie să fie această deprindere ca o practică 
de calificare la locul de muncă, prin care cineva îşi însuşeşte 
funcţionalitatea, dar nu neapărat şi viziunea asupra practicii. 
Învaţă să folosească levierul, ranga, dar nu ştie că se poate folosi 
şi de o pârghie. Sau ştie cum să zidească, dar nu înţelege pro-
iectul. Doar practica singură nu te învaţă totdeauna, pentru că 
depinde ce calităţi native ai. Apoi, contează şi cine te sfătuieşte, 
cine îţi dă traseele şi cine îţi calibrează măsura, cine îţi citeşte şi 
lămureşte proiectul pe care trebuie să-l realizezi. Spiritualitatea 
creştină are o anumită filiaţie şi paternitate... 

Ad. Olteanu: Deci nu te învaţă numai chilia, cum se 
spune, că trebuie să stai în chilie şi te va învăţa ea ce să faci. 

N.: Chilia aici ar avea poate un sens de statornicie, de 
răbdare şi de perseverenţă, de aşezare într-un soi de lăuntri-
citate, de cămară ascunsă a inimii. Ca atare, chilia propriu-zisă 
nu prea poate să te înveţe la modul propriu mare lucru. În 
sensul creştin, vorbim de paternitatea duhovnicească şi de o 
filiaţie, şi atunci este şi o frumuseţe a vieţii spirituale să ai 
această întâlnire de naştere filiativă sau renaştere paternă, 
pentru că ea este o reproducere iconică a modelului ceresc. 
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Astfel, nu transformi totul numai într-o realizare spirituală şi 
într-o saturare de schemă a Posibilităţii universale. Contează şi 
calea sau arhechipurile la care ne raportăm, pe care le asumăm 
şi pe care le metabolizăm în viaţa noastră. Poţi să stai şi în 
chilie, însă depinde cine stă în chilie. Este bine să ştim, desigur, 
că trebuie să stăm şi în chilie... 

Ad. Olteanu: Însă mai trebuie şi mers la Sfânta Liturghie. 
N.: Din perspectiva isihasmului carpatin, Liturghia este 

fundamentală. Liturghia este cheia deschiderii chipului euha-
ristic al misticii isihaste carpatine. Chilia ar putea avea şi acest 
înţeles, de regăsire şi de rămânere în specificul propriu. În 
volumul pe care l-aţi amintit, Curente spirituale..., consemnam, 
undeva, încercarea de a se înlocui vecernia cu rostirea repetitivă 
a numelui Domnului, ca pe o poziţionare unilaterală şi a-ritua-
lică, cumva de iz metafizic, ca atitudine. În ritualul vecerniei 
este un dialog ecleziologic dintre preot şi strană, sunt cinstiţi şi 
câţiva sfinţi ai zilei, este o activare comuniantă de trup 
ecleziologic. Ritualul îşi are şi el rostul, taina şi complexitatea sa 
mistică. Nu trebuie gândit că prin mijlocirea vecerniei se 
instituie doar un act de prezenţă exterioară şi că nu am şi o 
întâlnire interiorizată şi mistică cu Hristos, cu Maica Domnului, 
cu sfinţii. Este o modalitate de angajare şi rostirea Rugăciunii 
lui Iisus în loc de vecernie, nimic de zis, dar Biserica, ca Trup 
mistic al lui Hristos, ne cuprinde pe toţi, îi cuprinde şi pe sfinţii 
zilei şi are şi un caracter ritualic, dialogal de desfăşurare comu-
niantă integrativă. În specificul carpatin, fondul ecleziologic ca 
trup mistic este nucleul mistic. Prin urmare, nu aş înlocui 
vecernia cu rugăciunea inimii. Iar, apropo de chilie, ai timp să 
rosteşti această rugăciune în prelungirea vecerniei. Nu trebuie, 
aşadar, să faci o substituire a „practicii vecerniei” cu „practica 
Rugăciunii lui Iisus”. 

Ad. Olteanu: Să nu faci din Biserică o extensie a chiliei, 
aşa cum se mai face din Biserică şi o extensie a pustiei. 

N.: Fondul Bisericii este liturgic şi euharistic la modul 
paradigmatic, şi e de regăsit şi identificat pe toate dimensiunile 
experienţiale, nu doar strict ale Sfântului Potir ca atare. Sfântul 
Potir cuprinde în el întreaga Biserică în comuniune, de aceea 
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avem pe Sfântul Disc imaginea Ecclesiei. În acest sens mistic, 
întâlnirea noastră cu Hristos este şi se petrece în Biserică, care 
este Trupul Său, şi este o comuniune euharistică, care trebuie să 
fie în acel chip euharistic al integralităţii, pe care trebuie să îl 
căutăm în sinaxă şi pe acele coordonate ale chipului iconic 
hristic. Reiterez că Marele Teolog, vorbind de o întâlnire filo-
calică cu Hristos, detalia nucleul euharistic ca miez ecleziologic. 
Arăta complexitatea întâlnirilor cu dumnezeirea şi cu umani-
tatea lui Hristos. Însă, întâlnirea cu dumnezeirea, fiind vorba de 
firea divină din persoana Fiului, care este împreună-slăvită cu 
Tatăl şi cu Duhul Sfânt, este întâlnire şi cu Tatăl şi cu Duhul 
Sfânt. Fiecare dintre acestea au participare şi implicare în 
euharistie şi noi avem întâlnirea cu ele în euharistie. Adică, 
Sfânta Împărtăşanie nu este doar un trup ca o rezervă de har şi 
de putere, ci este trup euharistic, trup ecleziologic, ce reclamă şi 
o deschidere comuniantă şi o întâlnire mult mai extinsă ca 
sinaxă, cu întreaga creaţie. Toate aceste aspecte trebuie avute în 
vedere, din perspectivă mistică isihastă. Aşa este firesc să 
înţeleg numele şi iconicul numelui hristic în acest chip euha-
ristic hristic, ce nu are nicio legătură cu un hristic avataric şi cu 
un divin impersonal, pentru că, dimpotrivă, mă întâlneşte în 
chip personal cu Treimea de Persoane. În acest chip euharistic 
nu amestec planurile, ci am în vedere numele şi persoana 
hristică ca integralitate şi ca trup mistic ecleziologic. Mistic fac 
şi din chilie un spaţiu liturgic propriu, dar unul iconic, ca 
înrudire/asemănare. Quintesenţa eclessiei este acest liturgic 
euharistic al integralităţii întâlnirilor în chipul euharistic ce 
cuprinde aceste dimensionări, pe care Marele Teolog le sur-
prinde şi le prezintă extraordinar. Aici, în acest chip euharistic, 
ar trebui să vedem cu adevărat reperele mistice, pentru că ne 
relevă structurile experienţei integrale. În problematica 
discutată rişti să te duci prea spiritual metafizic, ignorând 
corpul şi trupul mistic ca integralitate a comuniunii eclezio-
logice. Sunt forme practice mistice isihaste care nu iau în 
atenţie, cel puţin de la început, viziunea integrativă pe care o 
aduc Liturghia şi Euharistia, în această reprezentare filocalică a 
Marelui Teolog. 
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La rândul său, isihastul de la Frăsinei accentuează acest 
chip liturgic şi euharistic personalist al misticii, şi de aici 
personalismul gestului iconic şi al ritualului iconic. La isihast, 
ritualicul nu este numai simplu har, ci este har prin chipul 
persoanei, şi atunci, în ritualul liturgic, este o relaţionare inter-
personală, este o activare a chipului de persoană în desfăşurare 
ritualică. Adresabilitatea şi mişcarea liturgică este o cale 
ritualică de descoperire a comuniunii faţă către faţă. Nu este 
doar o formă mistică a interiorizării unui divin pe calea unei 
rugăciuni a minţii, ci este o deschidere şi o aşezare în această 
comuniune euharistică integrală. Înţeleg prin aceste repere şi 
accente isihaste carpatine importante. În plus, îmi place şi că nu 
se discută în termeni de alb/negru şi că mă provoacă să văd în 
perspectivă integrativă. Mi se pare mai provocatoare pe 
undeva, mai complexă, mistica isihastă în siajul chipului 
euharistic şi liturgic, în chipul Împărăţiei, pentru că liturghia 
începe cu binecuvântarea mare, cu deschiderea Împărăţiei, 
pentru că despre Împărăţie vorbim... 

Ad. Olteanu: Liturghia este o icoană a împărăţiei 
Preasfintei Treimi. 

N.: Să vedem atunci cum facem să fim în această 
Împărăţie. În acest sens, pentru isihast, este de căutat, practic, o 
resuscitare a ritualului şi a gestului ca adresabilitate a persoanei 
în sine. Dar a persoanei ca fiinţialitate, pentru că, de obicei, se 
confundă persoana cu structura minţii. Este decisivă, astfel, 
problematica actantului. Trebuie lămurit cine este şi care este 
fondul de adresare, agentul numirii, chiar dacă numeşti ce 
numeşti, chiar dacă spui că Numele lui Dumnezeu este dincolo 
de orice numire şi mai presus de orice nume. Însă, numirea 
noastră este doar mentală sau vorbim şi de o numire supra-
mentală, de o supranumire ca adresare propriu-zisă, ca act de 
închinare a noastră, ca rostire-închinare înaintea lui Dumnezeu? 
Este vorba de a identifica fondul, suportul relaţionării, actul 
originar al relaţionării, care pune în acţiune chiar numirea.  

Dacă nu ai viziunea isihastă asupra a ceea ce înseamnă 
chipul omului în integralitatea sa, este mai complicat poate să 
înţelegi aceste aspecte practice isihaste carpatine, precum cel de 
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ritual iconic sau de gest iconic. De aceea, viziunea este 
clarificatoare pentru o experienţă curată şi autentică şi care se 
petrece în acest sens, când şi cum se petrece la vremea ei, fără să 
amestece creatul cu necreatul, fiinţa cu energiile. Nu trebuie să 
confundăm mijloacele sau tehnicile de abordare cu însăşi 
realităţile şi cu experienţa lor. Nu trebuie să confundăm actul 
fiinţial al dăruirii fiinţiale a persoanei cu activul sau con-
centrarea energetică a minţii, cu adunarea sau atenţia minţii. 
Însă, trebuie subliniat că această evidenţiere a fiinţialităţii 
ipostasului-persoanei în raport de subsidiaritatea energetică a 
minţii, nu vizează excluderea minţii şi a energeticului subtil, 
precum nici a corpului, din experienţa mistică. Dimpotrivă, este 
o cale de recuperare tocmai a chipului integral al omului ca 
personalitate; un chip al omului în care se restaurează şi 
ordinea firească dintre fiinţialitate şi energii-corp, dintre 
persoană-ipostas şi minte-individ corp. Această restaurare ca 
personalitate are un sens iconic, pentru că se petrece prin 
arhechipare, adică prin îmbrăcarea hainei baptismale şi prin 
asimilarea memorialului ei. Deci nu se realizează în mod auto-
nom, ca autoconfigurare, ci prin raportare la modelul iconic, la 
a fi în trupul mistic.  

Isihasmul carpatin vizează această integralitate, redesco-
perită iconic, a personalităţii. Personalismul fiinţial isihast lasă 
în plan secund angajamentul direct al minţii şi chiar al simţirii, 
care poate să fie forţată ca „trăire” mistică. Trebuie să ai răbdare 
să ajungi la acea „simţire de duh”, care este fiinţială. Este 
altceva decât simţirea ca emotivitate sau afectivitate, pe care 
unii o confundă cu trăirea sau chiar cu iubirea... Să nu con-
fundăm această simţire energetică a noastră stimulată şi încăr-
cată de efuziune, cu experienţa întâlnirii lui Dumnezeu, pentru 
că îl „subiectivizăm” prea mult şi îl transferăm în propria 
noastră experienţă, de care nu îl mai distingem. Chiar şi în 
relaţionarea interumană trebuie să am experienţa alterităţii 
celuilalt, a întâlnirii şi dăruirii lui reale, nu numai experienţa a 
ceea ce simt eu pentru celălalt. Trebuie să am o conştiinţă a 
întâlnirii care este întâlnire, este într-o reciprocitate, în care 
celălalt rămâne acel altcineva şi atunci întâlnirea, contactul cu 
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alteritatea celuilalt îmi dă bucuria şi frumuseţea iubirii împărtă-
şite, iar nu doar experierea a ceea ce simt eu pentru celălalt. În 
relaţia cu Dumnezeu degeaba spun eu că îl iubesc, pentru că 
iubirea euharistică e dată de întâlnirea cu El. Trebuie să am 
întâlnirea care mă aşază în euharisticul chipului iubirii, şi 
aceasta se petrece într-o întâlnire reală, în care mă identific pe 
mine şi mă disting de celălalt, întâlnindu-l. 

Ad. Olteanu: În cadrele despre care vorbiţi poţi să ai o 
experienţă a neîntâlnirii pentru că nu identifici persoana, ci 
doar o experienţă proprie fără a ţine seama de alteritate şi de 
diferenţă. 

N.: Ajungi să nu identifici nici întâlnirea ca atare, adică, 
nici pe cel cu care te întâlneşti şi nici chiar pe tine în sensul 
profund. Nu te identifici, pentru că confunzi simţirea propriei 
tale iubiri pentru cineva cu însăşi iubirea ca întâlnire a acelei 
persoane, a iubirii sale pentru tine. Ceea ce este altceva, este 
întâlnirea celeilalte persoane în taina ei. Prezenţa persoanei, 
prezenţa sa iconică şi distincţia persoanei e cheia mistică 
isihastă. De aceea, în problema numelor, a numirilor, a practi-
cilor şi a tehnicilor, a angajamentului în experienţa mistică, nu 
trebuie căutate corespondenţe punctuale, operate echivalenţe 
structurale, analogii formale, dintre isihasm şi misticile metafi-
zice, ci trebuie identificate realităţile implicate în experienţă. 
Distincţia persoanei, identificarea persoanei este prioritară 
pentru isihasm.  

În Sensuri metafizice..., reinterpretând în „cheie” simbolic-
metafizică icoana, A.M. afirmă că icoana figurează simbolic trei 
nivele de realitate suprapuse: întunericul radiant (Principiul 
suprem, misterios); Omul Universal la nivel principial (sfera de 
lumină increată); Omul Universal în manifestarea lui 
individuală (Iisus, al cărui trup este modelat de lumină). Aceste 
trei nivele, în care A.M. încadrează icoana şi, de fapt, experienţa 
mediată de icoană, nu reprezintă altceva decât structura sche-
mei Posibilităţii universale: Principiul, Fiinţa, Existenţa. Însă, o 
astfel de reinterpretare metafizică a icoanei, este o deperso-
nalizare a icoanei, o parţializare a firii umane, redusă doar la 
materialitatea existenţei/manifestării individual-corporale ca 
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Existenţă, o confundare a ordinii Fiinţei cu lumina increată, 
adică cu harul, şi o identificare a întunericului Principiului 
suprem, cu o dumnezeire impersonală.  

În atare „icoană”, de paradoxală iconodulie iconoclastă, 
propusă de A.M., dispare persoana Fiului, şi, prin urmare, 
relaţia cu persoana Tatălui şi cu persoana Duhului Sfânt, şi cele 
două firi, dumnezeiască şi omenească, în Hristos, sunt iden-
tificate şi reinterpretate conform schemei Posibilităţii; firea 
dumnezeiască a Fiului ar fi doar lumină increată, deci numai 
har-energie, în caz că lumina increată e totuna cu lumina 
necreată, ceea ce ar însemna că Fiul este doar lumină increată, 
ceea ce subminează faptul că Fiul este de aceeaşi fiinţă cu Tatăl; 
firea umană ar fi numai materialitate, doar corp, fără suflet, 
ceea ce ar contesta enipostazierea firii umane depline în Hristos, 
propriu-zis deplina întrupare. Această „icoană” a „figurării 
simbolice” ne conduce pe calea Omului Universal, în conformi-
tate cu schema Posibilităţii universale, la realizarea identificării 
cu Principiul Suprem. Se poate înţelege, în raport de această 
reconfigurare simbolico-metafizică a icoanei, de ce isihastul a 
insistat pe nevoia de evidenţiere, în actualitate, a chipului iconic 
euharistic, personalist, al icoanei, care descoperă o comuniune 
de chip euharistic ce valorizează întâlnirea deplină cu Hristos 
ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Reiterez că o structură 
a comuniunii în chip euharistic este prezentată de Marele 
Teolog în articolul Liturghia comunităţii şi jertfa interioară în 
viziunea filocalică, ce, anterior publicării, a fost prezentat într-o 
conferinţă, la Paris, în 1977. 

Ad. Olteanu: De la bun început am vorbit despre 
tehnologii mistice şi tehnologii ale extincţiei, adică de un proces 
tehnologic pe anumite direcţii, ca să refacem bucla. 

N.: Sunt şi tehnologii ale sacrului, tehnici ale extazului şi 
inginerii spirituale cu care isihasmul ca mistică nu are legătură. 
Dacă te ghidezi aprioric după o logică a analogiilor, a corespon-
denţelor şi a similitudinilor, întrucât prezumi echivalenţe 
mistice, gen toate drumurile mistice duc la Roma sau la 
Ierusalim, atunci poţi să găseşti corespondenţe formale, poţi să 
te agăţi de simple înţelesuri sau semnificaţii terminologice, dar, 
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astfel, ajungi să prefaci realitatea unei viziuni conform schemei 
viziunii tale, sau chiar să răstălmăceşti realitatea. La fel, dacă 
foloseşte cineva un cuvânt anume, de pildă AUM, sau un nume 
YHWH, într-o angajare mistică, poţi să crezi că ar fi totuna, ca 
experienţă şi finalitate a întâlnirii cu Dumnezeu, cu numele, 
Yeshua, de pildă, pe care îl foloseşte altcineva dintr-o altă 
viziune şi abordare mistică. Însă, dacă faci doar o analogie 
facilă, şi remarci o corespondenţă sau chiar o identitate 
terminologică, poţi să nu înţelegi de fapt viziunea mistică 
diferită şi să cazi, astfel, în plasa unor similarităţi, care ţin de 
propria proiecţie, nu de realitatea ca atare. De aceea cred că este 
necesar să avem în atenţie şi viziunile, şi atunci, sau mai ales 
atunci, când vorbim de spiritualitate, de mistică.  

Deepak Chopra, doctor indian, new-age-ist, care trăieşte în 
America, a publicat, împreună cu Leonard Mladinow, un 
volum, War of the Worldviews: Science vs. Spirituality, în care, încă 
din titlu, ni se semnalează faptul că trăim într-un război al 
viziunilor asupra lumii. Volumul are patru secţiuni majore: 
cosmos, viaţă, minte şi creier, Dumnezeu. Referitor la minte şi 
creier, de exemplu, Mladinow consideră că mintea este creată 
de funcţionarea fizică a creierului, iar conştiinţa este explicată 
prin aceleaşi legi ale naturii care guvernează restul lumii fizice. 
În pandant, Deepak afirmă că creierul este instrumentul fizic al 
minţii, la fel cum un radio serveşte la transformarea undelor 
radio invizibile în muzică. 

Interesant este acest raport între o viziune materialistă 
asupra ştiinţei şi o viziune spirituală cu care intră în coliziune, 
pentru că materialismul vrea supremaţia. Şi nu numai 
supremaţia, ci subjugarea, stigmatizarea şi excluderea celor care 
nu subscriu ideologiei materialismului.   

Ad. Olteanu: Cu alte cuvinte, ideile sunt cele care fac 
diferenţa. 

N.: Este vorba despre o dezbatere, care se poartă pe 
tărâmul ştiinţei, dintre viziuni strict ştiinţifice sau poate neştiin-
ţifice, de ce nu, şi acele abordări ştiinţifice care au o viziune 
spirituală, de genul New Age, dar care intră în zona metafizică, 
ce se descarcă interpretativ în principii şi respectiv metode de 
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lărgire a orizontului interpretativ al experienţei ştiinţifice. Sunt 
viziuni diferite asupra lumii, chiar coliziuni între aceste viziuni, 
sigur, prin reprezentanţi. Paradigmele sunt diferite, în mod 
evident. Important este că dezbaterea angajează şi spiritua-
litatea sau metafizica, că se ridică nivelul, că nu se rămâne doar 
la un materialism ştiinţific. Exacerbarea tensiunii este cauzată 
de reprezentaţi militanţi ai paradigmei materialiste, care vor să 
domine şi să excludă. Se schimbă o paradigmă cu alta sau se 
adânceşte falia dintre paradigme. Chiar dacă se discută 
punctual teme, idei, răspunsurile sunt girate de viziuni diferite. 
De aceea, în dezbaterea punctuală intră în joc viziuni care 
separă apele.  

În viziune se aşază şi practica, tehnologia despre care 
vorbeaţi. În perspectiva aceasta, isihasmul, în prezentarea 
ghelasiană, are osatura unei viziuni clare, ce permite dialogul 
cu alte viziuni mistice, dar şi delimitarea la nivel de viziune, nu 
doar la nivel punctual. Sigur că poţi gândi şi la modul general, 
că altceva este iudaismul, altceva este creştinismul, aşadar, că 
altceva este Cabala şi altceva este Isihasmul. Însă, este bine, 
atunci când vorbim de un context de întâlnire, sau când 
anumite persoane nedumerite sunt pe hotar sau la margini, să 
oferim viziunea şi modalitatea specifică de prezentare a acestei 
viziuni mistice isihaste, care să îi dea posibilitatea aceluia să 
înţeleagă creştinismul şi mistica sa, aşa cum este ea, în auten-
ticitatea ei, şi nu virată în ezoterism metafizic. 

Ad. Olteanu: Este ceva mai dificil să prezinţi o arhitectură 
complexă şi s-o traduci în termeni inteligibili, mai ales în cazul 
isihasmului, unde vorbim de o complexitate a viziunii şi a 
experienţei mistice. Acolo unde există deficit de înţelegere 
obiectiv, lucrurile sunt mai greu de asimilat şi mult mai greu de 
asumat. Şi atunci simpla negaţie, fără un răspuns suficient, 
trădează un rudimentar şi un stereotip comod şi care rămâne 
înscris pe aceleaşi trasee neurale în viaţa duhovnicească, într-o 
încremenire a psihoplasticităţii. Cine stă, să ia seama să nu 
cadă. 

N.: Aceasta arhitectură a viziunii isihaste ghelasiene nu a 
fost înţeleasă nici de mulţi din interiorul fenomenului teologic, 
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duhovnicesc sau monahal. Unii chiar au judecat-o superficial, 
după propriile lor scheme asupra isihasmului şi acelea extrem 
de reduse, restrânse, dacă îngăduiţi, la o practică simplistă a 
scăunelului. Nu au ţinut cont de viziunea oferită de isihast, care 
prezintă teologia, triadologia şi hristologia, dar şi cosmologia şi 
antropologia etc. Isihastul expune cum apare omul, antropo-
gonia, şi cum apare cosmosul, cosmogonia. Îţi leagă unitar, 
actualizat, hexaimeronul facerii de hexaimeronul euharistic. Îţi 
spune, astfel, că dacă nu înţelegi învierea şi chipul împărăţiei, 
eshatologia, nu înţelegi nici Facerea şi nu înţelegi unde şi cum 
trebuie să cauţi şi să afli care este cu adevărat chipul omului. 
Isihastul prezintă toate aspectele acestea. Şi atunci, şi în plan 
personal, ştii ce înseamnă să fii încorporat, practic, în trupul 
mistic al Bisericii, ştii ce înseamnă o practică ce dezvoltă, de 
fapt, un sens, nu metafizic, ci de întrupare personală în trupul 
mistic al Bisericii. Conştientizezi, astfel, că te dezvolţi, şi ca 
practică, în acest trup mistic. Conştientizezi că trebuie să 
înţelegi experienţial şi pe fond, ca model, ce este chipul 
euharistic, şi care sunt toate articulările şi deschiderile sale 
hristice. Şi atunci ai viziunea. Ai şi teologicul şi hristicul, ai şi 
misticul, ai sufletul şi corpul, şi fiinţa şi energiile, şi toate sunt 
aşezate integrativ într-o ordine firească şi într-o participare 
dinamică. Atunci nu mai poţi să reduci isihasmul doar la simple 
tehnici şi la alte simplificări.  

Aceasta nu înseamnă că cei care practică pur şi simplu 
Rugăciunea lui Iisus sau orice altă rugăciune nu fac un lucru 
bun şi folositor, şi nu sporesc, astfel, ecleziologic. Sunt diverse 
niveluri de experienţă şi diverse măsuri. Fiecare face primul pas 
de acolo de unde este. Însă, pentru contextul de astăzi, 
precizările de acest fel aduc limpeziri şi adânciri în viziunea 
mistică. Altminteri, nu ai aparat pentru a discuta prea mult în 
zona întâlnirilor cu alte viziuni mistice. Care este viziunea ta 
isihastă, doar să stai pe scăunel şi să faci rugăciunea? Trebuie să 
ai asimilată viziunea ecleziologică a misticii. La Avva Ghelasie, 
practica isihastă are acest suport tare dat de o viziune isihastă. 

Ad. Olteanu: Cu puţin efort, practica isihastă poate fi 
accesată. 
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N.: Este deschisă pentru cine înţelege necesitatea ei şi nu 
reduce isihasmul la calificarea la locul de muncă, ca practică 
mistică. Adică, spune rugăciunea careva o oră şi crede că a 
rezolvat mistic problema, crede că deja cunoaşte cum stă treaba 
şi nu mai are ce să înţeleagă de la unul ca Ghelasie. Lucrurile 
sunt, de bună seamă, mai complexe, mai profunde ca viziune şi 
cu impact în prezent, în actualitate. 

Ad. Olteanu: Dacă te califici la locul de muncă, urmezi 
implicit un întreg proces tehnologic şi apoi vii cu târnăcopul şi 
izbeşti. 

N.: Pe vremuri, se mai vedea asta şi în filmele româneşti 
ce implicau „clasa muncitoare”. Erau scene din care reieşea că 
meşterul ştia mai multe decât inginerul, pentru că el ştia de pe 
teren, pe concret, din practică. Acest lucru era un ecou al stimei 
faţă de clasa muncitoare. Ăilalţi, care stăteau pe „la birouri”, nu 
în „câmpul muncii”, nu cunoşteau meandrele în viul vieţii, pe 
concret, aşa. Doar cei care „aveau practica” îşi puteau etala 
cunoaşterea din experienţa nemijlocită. Sigur că este şi expe-
rienţa o şcoală a vieţii. Ceea ce nu înseamnă că nu erau meşteri 
chiar buni şi că nu erau şi ingineri aerieni, fără simţ şi pricepere 
practică. Apoi, nu oricine are darul de a asimila de la locul de 
muncă, nu oricine are calitatea de a „fura meserie” şi de a 
merge mai departe cu ea pe culmi, pentru că şi aici, în meserie, 
puteai urca nişte trepte. Poţi rămâne în zona aceasta de trepte 
ale meseriei, şi este bine. Dar dacă nu ai viziunea mai largă, de 
ansamblu şi de sus în jos, este complicat să te bagi în seamă şi 
să vorbeşti, să îţi dai cu părerea. Totuşi, nu trebuie să substitui o 
cunoaştere cu alta. În ceea ce îl priveşte pe Avva Ghelasie, cred 
că a oferit această viziune isihastă, care este importantă în 
context, tocmai cu privire la întâlnirea posibilă cu misticile 
metafizice. 

Ad. Olteanu: Mai rămâne ca această viziune teologică să 
fie decodificată în conţinut, în practică şi în detalii. 

N.: Pentru unii, accesul este mai uşor, pentru alţii este mai 
dificil. Depinde de structura mentală sau de orizontul spiritual 
în care se mişcă fiecare. Sunt şi variabile şi nu poţi generaliza. 
Important este semnalul tras astăzi în secolul XXI chiar de alţii, 
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nu de către noi, că există o coliziune dintre anumite viziuni pe 
tărâmul ştiinţific. Un tărâm pe care unii se străduiesc din 
răsputeri să îl acapareze şi să îl epureze de tot ce aceştia declară 
ca fiind pseudo-ştiinţă. Putem să vorbim, însă, şi de întâlniri 
între viziuni nemediate de spaţiul ştiinţific. Putem să le numim 
şi viziuni culturale sau paradigme, una dintre ele fiind şi ştiinţa, 
care are dreptul să spună că se înscrie într-o anumită viziune 
asupra realităţii, altele pot fi viziunile spirituale sau mistice, şi 
atunci putem să discutăm pe subiect. Numai că unii scientişti 
vor doar să suprime alte viziuni. Vor ca toţi să se conformeze 
ştiinţei, aşa cum o înţeleg ei... De fapt, vor să supună pe ceilalţi 
viziunii lor despre om, lume, viaţă... 

Ad. Olteanu: Ştiinţa este un vehicul ideologic şi o putere. 
N.: Unii da, vor să facă măciucă din ştiinţă. Ceea ce nu-i 

satisface şi, prin urmare, vor să se pună şi pe zdrobit. S-au şi 
pus deja! Ies din spaţiul ştiinţei ca omul din peşteră. Revenind, 
mi se pare extraordinar că există această viziune mistică 
isihastă, care este elaborată pentru contextul zilelor noastre. 
Este foarte important că există această viziune isihastă, tocmai 
în perspectiva acestor dezbateri şi a acestui spaţiu în care sunt 
implicate întâlniri dintre viziuni. Sunt inevitabile, poate, şi 
implicite coliziunile dintre paradigme. 

Ad. Olteanu: Sau coliziunile se produc prin implicarea 
anumitor forţe, pentru că în spatele lor se află o putere, fie ea 
seculară sau spirituală. 

N.: Reiterez că această viziune isihastă este una extrem de 
binevenită. De aceea, cred că este foarte bine ca astăzi să fie cât 
mai larg asimilată şi cunoscută. Să nu reducem isihasmul doar 
la o simplă practică. Sigur că viziunea şi practica sunt îmbinate, 
iar practica este întemeiată şi susţinută de viziune. Prin viziune, 
altfel îi simţi atunci practicii temeiul, vigoarea, dar şi rigoarea. 
Eşti sigur pe ceea ce păşeşti, ţi-e clar pe unde te mişti, din acest 
punct de vedere, mistic. 
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(V) 
 
 
Ad. Olteanu: În câteva studii dedicate lui Mircea Eliade, 

Moshe Idel îl situează pe cel pomenit pe aceleaşi coordonate de 
căutare neobosită a ezotericului, a ocultismului sau a ştiinţei 
sacre alături de un René Guénon sau de Julius Evola, şi una 
dintre preocupările comune acestora este învăţătura secretă a 
Cabalei iudaice, pentru că ştim că poate de la Pico della 
Mirandola (+1494) încoace există şi o Cabala transportată în 
spaţiul creştin care încearcă să operaţionalizeze diferitele 
speculaţii legate de numele divine şi de gematria. Cabala ar fi 
legată de specificitatea magiei numelor, precum şi de o 
structură teozofică complexă, însă nicidecum detaşată de Tora 
ca realitate eternă şi absolută sau de ontologia Legii. Însăşi Tora 
ca obiect al jurământului sinaitic ar fi o Cabala, ne spune 
Alexandru Şafran. Am stabilit că la Guénon universaliile unei 
tradiţii primordiale sunt concentrate pe ideea de Principiu 
nemanifestat al nemanifestării şi pe ierarhiile subiacente ale 
Nefiinţei, Fiinţei şi Existenţei, dar şi pe acest ezoterism ca 
mysterium tremendum. Înclinaţia spre o tradiţie mitică, meta-
istorică şi ecumenică, spre metafizica universalistă care ar 
cuprinde toate religiile, mai accentuat arhaică şi completată de 
creştinismul cosmic în universul şamanic eliadesc, sunt 
elementele comune celor doi. 

În treacăt, amintesc şi de iudaismul antitetic sistemic, 
adică de o viziune fenomenologică contrafăcută în care 
iudaismul ar fi considerat la polul opus faţă de ceea ce Eliade 
concepea a fi religia arhaică şi creştinismul cosmic, pe care 
Moshe Idel îl atribuie şi îl reproşează savantului român. Chiar 
şi iudaismul nu este un monolit, aşa cum am fi ispitiţi să îl 
înţelegem, ci am putea să distingem o diversitate de puncte de 
vedere existente în formele de iudaism biblic, rabinic şi 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

248 

cabalistic. Numele Divin are existenţa ipostatică în Templu 
potrivit cărţii Deuteronomului, şi rolul semnificativ pe care 
numele lui Dumnezeu îl joacă în cartea Psalmilor nu poate fi 
contestat, iar această teorie ar fi una dintre principalele teme ale 
ezoterismului antic şi medieval, împreună cu diversele moda-
lităţi de a pronunţa aceste nume divine. Încheiam discuţia pre-
cendentă făcând o trimitere şi la numele divine, la Tetragrama 
YHWH, preocupantă pentru Dionisie Pseudo-Areopagitul sau 
pentru ceea ce înseamnă filozofia neoplatonică, şi conform unei 
tradiţii, pe lângă tablele Legii, respectiv cele două bucăţi de 
piatră, prima dintre ele, sfărâmată de Moise pentru că israeliţii 
se închinau unui viţel de aur, iar cea de-a doua, cioplită de 
prooroc şi rescrisă de Dumnezeu, primite pe Muntele Sinai şi 
care conţin cele zece porunci, acesta ar fi primit de la 
Dumnezeu şi cuvinte în plus sau învăţături mai greu de înţeles, 
care de atunci înainte au fost transmise prin viu grai iniţiatic. 
Acest corpus de texte al tradiţiei ebraice este cunoscut şi 
codificat şi sub numele de Mişna, care înseamnă învăţătură, 
memorizare, şi care semnifică, de fapt, o învăţătură secretă, o 
doctrină ezoterică accesibilă doar prin iniţiere şi care ar fi stat la 
baza sau este similară cu tehnicile tantrice, cu hermetismul,  
cu intuiţiile apocaliptice, cu gnosticismul sau cu doctrina 
Mahayana. 

În discuţia trecută, sigur că rostirea numelor divine a fost 
raportată la rugăciunea inimii şi la tehnicile isihaste de unio 
mystica, din care am înţeles că modelul monastic este mai extins 
şi mai integrativ, în acelaşi timp personalist în sens fiinţial şi 
care porneşte de la un creştinism răsăritean în care chipul fiinţei 
nu este o nedeterminare a unui Principiu care se manifestă 
panteist, sau semipanteist după spusele dumneavoastră, ci este 
structură triadică pentru că chipul Tatălui este cel care se 
deschide ca prefigurare treimică. Din câte am citit din specu-
laţiile academice ale lui Moshe Idel, numele ebraic al lui Iisus, 
Yeshu’a are un potenţial aspect teoforic şi poate fi înţeles ca 
derivat din Yeshu’a adică din Yoshua şi din forma ebraică mai 
explicită Yehoshu’a. Charles A. Gieschen a tras concluzia că, în 
anumite locuri din Biblia greacă, referirile la numele lui Iisus 
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implică posedarea de către El a numelui divin, respectiv 
Tetragrama. 

Dacă acceptăm această concluzie, putem înţelege că unele 
exemple de la începutul creştinismului vorbesc despre un 
mediator teoforic, Fiul lui Dumnezeu având în El nu numai o 
replică a formei lui Dumnezeu, ci şi un Nume divin. Alt autor 
familiarizat cu fragmentele de ezoterism iudaic este Origen 
(+254) care afirmă că numele de Savaot şi Adonay şi toate 
celelalte nume care au fost transmise de evrei cu mare veneraţie 
nu au de-a face cu lucrurile obişnuite ale creaţiei, ci cu o 
anumită ştiinţă misterioasă legată de Creator. Importantă este 
însă detectarea unor dovezi istorice pentru transmiterea acestor 
teme, pentru că în privinţa conceptului de transmitere 
inconştientă ce caracterizează interpretarea freudiană a concep-
ţiilor despre ceea ce se numeşte filiaţia în istoria religiilor şi în 
creştinism, acesta apare drept problematic.  

Revenind, preocuparea celor doi autori menţionaţi mai 
sus, dar şi a lui Julius Evola (+1974), pentru ocultism şi 
tradiţionalism, pentru speculaţiile filozofice arhaice, precum şi 
interesul lor continuu pentru acestea îi situează, în acelaşi timp, 
şi într-o atitudine ambivalentă faţă de erudiţie şi de privire 
orientată mai degrabă spre începuturi decât spre final, adică 
spre reintegrare, totalitate şi primordialitate, fiind poate mai 
apropiaţi de conceptul lurianic de Tikkun, de restaurare a 
vaselor sparte, decât spre eshaton, spre vremurile de pe urmă 
ale învierii şi ale vieţii veacului ce va să fie.  

Aceasta ar fi suma discuţiilor trecute, dar şi deschiderile 
pe care putem să le conceptualizăm în această discuţie sau, 
eventual, să le dezvoltăm în dialogurile care vor urma, şi 
referitor la această mistică sau la aceste mistici am pomenit 
câţiva autori, care sunt, cumva, spune Moshe Idel, reprezen-
tanţii ocultismului, ai tradiţionalismului şi ai primordialităţii, şi 
ei sunt René Guénon, Mircea Eliade (+1986) şi Julius Evola, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, ca teologie creştină şi ca teologi 
creştini ortodocşi, ne raportăm şi abordăm toate acestea şi prin 
grila de lectură sau grila mistică, metafizică şi teologică pe care 
a dezvoltat-o părintele Ghelasie la Frăsinei. Sigur că toţi aceşti 
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autori sunt nişte trimiteri care poate că sună cosmopolit, însă 
cred că au o legătură în contextul discuţiilor pe care le-am 
purtat şi a discuţiei pe care o purtăm astăzi referitoare la Cabala 
şi la numele divine, la rugăciunea inimii, despre care sfinţia 
voastră data trecută aţi spus că nu este totul, ci că ea trebuie 
integrată într-un teologic şi într-un antropologic personalist şi 
fiinţial. 

Neofit: Spuneam atunci că rugăciunea inimii nu este 
totul, în sensul că nu trebuie restrânsă la o simplă formulă sau 
la o simplă practică, fiind o cale isihastă de adâncire şi de 
împlinire a trăirii duhovniceşti, care nu poate fi parcursă şi 
asumată deplin decât păşind în spaţiul specific al unei viziuni 
isihaste. Dacă vorbim despre rugăciunea inimii, trebuie să avem 
în atenţie şi ce este inima căreia i se atribuie această rugăciune, 
iar înţelegerea inimii căreia i se asociază rugăciunea se devoa-
lează cu adevărat în spaţiul unei viziuni creştine isihaste. Astfel, 
ai, poate, mai limpede care este inima rugătorului şi ce este 
rugătorul în inima sa. Aceasta presupune că trebuie avută în 
atenţie şi o trasare a chipului omului, o cartografiere antropo-
logică care îţi relevă ce este cu adevărat locul inimii. Se presu-
pune că ştii cui adresezi rugăciunea şi cine este... Adresantul... 
În acest ambient al întâlnirii prin rugăciune se poate înţelege 
isihasmul, când se încearcă intrarea pe un culoar al adâncirii 
experienţei duhovniceşti. De altfel, nu fără sens, isihastul 
vorbeşte, într-un anumit context, de un chip al rugăciunii 
creştine, de o specificitate a rugăciunii, sau chiar de o sănătate a 
rugăciunii. Există, prin urmare, o nevoie de identificare a 
rugăciunii specifice spaţiului creştin. Însă, pentru că evocă o 
sănătate a rugăciunii, per a contrario se înţelege că există şi o 
patologie a rugăciunii. Poate fi deci, şi o rugăciune care te pozi-
ţionează în afara spaţiului creştin, o rugăciune bolnăvicioasă.  

Cu alte cuvinte, nu putem vorbi în orice termeni şi oricum 
despre rugăciunea creştină, despre mistica isihastă. Avva 
Ghelasie vizează un neamestec al rugăciunii creştine cu alte 
forme de căutare sau încercare de abordare mistică a rugăciunii. 
Aceste precizări ale isihastului arată o nevoie de identificare a 
chipului rugăciunii care păstrează rugătorul pe Cale. Aşadar, 
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prin rugăciune sau prin rugăciunea inimii, suntem şi trebuie să 
rămânem într-un spaţiu ecleziologic. În definitiv, fondul discu-
ţiei de faţă, este acela de a surprinde o paletă diversă de 
abordări mistice, dar, în acelaşi timp, şi de a aduce în atenţie 
câteva tuşe de contur, care aşază experienţa mistică a rugăciunii 
în hotarele trupului mistic hristic. 

Ad. Olteanu: Sau de a ne afla şi a ne păstra în tinda 
Bisericii, aceasta fiind, bănuiesc, a doua miză. 

N.: Sau de a afla, cumva, care ar fi reperele rugătorului 
sau, în ce sens, mistica isihastă sau ecleziologică se distinge de 
abordarea misticii metafizice sau a tradiţiei primordiale, mai 
ales când este evocat creştinismul de către cei care încearcă o 
înţelegere a isihiei în raport de schema Posibilităţii universale. 
Apropo de tindă, la un moment dat, isihastul făcea trimitere la 
un grup de oratio mentis, coordonat de V.A., despre care afirma 
că se mişca în afara Bisericii. Deşi, cu generozitate, putem spune 
că se mişca oarecum şi în tindă, în proximitate, dar nu întru. 
Atrăgea atenţia că acesta nu este autenticul isihasm, pentru că 
isihasmul trebuie să-şi asume altarul şi împărtăşirea din altar, 
atât în sensul de altar văzut, cât şi de altar nevăzut. Când 
spunem altar nevăzut nu rostim vocabule de conotaţie ocultă, ci 
trimitem filocalic la acea sălăşluire a lui Hristos prin botez în 
adâncul sufletului ca într-un altar, temă care se regăseşte încă 
din vremea scrierilor lui Marcu Ascetul. Părintele Dumitru 
Stăniloae subliniază şi aş spune că adânceşte chiar această taină 
a altarului lăuntric, nevăzut, şi a unei astfel de liturghisiri. De 
multe ori, când se operează cu acest nevăzut, se poate complica 
situaţia, din perspectivă mistică, dacă acest invizibil este 
arondat numai metafizicii. De aceea este nevoie şi de o punere 
în discernere şi a ceea ce este acest nevăzut ca realitate, şi aici 
teologia poate deschide un alt orizont metafizicii, poate oferi un 
altar al transcenderii şi al închinării ei. În grila de lectură 
ghelasiană, natura acestui nevăzut poate fi necreată sau creată, 
fiinţă sau energii. În ceea ce priveşte oratio mentis, dar nu numai, 
trebuie înţeles de ce subliniază părintele Ghelasie că isihasmul 
nu este numai o mistică a numelui divin şi a unui act mental, o 
tehnică sau o metodă de pronunţare a numelui, nu este numai 
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rugăciunea minţii. Taina ipostasului-persoanei rugătorului este 
cea fără de care nu poate fi înţeles isihasmul în specificul său. 

Ad. Olteanu: Aceasta pentru că am fost întrebat despre 
miza acestor discuţii şi trimiteri referitoare la Cabala şi la 
autorii citaţi. 

N.: Depinde în ce spaţiu spiritual se intră, depinde în ce 
areal al întâlnirilor se află sau pe ce linii de hotar se poziţio-
nează fiecare.  

Ad. Olteanu: Arealul întâlnirilor despre care vorbiţi cred 
că este inevitabil, nu numai cultural, ci mai ales spiritual. 

N.: Contează cum îţi deschizi privirea, care sunt întâl-
nirile, relaţionările şi contactele tale, care sunt deschiderile tale, 
pentru că poţi să stai şi într-un habitus nemodificabil, fixaţie ce 
nu este, însă, un semn de prea bogată şi de fertilă spiritualitate. 
Chiar şi întâlnirile acestea pot avea parte de diverse unghiuri de 
contact, de diverse nivele de incizie şi de întretăiere, care pot să 
te provoace la o adâncire şi chiar la o mai fină precizare a 
propriului tău chip mistic. 

Ad. Olteanu: Teologia creştină se raportează cu insistenţă 
la celălalt, şi mă gândesc că şi manualele cele mai stricte de 
dogmatică ortodoxă privesc lucrurile interconfesional şi au 
această latură numită simbolică şi comparatistă, de a evalua, 
chiar de pe băncile seminarului, protestantismul, catolicismul şi 
ortodoxia.  

N.: Important este în ce măsură există o actualitate în 
această abordare. De multe ori manualele de care vorbiţi se 
regăsesc „într-un alt” eon dogmatic. Însă, atâta timp cât există 
autori şi cărţi care se deschid înspre astfel de teme şi de 
abordări, discuţiile pe subiecte mistice au noimă. Pentru că aţi 
pomenit de Moshe Idel, născut în Moldova, trebuie amintit că 
este un savant cu merite vizavi de o privire compozită, iar nu 
generică asupra Cabalei, şi pe care ne-o relevă în forme parti-
cularizate, altfel decât o prezintă Gerschom Scholem. Într-un fel 
te raportezi la Cabala dacă o priveşti prin scrierile unui 
Gerschom Scholem, şi altfel dacă eşti ghidat de teoriile lui 
Moshe Idel.  

Ad. Olteanu: Vorbeaţi şi de o fenomenologie nouă la 
Moshe Idel sau chiar de o abordare metodologică diferită.  
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N.: Mai degrabă putem vorbi de o metodologie eclectică 
pe care o recomandă savantul, ce i se pare mai laxă şi mai 
flexibilă, pentru că recurge la metodologii diferite când tratează 
aspectele variate ale religiei. Idel consideră ab initio că nu există 
o metodă unică prin care putem aborda religia, pentru că e 
încredinţat că o atare abordare ar fi reducţionistă ca trecere de 
la complexitatea religiosului la o unitate reificată şi simplistă, 
care estompează nuanţele. Enumeră nu mai puţin de opt moda-
lităţi de abordare a istoriei religiilor: teologică, istorică, psiholo-
gică, textual-literară, comparatistă, tehnico-ritualistă, fenome-
nologică şi cognitivă. Recunoaşte, însă, că recomandarea de a 
recurge la mai multe metodologii nu este una nouă, pentru că şi 
Ioan Culianu a propus aplicarea unor metodologii diferite 
asupra aceluiaşi fenomen. Moshe Idel observă că şi cercetători 
mari, precum Mircea Eliade şi Gerschom Scholem, nu subscriu 
unei singure metode, ci fac un joc combinat, refuzând să asume 
o singură modalitate. Niciunul dintre aceştia nu a fost interesat 
de abordarea psihologistă şi, deşi au fost comparatişti interesaţi 
de chestiuni teologale, au fost mai puţin preocupaţi de tehnici şi 
de ritualuri. Remarcă interesant că Eliade, care subestima 
analiza textuală, a explorat teorii despre religie ţinând de 
universalia, în timp ce Scholem nu a fost interesat de astfel de 
generalizări. Pentru Idel, fenomenului religios sau religiei nu 
trebuie să i se aplice o singură metodă de abordare pentru a fi 
înţeleasă. În acest sens, rămâne valabilă metoda teologică de 
cunoaştere a religiosului, însă la fel de valide sunt şi cea 
psihologică, fenomenologică, literar-textuală şi aşa mai departe. 
La acest eclectism metodologic adaugă şi perspectivismul, prin 
care desemnează posibilitatea de a interoga o anumită literatură 
religioasă din perspectiva familiarizării cu o altă literatură. Este 
vorba de a înţelege logica sistemelor, comparând sisteme, ce 
diferă substanţial, şi aflând de la unul ceva despre celălalt.  

Idel presupune că există un principiu ca temei al perspec-
tivismului şi că există variate lecturi erudite ale aceleiaşi religii. 
Asumă abordarea pluralistă, metodologică şi perspectivistă, 
fiind afin, după cum mărturiseşte, cu viziunea postmodernă, a 
lui Marc Bloch, reflectată într-o remarcă a acestuia: „Adevăratul 
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realism în istorie este să ştii că realitatea umană este multiplă”. 
Adevăratul realism ni se descoperă, aşadar, doar dacă înţele-
gem şi acceptăm premisa că omul în realitate este divers. Apoi, 
mi se pare că nu strică să avem în atenţie faptul că, prin 
recurgerea la o singură metodă, riscăm să virăm către o 
înţelegere simplistă şi uniformă a istoriei religiilor.  

Interesant, ca metodologie de cercetare a fenomenului 
religios, din perspectiva lui Idel, este să ai în preocuparea 
cercetării, atât ceea ce spun despre o religie cei care îşi asumă 
acel tip de religiozitate pe care o manifestă şi o mărturisesc, cât 
şi modul de receptare a acelora care sunt în contact cu ei, dar 
sunt de altă religie. Astfel, pentru a fi cercetător al fenomenului 
religios, în adevăratul sens al cuvântului, susţine că trebuie să 
acoperi şi aspectele externe ale receptării. Conchide că specifi-
citatea unei religii este dată, paradoxal, şi de modul particular 
în care a fost înţeleasă de către cei din afara ei, oricât de 
problematice şi deformate pot fi astfel de percepţii. Este 
interesantă această includere în cercetare şi a percepţiilor 
deformate... 

Ad. Olteanu: Metoda lui Moshe Idel mi se pare mai 
degrabă literară, pentru că vorbeşte insistent despre literaturi 
religioase, apoi cred că el nu este un istoric al religiilor, ci un 
istoric al gândirii iudaice. Şi Mircea Eliade are o abordare 
complexă şi similară celei pe care aţi descris-o, deşi pe nuanţe 
ea este diferită. Atitudinea lui Moshe Idel faţă de autorul român 
este una manifest critică, şi mai cred că metodologia celui care a 
scris despre creştinismul cosmic este la fel de polimorfă, acest 
lucru fiind dovedit de faptul că el este specialistul mai multor 
religii. Eliade nu s-a fixat, asemenea lui Moshe Idel, numai pe 
subiecte cabalistice. Într-adevăr, nu avea informaţii clasificate 
despre Cabala şi despre sursele manuscrise cabalistice.  

N.: Meritul lui Moshe Idel, cu privire la Cabala, este 
indubitabil. Sigur că putem vedea aici un efect al aplicării 
metodologiei eclectice şi a perspectivismului despre care 
vorbeşte şi care reflectă un relief variat al Cabalei, ce decurge şi 
din abordarea sa. Idel tratează ceea ce înseamnă o vastă litera-
tură strânsă sub termenul umbrelă de Cabala. Descrie metoda 
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de abordare a Cabalei îmbrăţişată de cercetătorii moderni şi 
care este una teologică, sau chiar o combinaţie dintre metoda 
teologică şi cea semiotică, precum a fost cea practicată în sec. 
XV-XVI de Johann Reuchlin. Faţă de ceea ce ar fi teologizarea 
simbolică a Cabalei, prin scrierile lui Scholem şi ale urmaşilor 
şcolii sale, ce uzează de o metodă anume, mai mult sau mai 
puţin pansimbolică, Moshe Idel încearcă să mute accentul şi pe 
aspectele experienţiale, energetice şi performative ale cunoaş-
terii mistice. Consemnează că, la Scholem, se insistă pe ideea 
întâlnirii dintre teologia neoplatonică şi pleroma gnostică în 
producerea teologiei cabalistice şi ca origine a Cabalei teozofice, 
drept cel mai important aspect al ei. Surprinde că modul 
cabalist de rugăciune a fost conceput de Scholem tot ca întâlnire 
a acestor două teologii neiudaice.  

În acest sens, se relevă o subordonare a componentei 
performative a rugăciunii componentei teologice, adică viziunii 
gnostice despre sefirot. Mi se pare de evocat că, pentru Idel, 
tocmai marginalizarea aspectului tehnic, ritualic şi lingvistic 
este cea care a creat o debalansare între ce ar trebui să însemne 
legătura dintre aspectele teologice şi simbolice ale Cabalei, pe 
de o parte, şi aspectele ei energetice şi performative, pe de altă 
parte. Idel atribuie această debalansare impactului pe care 
exagerarea creştină, aşa o numeşte, cu privire la rolul central al 
teologiei şi credinţei în înţelegerea religiei, l-ar fi avut asupra 
modului în care cercetătorii evrei au perceput mistica iudaică. 
Este curioasă această remarcă a lui Idel cu privire la influenţa 
sau contagiunea viziunii creştine, centrată pe teologie şi pe 
credinţă, asupra perspectivei cercetătorilor evrei referitoare la 
mistica iudaică, precum şi calificarea acestei viziuni creştine ca 
fiind una exagerată. Acesta ar fi un amănunt legat de o anumită 
interferenţă dintre creştinism şi iudaism, care poate sau nu să 
fie înscris în perspectivismul şi metodologia eclectică, cu 
ajutorul cărora Idel aduce un aport semnificativ în înţelegerea 
Cabalei. 

Ad. Olteanu: Meritul lui Idel este evident din acest punct 
de vedere, şi am spus într-una din dăţile trecute că el vine din 
interiorul unei tradiţii specifice şi că este familiarizat cu ea, 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

256 

adică aprioric are expertiză în acest sens. Mircea Eliade lucrează, 
dacă îmi permiteţi, şi cu mâna stângă şi cu mâna dreaptă şi 
vorbeşte avizat despre istoria religiilor într-un spectru ideatic 
mai extins, deşi Idel îi reproşează că a apelat doar la surse de 
plan secund. Recunoaşte cu onestitate competenţele lui Eliade 
pe şamanism şi pe yoga. Cu toate acestea, cred că Eliade 
vorbeşte în cunoştinţă de cauză despre mai multe religii şi 
vorbirea este încă fascinantă, ca să nu mai spun că spaţiul 
creştin ancestral era deja asimilat.  

N.: Există anumite delimitări critice ale lui Moshe Idel faţă 
de Gerschom Scholem, pe care îl vede preocupat de un singur 
tip cabalist de mistică, preponderent medieval şi post-medieval, 
într-o modalitate care afirmă recurenţa substratului gnostic. 
Idel critică teologizarea Cabalei în scrierile lui Scholem şi ale 
discipolilor săi, precum şi faptul că pornesc de la credinţa în 
unitatea divină care a generat ideea de atribute divine, căreia i 
se asociază contemplarea atributelor, numită „contemplarea 
teozofică”. Îi reproşează lui Scholem că face din contemplare 
principalul tip de atitudine umană faţă de domeniul divin, mai 
cu seamă faptul că acest tip de atitudine nu este unul teurgic şi 
ancorat în formele halahice de performanţă, perspectivă ce ar 
releva o abordare esenţialmente eidetică a Cabalei unui subiect 
teologic şi fiind, astfel, lipsită de experienţa mistică vitală. Este 
pusă în discuţie conceperea cunoaşterii mistice la Scholem mai 
mult în termeni teologici decât în termeni experienţiali, dar şi 
absenţa descrierii explicite a unor practici sau performanţe din 
analiza făcută de el misticii iudaice. Idel critică faptul că pentru 
Scholem „inima iudaismului” (aşa cum desemna el uneori 
Cabala) este structurată în profunzime de gnosticism, precum şi 
că a fost atras de elementele anarhice ale gnosticismului, şi mai 
ales că acesta ar fi pretins că gnosticismul ar fi izvorul principal 
din care religia „seacă” rabinică s-a adăpat pentru a deveni 
fertilă.  

Moshe Idel susţine că măsura în care atitudinea reticentă 
a lui Mircea Eliade faţă de tradiţia iudeo-creştină l-ar fi 
influenţat pe Scholem în modul de prezentare a rabinismului 
este o problemă psihologică pe care nu o detaliază, dar totodată 
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susţine că şi Eliade ar fi fost inspirat de modul în care Scholem a 
descris rabinismul drept „rigorist”. Conchide că cei doi savanţi 
s-au revoltat, fiecare separat, împotriva versiunilor comune ale 
religiilor în care se născuseră, revolta împotriva religiozităţii 
moderne sau antagonismul faţă de ea fiind cea care ar fi 
motivat astfel de abordări iconoclaste. Remarcă faptul, într-un 
fel paradoxal, că ambii savanţi, deşi considerau că opera lor 
ştiinţifică exprimă geniul religios al religiei şi culturii fiecăruia 
dintre ei, au preluat concepţii din afară pentru a elucida esenţa 
respectivelor religii. Moshe Idel identifică o formă sau un tipar 
interpretativ universalist la Eliade, translatat cumva în mod 
funcţional în opera sa, motiv pentru care apreciază că savantul 
român a abordat ceea ce considera a fi universaliile religiei 
arhaice, însă a rămas captivat în primul rând de religiozitatea 
creştină mitico-arhaică. O faţetă a acestei religiozităţi ar fi 
creştinismul cosmic urmărit inevitabil tot în tiparul universal al 
arhaicului. Moshe Idel afirmă că Mircea Eliade credea într-o 
formă de universalism primordial împărtăşit de toate religiile 
arhaice.  

Ad. Olteanu: Universalism înrudit cu ceea ce René 
Guénon înţelegea prin tradiţie primordială.  

N.: Da, aşa pare. Interesant şi că Idel susţine că pe Eliade, 
pe care îl vede tributar unor supoziţii esenţialiste, nu l-a atras 
caracterul unic al Cabalei şi nici natura ei excepţională, ci numai 
pretinsa ei conformitate cu religia cosmică ce poate fi găsită 
oriunde. Altfel spus, Cabala s-a arătat interesantă pentru Eliade 
numai întrucât a existat posibilitatea să fie inserată în schema sa 
generală asociată religiozităţii cosmice. Importanţa creştinis-
mului cosmic al ţăranului român a rămas, conform lui Idel, un 
laitmotiv în gândirea lui Eliade, care, într-o însemnare din anii 
’60, afirma că, descoperind dialectica şi hierofania religiozităţii 
cosmice, a preţuit din nou natura, şi că a ajuns la sacralităţi 
cosmice, reflectând la experienţa de zi cu zi a unor ţărani 
români şi bengalezi. Idel consideră, pe de altă parte, că Eliade a 
fost mai fascinat de religiile ţărăneşti arhaice din Balcani decât 
de creştinismul oficial, şi aceasta întrucât opina că religiozitatea 
ţărănească amintea de religia cosmică şi mitică indiană. 
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Este o întrebare în ce măsură această asociere pe care o 
face Eliade între ţăranul român şi ţăranul bengalez cu privire la 
devoalarea unei sacralităţi cosmice este validă. Vorbim de 
acelaşi tip de sacralitate cosmică şi de acelaşi tip de relaţionare 
cu aceste sacralităţi cosmice, în spaţiul indian şi în spaţiul 
românesc? În ce măsură acest religios cosmic şi mitic indian este 
într-adevăr înrudit, similar, compatibil cu religiozitatea ţără-
nească românească sau arhaică balcanică? Este într-adevăr 
posibilă regăsirea acestei religiozităţi cosmice şi mitice indiene 
în religiozitatea ţărănească din Carpaţi? Este în joc aceeaşi 
perspectivă asupra omului, asupra cosmosului şi religiozităţii?   

Ad. Olteanu: Pe fond, viziunea eliadescă pare a fi una 
şamanică, şi ea încearcă să netezească asperităţi şi să reconci-
lieze incongruenţe. Poate că chestiunile au devenit compatibile 
prin prezenţa lui Eliade pentru o vreme în India, şi atunci 
transporţi nişte tipare proprii idiosincratice, pe care le fixezi în 
alte modalităţi de cunoaştere metafizică.  

N.: Asta ţine cumva de o viziune anume şi de o metodă 
specifică ce poate conduce către anumite concluzii, care nu sunt 
relevate de realitatea ca atare a unei religiozităţi, ci de lectura şi 
interpretarea acesteia, într-o anumită cheie, a religiozităţii 
cosmice, în cazul de faţă. Interesantă, din acest punct de vedere, 
este remarca lui Idel cu privire la faptul că Eliade era interesat 
de Cabala întrucât se înscria în schema religiozităţii cosmice. 
Această schemă apare drept cadru interpretativ şi de interes. 
Idel observă, de altfel, că la Eliade religia este un dat organic 
original a cărui evoluţie este, în esenţă, negativă, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, că Eliade vede o profundă afinitate între 
diversele religii, ce au o unitate fundamentală, şi că descrie 
diferenţele dintre ele ca pe o chestiune de nuanţă şi ca pe o 
noutate de expresie. Chestiunea nu este, însă, numai aceea de a 
identifica un anume tip de religiozitate cosmică şi în alte spaţii 
religioase, ci şi de a identifica tipuri de religiozitate cosmică 
corespondente, asociate unor spaţii religioase distincte. Din 
acest punct de vedere, cred că una este religiozitatea cosmică în 
sensul său creştin arondat spaţiului şi omului românesc, şi alta 
este religiozitatea cosmică şi mitică de tip hindus, a omului 
bengalez, fiindcă tot a fost pomenit ca referent acest spaţiu.  
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Religiozităţii cosmice pe care o vedem la ţăranul român 
nu este potrivit să îi fie aplicată grila de lectură a religiozităţii 
cosmice hinduiste a ţăranului bengalez, conform unei religio-
zităţi arhaice, universale, pentru că dacă gândeşti riguros, 
lucrurile sunt într-adevăr diferite, structural chiar. Asta, apropo 
de liturghia cosmică de tip maximian, de sufletul omului ca 
biserică, de cosmosul ca biserică, de omul ca preot în creaţie, de 
caracterul de inel şi coroană al omului în creaţie, de persona-
lismul creştin funciar etc.; personalism şi personalizare a 
cosmosului, despre care vorbesc la noi consistent atât părintele 
Stăniloae, cât şi părintele Ghelasie. De altfel, în mistica isihastă 
se păstrează raportul de neamestecat şi de neconfundat dintre 
Dumnezeu şi creaţie, sens în care trebuie să se înţeleagă că omul 
nu merge spre o cosmicizare, o naturizare a sa. 

Ad. Olteanu: În sensul unui panteism? 
N.: Da, cred că este foarte important ca această religio-

zitate cosmică a ţăranului român, dacă vorbim de o religiozitate 
creştină, să nu fie interpretată într-un sens panteist sau 
panenteist, şi nici în sensul unei identificări de tipul unei 
contopiri a omului cu natura. De aceea e relevant, în sens 
creştin, rolul omului de preot în creaţie şi de inel respectiv 
coroană a creaţiei. În orice caz, în viziune religioasă creştină, 
omul nu trebuie să se mişte în acest sens despre care interogaţi, 
panteism, respectiv cosmicizare a sa. Dimpotrivă, ar trebui să se 
mişte spre o umanizare a naturii şi, mai mult, spre o îndumne-
zeire a naturii, ce se poate petrece numai prin intermediul 
chipul hristic, care, de fapt, este pus în lucrare prin chipul 
liturgic şi ierurgic. Din perspectiva acestui creştinism cosmic, ca 
religiozitate cosmică, reţinem conotaţia sa ecleziologică, litur-
gică, euharistică, care prezervă participarea şi unitatea dina-
mică, de neconfundat şi de neamestecat, dintre Dumnezeu şi 
întreaga creaţie, adică a creaţiei în întreita sa alcătuire şi 
articulare: om, natură, îngeri. Această religiozitate cosmică de 
formă creştină este centrată hristic, întrucât Hristos este uşa 
unirii dintre Dumnezeu şi creaţie, pentru că este şi Dumnezeu 
şi om/creaţie.  

Ad. Olteanu: Creştinismul cosmic în varianta maximiană 
ar fi corect, din punct de vedere ecleziologic. 
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N.: Creştinismul cosmic maximian este eminamente unul 
ecleziologic, întrucât porneşte de la însăşi definirea cosmosului 
ca biserică, ceea ce înseamnă şi o recunoaştere a cosmogoniei în 
cheie hristică, dar şi o asumare a unui sens eshatologic al 
cosmosului, în aceeaşi cheie hristică. În acest sens, religiozitatea 
cosmică a ţăranului român creştin nu poate fi decât una de 
încărcătură ecleziologică şi liturgică, ce implică şi o mistică a 
restaurării cosmosului şi o asumare a încorporării cosmosului 
în trupul mistic al lui Hristos. Aceasta înseamnă nu doar o 
simplă relaţionare între om şi cosmos, o recunoaştere a naturii 
sale metafizice, subtile, dispusă chiar inserţiilor şi intervenţiilor 
unor entităţi spirituale, fie îngeri, fie oameni, ci o recunoaştere a 
sensului de îndumnezeire-înviere şi de personalizare-iconizare 
a cosmosului, sens revelat de întruparea şi învierea hristică. 
Aceast urcuş spre înviere şi al cosmosului deschide un alt 
orizont mistic, participativ, cosmosului, prin intermediul omului 
îndumnezeit prin chipul iconic hristic, care trebuie recunoscut 
şi asumat ca atare. În viziunea mistică a isihastului de la Frăsinei 
se găseşte această asumare şi asimilare a sintezei maximiene, 
dar şi a celei palamite, iar acestea sunt detalii structurale 
importante pentru distingerea tipului, mai degrabă a aspectului 
cosmic al creştinismului de alte tipuri de religiozitate cosmică. 
Personalismul iconic isihast în formularea şi evidenţierea 
ghelasiană este un alt aspect, chiar fundamental, care contri-
buie, decisiv, aş zice, la această distincţie a laturii cosmice a 
misticii isihaste, care nu poate fi confundată cu alte forme de 
religiozităţi cosmice, mistice sau magice. La prima vedere, s-ar 
putea găsi similarităţi, dacă se merge pe o anume metodologie, 
precum aceea susţinută de o ipoteză a unei religiozităţi arhaice 
universale ce străbate orice formă de religiozitate. Însă, dacă se 
analizează pe fond, în realitate sunt de multe ori diferenţe 
structurale, esenţiale, nu doar diferenţe de suprafaţă, aparente. 
Există, astfel, riscul ca o anume metodologie ridicată la rang de 
mathesis universalis să prefacă realitatea, să nu o mai recepteze şi 
în aspectul ei divers. Riscuri metodologice există, desigur, fie că 
te orientezi pe identificarea numitorilor comuni, fie pe identi-
ficarea diferenţelor. La fel cum există şi un risc de relativism al 
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perspectivismului şi al polimorfismului perspectivelor, prin 
care se reconstruiesc realităţi.   

Dintr-o anume perspectivă, este interesantă şi observaţia 
lui Idel că Eliade şi Scholem, deşi au recunoscut că opera lor 
ştiinţifică şi culturală îşi are suport şi surse în tradiţiile din care 
vin, creştinism respectiv iudaism, totuşi cumva prin premize, 
metodă, interpretare s-ar fi dezis de aceste filiaţii. Scholem, cum 
spuneam, găseşte originea Cabalei în surse gnostice.  

Ad. Olteanu: Gerschom Scholem identifică sursele 
Cabalei nu numai în gnosticismul de care era atât de îndrăgostit 
şi Harold Bloom, ci şi în neoplatonism, ceea ce este aproape 
dramatic, pentru că această şcoală de gândire ezoterică 
(respectiv Cabala) se presupune în tradiţia rabinică a urca până 
la Moise şi că ar fi legată organic de Tora, de unde şi-ar extrage 
adevărul. 

N.: Da, este vorba şi de neoplatonism, nu doar de 
gnosticism. Reproşul lui Idel este că Scholem nu recunoaşte 
originea Cabalei în iudaism. Pe cale de consecinţă, Idel recu-
noaşte şi afirmă originea iudaică a Cabalei. Te poţi gândi dacă, 
în astfel de situaţie, nu ar trebui dat chiar un răspuns de tip 
rabinic lui Scholem şi lui Idel, vizavi de originea Cabalei. Un 
răspuns de genul: şi tu ai dreptate, Ghershom, şi tu ai dreptate, 
Moshe. Într-adevăr, Idel observă că Scholem opune ritualul 
cabalistic ritualului rabinic, considerând, de pildă, că ceea ce 
separă în iudaismul rabinic legea de mit, este disocierea legii de 
evenimente cosmice. Idel contestă această poziţionare a lui 
Scholem, oferind un exemplu, încă din sec. IV, din care reiese că 
sacrificiul, ca important ritual iudaic, era considerat crucial 
pentru menţinerea cosmosului. Argumentarea lui Idel susţine 
că găsim, de fapt, în iudaismul rabinic o relaţie semnificativă 
între porunci şi un proces cosmic şi, în acest sens, ipoteza că 
forma rabinică de religie ar fi total lipsită de dimensiuni cosmice, 
o găseşte cel puţin surprinzătoare, mai cu seamă dacă avem în 
atenţie că dreptul (ţadik) este identificat cu stâlpul lumii, că este 
cel care ţine lumea. Idel menţionează chiar că hasidismul de 
secol XVIII, care celebra cultul în corporalitate, ar fi fost chiar 
mai apropiat de natură şi de concret decât Cabala. Chestiunea 
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se desfăşoară, astfel, pe o evaluare a raportului, a influenţei 
dintre Tora, lege, porunci, cult, ritual, drept (ţadik), corpora-
litate şi cosmos. 

Idel observa şi la Eliade, pe direcţia unei dihotomii între 
cultura organică şi organizaţia artificială, şi pe linia unui 
universalism organic şi a căutării „religiei autentice”, o afinitate 
a sa faţă de creştinismul cosmic şi a religiozităţii arhaice a 
ţăranului, cumva în răspărul ortodoxiei oficiale, instituţionale. 

Ad. Olteanu: Din ce în ce mai mult în răspărul ortodoxiei, 
odată cu trecerea anilor. Sunt de părere că religiozitatea cosmică 
arhaică şi creştinismul cosmic sunt chestiuni diferite. Putem să 
distingem două etape diferite în creaţia şi în gândirea lui  
Mircea Eliade, una fiind cea a creştinismului cosmic, Moshe 
Idel reproşându-i românului că ar fi rămas blocat în ea până la 
sfârşitul vieţii, iar cealaltă fiind religiozitatea arhaică, un concept 
evaziv şi universal. 

N.: Se poate gândi creştinismul cosmic ca formă a religio-
zităţii arhaice şi atunci acest creştinism cosmic al ţăranului 
devine doar o formă particulară a religiozităţii arhaice, univer-
sale. Ajungi, astfel, la acelaşi rezultat. Îi recunoşti creştinismului 
cosmic o oarecare valoare sau preeminenţă, dar îl interpretezi 
tot prin prisma acestui religios arhaic, îl asimilezi acestei forme 
de religiozitate. De aceea trebuie identificată şi viziunea prin 
care decelezi realitatea ce se află sub sintagma creştinismului 
cosmic. În sens creştin ortodox, trebuie să facem, însă, o 
distincţie între actul creării omului, actul căderii omului, actul 
de întrupare a Cuvântului, arătarea lui Dumnezeu-Omul, jertfa, 
învierea, apoi, restaurarea şi îndumnezeirea omului etc. Toate 
acestea alcătuiesc o structură a viziunii creştine, care pune în 
altă lumină acest arhaism religios universal, ce pare că nu ia în 
considerare acest plan secant al întrupării Cuvântului în istorie, 
care aduce o înnoire, aduce altceva. 

De aceea, în sens riguros, trebuie înţeles creştinismul 
cosmic în datele sale proprii, numai prin prisma viziunii 
autentice creştine, în dinamica ei actualizantă. În acest orizont 
al actualizării, isihastul aduce în atenţie acest personalism al 
creştinismului care trebuie înţeles, iar aceasta o facem operând 
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cu distincţia dintre fiinţă şi energii. Personalismul şi distincţia 
aceasta între fiinţă şi energii, dintre creat şi necreat, despre care 
tot am vorbit, oferă o cheie lămuritoare pentru a înţelege din 
perspectivă mistică isihastă creştinismul cosmic în orizont 
ecleziologic. Aceasta dacă nu dorim să îl confundăm sau să îl 
substituim cu religiozitatea arhaică, sau cu modul în care 
aceasta îl interpretează, îl livrează. Acest personalism funciar 
sau fundamental nu este reductibil şi nu poate fi de atare 
structură sau schemă a Posibilităţii universale, în care capătul 
de linie sau începutul de linie este acel Principiu.  

Ad. Olteanu: Schema posibilităţii universale ar fi una 
depersonalizată şi depersonalizantă. 

N.: Este una depersonalizată, şi pentru a înţelege deperso-
nalizarea trebuie avută în atenţie o identificare a realităţii 
persoanei în sens creştin, dar şi faptul că vorbim de persoană 
atât creată, cât şi necreată, divină, şi de un dialog inter-personal. 
Cei care intră pe acest traseu de saturare a schemei nu se 
circumscriu, de fapt, tradiţiei creştine, pornesc dintr-un loc şi 
ajung în alt loc, anume la Principiu, şi acest lucru ar trebui spus 
şi recunoscut cu onestitate. 

Ad. Olteanu: Schema despre care vorbeşte Guénon este şi 
incoerentă filozofic sau cel puţin lipsită de consistenţă logică, 
pentru că pleacă de la un Principiu nedefinit şi ajunge la 
persoană, ceea ce pare a fi o contradicţie în termeni, pe când în 
teologia ghelasiană se pleacă de la Chipul Tatălui care are 
determinările treimice. 

N.: Da, Originea în Sine este Tatăl care este Persoană, 
Arhechip de Persoană, chiar, pentru că naşte pe Fiul Persoană şi 
purcede pe Duhul Sfânt Persoană şi, în sensul acesta, prin 
naştere şi purcedere, se deschide Treimea de Persoane, care 
sunt de aceeaşi fiinţă, de aceeaşi substanţă.  

Ad. Olteanu: Din acest punct de vedere, la nivelul logicii 
filozofice şi teologice există o coerenţă mai mare în ceea ce 
priveşte creştinismul, şi lucrul acesta este recunoscut de filozofi 
importanţi. Chiar şi Moshe Idel apreciază teologia creştină 
raportată la o exegeză rabinică adecvată a literaturii biblice. 
Altfel spus, literaturile sau metafizicile mistice intră chiar ele în 
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contact cu creştinismul, forţând cumva nuanţele, distincţiile şi 
definiţiile absolut necesare.  

N.: Nu am dat atenţie specială acestei aprecieri a lui Idel, 
despre care vorbiţi. Însă, s-a văzut că faţă de tema creştinis-
mului cosmic în orizontul acesta al religiei arhaice, la Eliade, de 
raportul cabalei cu cosmosul, la Scholem, sau a iudaismului 
riturilor rabinice cu cosmosul, evocat de Idel, s-a putut aduce în 
atenţie şi o viziune isihastă, precum cea carpatină, de personali-
zare ghelasiană, cu privire la precizarea creştinismului cosmic 
în sensul său ecleziologic. Aici pot interveni lămuritoare 
discuţii şi dezvoltări cu privire la chipul lui homo religiosus, pe 
care, de pildă, Idel nu îl vede format numai din factori naturali 
şi impulsuri ce îl asaltează, ci şi, în primul rând, din acel 
imaginaire adoptat de un anumit individ sau de o anumită 
şcoală. În acest orizont, sensul şi semnificaţia pentru Idel nu se 
hrănesc numai din lumea exterioară, ci mai cu seamă din tăria 
convingerilor fiecăruia, din puterea sa imaginativă, dar şi din 
voinţa comunităţii de a permite acestui imaginaire să înflorească. 
Astfel, homo religiosus capătă la Idel şi o specificitate determi-
nată de individul concret, influenţată de o anume şcoală şi 
cadrată de o voinţă comunitară. Nu mai este definit, aşadar, 
numai în mod aseptic, abstract, structural, nedeterminat. 

Acestea, evocate chiar succint şi în trecere, pot fi răspun-
suri indirecte, dacă vreţi, cu privire la ceea ce aţi spus, apropo 
de faptul că aţi fost întrebat ce rost au aceste discuţii. Da, au 
rost, atâta timp cât nu sunt o simplă sau mai sofisticată aflare în 
treabă. Au rost atâta timp cât există corelaţii, delimitări şi 
precizări de făcut, au rost atâta timp cât oameni care intră pe un 
astfel de traseu experienţial sau au acces la cărţi, lecturi, 
problematizări de acest gen, fie că sunt căutători aflaţi în acelaşi 
timp în vecinătatea Bisericii, poate chiar în tinda ei, cum 
spuneam, sau poate sunt intraţi, mai mult sau mai puţin 
lămuriţi, edificaţi, chiar în Biserică. Pentru unii ca aceştia, astfel 
de discuţii capătă un sens. E foarte clar. Atunci am putea 
întreba ce importanţă au cărţile părintelui Ghelasie, şi cu 
siguranţă au pentru că aţi observat, cât am reuşit să punem  
în evidenţă, îţi oferă instrumentarul unor precizări, unor 
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delimitări şi unei apologetici necontondente, care păstrează o 
deschidere, dar care nu se confundă cu altceva, nu intră în 
sinteze guenoniene şi nici în sincretisme de altă natură. 

Ad. Olteanu: Este important pentru Răsărit sau pentru 
spaţiul carpatic de amintit şi un astfel de model teologic creator 
şi fecund, care are surse în sfinţii Maxim Mărturisitorul şi 
Grigorie Palama.  

N.: Fără îndoială, este de amintit. Aş îndrăzni să spun că 
suntem chiar datori să îl facem cunoscut, într-un sens mai larg, 
şi în acelaşi timp, pe cât posibil, în astfel de întrupări concrete 
într-un context anume. Aceasta pentru că actualizările pe care le 
face, adâncirea personalismului în sens antropologic, nu doar ca 
abordare antropologică în sensul că foloseşti o metodologie 
antropologică, ci în sensul conţinutului său real, al identificării 
şi al distincţiei între fiinţă şi energii, sunt cu adevărat o 
deschidere mistică-experienţială pentru fiecare, dar, totodată, şi 
folositoare şi aplicabilă în astfel de discuţii. Distincţia dintre 
fiinţă şi energii, raportul între fiinţă, energii şi corp, sunt un 
aport lămuritor incontestabil, pentru că riscul confundării 
fiinţei cu energiile este real. Riscul unui panteism energetic, al 
reducerii divinului, dar şi a omului la energie şi, în fond, 
capcana efectelor unor practici şi experienţe energetiste, din ce 
în ce mai popularizate, este evidentă. De aceea, isihastul insistă 
pe un neamestec între fiinţă şi energii, şi pe recunoaşterea 
spiritului în sensul, în statutul acesta fiinţial, şi nu ca energetic 
subtil. Dacă nu ai ajuns experienţial la fiinţialitate, îţi atrage 
atenţia că nu poţi vorbi la modul propriu de o experienţă 
autentic spirituală. În raport de aceste distincţii putem să 
urmărim corespondenţele şi identificările acestor realităţi pe 
seama schemei Posibilităţii universale. Acolo se afirmă că fiinţa 
ar fi acel nemanifestat al manifestării, pe care, dacă o identi-
ficăm ca realitate, constatăm că este, în fond, această structură 
energetică subtilă.  

Ad. Olteanu: Spuneaţi că prin ceea ce desemnează 
termenul de Fiinţă se ajunge doar la realitatea proprie de suflet. 

N.: Acela ar fi Principiul, care corespunde fiinţialităţii 
sufletului, în sens isihast. Însă, pentru aceşti metafizieni mistici, 
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Principiul acela ca realitate nu este sufletul creat, ci este chiar... 
Absolutul... Aşa este, de fapt, proclamat. Deci, ceea ce numesc 
ei drept Fiinţă, în sens isihast, sunt energiile acestui Principiu. 

Ad. Olteanu: Fiinţa pe schema Posibilităţii ar fi în creşti-
nismul isihast energiile de creaţie. 

N.: Da, de aceea distincţiile sunt foarte importante. La fel 
este şi identificarea realităţilor. Apropo de întrebarea cu privire 
la rostul unor astfel de reflecţii şi discuţii, am văzut în 
Simbolismul Crucii că René Guénon are un text cu titlul Ontologia 
Rugului Aprins. În acelaşi timp, ştim că tema Rugului Aprins 
este şi una isihastă, a rugăciunii neîncetate şi o reprezentare a 
Maicii Domnului ca icoană a isihasmului. Guénon abordează 
semnificaţia dedublării punctului ca polarizare-reflexie, un fel 
de reprezentare teogonică a Treiului ce provine din Unul 
dedublat-polarizat în Doi. Sunt perspective, cum este această, 
să-i spun, teogonie metafizică, în care se porneşte de la un 
punct unic, ce se dedublează prin polarizare, care este, de 
asemenea, o reflexie, iar relaţia de distanţă (relaţie esenţial-
mente reciprocă) se stabileşte între cele două puncte prin chiar 
faptul situării lor unul în faţa celuilalt. 

Ad. Olteanu: Ontologia dedublării punctului face 
trimitere la Trinitate. 

N.: Este o Treime care apare prin polaritate şi dedublare, 
nu apare ca Unul Chip-Arhechip al Tatălui Persoană care naşte 
pe Fiul (Persoană) şi purcede pe Duhul Sfânt (Persoană). 
Guénon prezintă cum Unul punct unic se dedublează prin 
polarizare ca să apară Doi. Deci Unul se reproduce-dedublează 
pe sine şi produce Doi-ul, iar cu distanţa, cu intervalul, 
reciproca relaţie dintre ei, se constituie Treimea. Avem trei 
elemente, spune Guénon: două puncte şi distanţa dintre ele. 

Ad. Olteanu: Aceasta ar fi Treimea la Guénon. Distanţa 
dintre Tatăl şi Fiul este Duhul Sfânt. 

N.: Articolul este interesant din aceasta perspectivă, 
pentru că, referindu-se la ontologia Rugului Aprins, aduce în 
atenţie, tema Originii, să spun, a Unului. Aş reaminti că 
isihastul de la Frăsinei, vorbind despre isihasm, nu a vorbit 
numai de o practică isihastă, ci a conturat viziunea isihastă, 
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descoperind, printre altele, de pildă, isihasmul ca Taina Chipului 
Treime. Altfel zis, isihasmul ca mistică, nu îl asimilezi oricum, 
ci pe calea recunoaşterii Chipului Originii, care este Taina 
Chipului Treime, revelată de fapt prin Întrupare. La Guénon, 
însă, exact cum aţi remarcat, distanţa dintre cele două puncte 
este tocmai terţul, relaţia reciprocă despre care, la un moment 
dat, se vorbeşte şi în teologia apuseană, când se afirmă că 
Duhul Sfânt este relaţia dintre Tatăl şi Fiul, ca şi cum Duhul 
Sfânt nu ar fi o persoană, ci însăşi relaţia, însăşi legătura.  

Ad. Olteanu: Duhul Sfânt ar fi relaţionalul fără consis-
tenţă ipostatică. 

N.: Da, exact. Iar în sensul acesta nu mai avem creştinism, 
întrucât nu mai avem, într-adevăr, Sfânta Treime, care 
înseamnă trei entităţi, trei persoane, şi nu două puncte-enităţi 
care dimpreună cu relaţia lor reciprocă ar constitui trei ele-
mente. Şi, cum spuneam, această schemă este expusă de 
Guénon tocmai într-un text ce abordează ontologia Rugului 
Aprins. Ştim însă că Rugul Aprins este, în general, un referent 
şi pentru creştinism, chiar pentru mistica creştină, a rugăciunii 
neîncetate. Am avut şi noi chiar o astfel de mişcare mistică, cea 
a Rugului Aprins, sigur, fără legătură cu metafizica ezoterică. 
Există şi o întreagă iconografie a Rugului Aprins, dezvoltată 
mai cu seamă în Rusia, de diverse şcoli. Aşadar, tema Rugului 
Aprins este una de interes. Revenind, Guénon porneşte de la 
aceasta semnificaţie a dedublării punctului unic prin polarizare. 
Suţine că perspectiva sa asupra Rugului Aprins este una 
ontologică.  

Ad. Olteanu: Ce ne spune Guénon în ontologia lui despre 
Rugul Aprins? Descrie Fiinţa şi face un discurs despre Fiinţă, 
discută de un punct bipolar sau de o alteritate a punctului?  

N.: Vorbeşte de o dedublare a punctului şi aceasta poate fi 
o abordare fundamental ontologică, sau chiar logică şi grama-
ticală, ca metodologie de pătrundere întru. 

Ad. Olteanu: Ontologia are corespondenţe în gramatică? 
N.: Vorbeşte de ordine sau de niveluri de realitate diferite, 

însă aici are ontologia în atenţie. Începe prin a spune că aceste 
două puncte şi distanţa dintre ele, ca trei elemente, corespund 
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elementelor unei propoziţii. Transferă chestiunea în gramatică 
şi logică, apoi se strecoară prin epistemologie în ontologie. 
Afirmă că avem trei termeni, dar, în fond, sunt doar doi şi o 
distanţă între ei, ca să nu zic că, de fapt, este numai unul. 

Ad. Olteanu: Punctul, dedublarea punctului şi distanţa.  
N.: Avem această distanţă care este în rol de al treilea sau 

terţul ca legătură dintre cei doi, şi care, din punct de vedere 
gramatical, este „copula”. Luând în considerare propoziţia 
predicativă, ca propoziţia cea mai obişnuită şi mai generală, în 
care „copula” este verbul „a fi”, remarcă faptul că, sub un 
anumit raport, între subiect şi nume predicativ, ea exprimă o 
identitate. Aceasta, conform lui Guénon, corespunde faptului că 
cele două puncte nu sunt în realitate decât dedublarea unuia şi 
aceluiaşi punct, ce se situează în faţa lui însuşi. 

Ad. Olteanu: Propoziţia în discuţie ar fi Eu sunt Cel ce 
sunt.  

N.: În aceasta găsim copula „a fi” ca legătură dintre 
subiect şi nume predicativ. 

Ad. Olteanu: Eu sunt Cel ce sunt este o autopredicaţie a lui 
Dumnezeu, dar şi o gramatică sfântă.  

N.: Interesant este şi tipul de abordare, dar important este 
şi parcursul lui, întrucât, pentru ca Guénon să ajungă la 
ontologie, vine cu interfaţa logicii şi a gramaticii, cu arătarea 
unei propoziţii predicative, ca un soi de propoziţie funda-
mentală, la care poate fi redusă orice formă de propoziţie, şi de 
aici extrage un miez, anume că această propoziţie predicativă 
exprimă principiul identităţii. 

Ad. Olteanu: Exprimă principiul unicităţii, pentru că aici 
doreşte să ajungă, la Unul.  

N.: Al unicităţii, dar şi al identităţii, după care trece la un 
alt pas legat de dedublare ca desfăşurare a identităţii. Însă, 
Guénon ia apoi în considerare raportul dintre cei doi termeni ca 
fiind un raport de cunoaştere, şi, în acest caz, susţine că Fiinţa, 
situându-se, ca să spunem aşa, în faţa ei însăşi pentru a se 
cunoaşte, se dedublează în subiect şi obiect, subiectul şi obiectul 
nefiind decât una şi aceeaşi realitate. Această schemă susţine că 
poate fi extinsă la orice cunoaştere adevărată care identifică 
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subiectul cu obiectul. Avem o ecuaţie a cunoaşterii în care 
cunoscătorul este subiectul (unimea) obiectul este cunoscutul 
(doimea), iar prin cunoaştere avem terţul (treimea); cunoscă-
torul ca subiect şi numele predicativ, ca modalitate a 
subiectului cunoscător, ca fiind cunoscutul, iar cunoaşterea ca 
fiind terţul. Este o cunoaştere prin identificare, mai bine zis, este 
o auto-cunoaştere, prin dedublare. De la identitate, prin logică 
şi gramatică, şi de la cunoaştere, ca identificare a subiectului cu 
obiectul – a unui obiect ca modalitate a subiectului –, prin 
epistemologie, Guénon face încă un pas, spre ontologie, şi 
aduce în atenţie „Fiinţa universală”, reprezentată prin punctul 
principial în unitatea sa indivizibilă, care se polarizează în 
subiect şi nume predicativ, fără ca unitatea să-i fie afectată.  

Astfel, propoziţia în care „Fiinţa universală” este, deopo-
trivă, subiect şi nume predicativ, ia la Guénon această formă: 
„Fiinţa este Fiinţa”, formulă care ca enunţ este ceea ce logicienii 
numesc „principiul identităţii”. Sub această formă, conchide 
Guénon, se vede că extensia reală a acestui principiu depăşeşte 
domeniul logicii, şi că este, înainte de toate, un principiu 
ontologic, oricare ar fi aplicaţiile ce pot rezulta din el în diverse 
ordine. Relevă, astfel, că principiul identităţii, înainte de logică 
şi gramatică, şi chiar de epistemologie, este un principiu 
ontologic. Este o recunoaştere a acestui principiu al identităţii 
ca însăşi temeiul ontologic. Mai departe, Guénon afirmă că 
„Fiinţa este Fiinţa” este, de fapt, expresia raportului între Fiinţa 
ca subiect (Cine este) şi Fiinţa ca nume predicativ (Ce este), dar 
şi că, pe de altă parte, Fiinţa-subiect fiind Cunoscătorul iar 
Fiinţa-nume predicativ (sau obiect) Cunoscutul, acest raport 
este Cunoaşterea însăşi. În acelaşi timp, acesta este raportul 
identităţii.  

De aici, concluzionează Guénon, cunoaşterea absolută 
este identitatea însăşi, şi, prin urmare, orice cunoaştere adevă-
rată fiind o participare la cunoaştere, implică, de asemenea, în 
măsura în care este efectivă, identitatea. Interesant, în comen-
tariul său, că raportul de cunoaştere, neavând realitate decât 
prin cei doi termeni pe care îi pune în legătură, şi aceştia 
reducându-se, de fapt, la unul, cele trei elemente (Cunoscătorul, 
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Cunoscutul şi Cunoaşterea) nu sunt în realitate decât unul. 
Această identitate între cunoscător, cunoscut, cunoaştere, este 
exprimată într-o formulă de valoare tradiţională, şi anume: 
„Fiinţa Se cunoaşte pe Sine însăşi prin Sine însăşi”. De aici, trece 
şi face corespondenţa cu textul biblic, cu arătarea lui Dumnezeu 
în Rugul Aprins, adresându-se lui Moise: Eu sunt cel ce sunt.  

Toate acestea, principiul identităţii, în ontologie, episte-
mologie, logică, gramatică, ni se relevă în raport de această 
schemă a Unului care se dedublează şi se polarizează, modalist, 
într-o cunoaştere de sine prin identificare de sine. 

Ad. Olteanu: E o structură a Unului care se multiplică 
teogonic. 

N.: Este Unul-Unicul care se desfăşoară în forma aceasta, 
modalistă i-aş spune, ca polarizare. 

Ad. Olteanu: Se desfăşoară până la cifra trei sau merge 
spre multiplul indefinit, aşa cum înţelege Guénon categoria de 
indefinitate? 

N.: Treiul este legat de acest Unul care se polarizează prin 
dedublare, şi prin distanţa instituită între poli. 

Ad. Olteanu: Observ o consonanţă relativă cu triadologia 
creştină pe această manieră de gândire, care face referire la 
Unul care este şi Treime şi se preocupă de Unicitate şi de 
Trinitate.  

N.: Cred că nu poate fi vorba de o consonanţă, decât cel 
mult de una relativă, aşa cum spuneţi, pentru că în creştinism 
nu ai nicioadată dedublarea aceasta modalistă gen alter-ego a 
Unului, apropo de o schemă triadică. Preocuparea noastră este 
către altceva, în personalism, desigur, de persoana ca formă. 
Însă, aici ne interesează cumva şi abordarea, metodologia lui 
Guénon. Vizavi de abordare, de formă, Fritjof Capra susţine că 
dacă vrei să ai o viziune mai complexă, o înţelegere mai aco-
peritoare, nu poţi să abordezi lucrurile numai din perspectiva 
formei, ci trebuie să le abordezi şi din perspectiva structurii, a 
procesului şi a semnificaţiei. E nevoie, aşadar, de o abordare 
conjugată. Nu poţi să abordezi Treimea fără să ţii cont şi de 
formă şi de structură, şi de diagramă şi de tipul de articulare 
între Unul, Doi şi Trei, şi de relaţionare, de dinamica 
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procesuală, să spunem, între aceştia, şi de semnificaţiile 
respective.  

Ad. Olteanu: Abordează structura prin prisma relaţiei.  
N.: Da. Evident că atunci când discuţi despre semnificaţii, 

despre sistemul acesta relaţional, dar şi despre structură şi 
despre formă, mesajul, cu privire la Treime, este diferit în 
creştinism. Am dorit să relev însă şi tipul de abordare a lui 
Guénon, modalitatea sa argumentativă şi modul cum vrea să 
explice unitatea care se dedublează şi se polarizează ca auto-
reflectare, cum transpune aceasta într-un plan logic şi la nivel 
gramatical, cum o trece într-o zonă a cunoaşterii ca auto-
cunoaştere prin identificare, şi apoi cum, pe această cale de 
cunoaştere a Unului prin prisma principiului identităţii, trimite 
la ideea că Fiinţa este Fiinţa şi că Fiinţa se cunoaşte pe sine prin 
sine însăşi. Deci, cumva, de această deschidere a Unului, să-i 
zicem triadică, de fapt pseudo-triadică, se leagă chestiunea 
cunoaşterii, chestiunea identităţii. O cunoaştere şi o identitate 
însă, care survin pe o schemă a dedublării şi a polarizării la 
modul în care această dedublare este şi polarizare şi reflex în 
acelaşi timp. 

Ad. Olteanu: Polaritatea este o poziţie binară, şi ea nu 
înseamnă în cazul de faţă antagonism? 

N.: Tocmai aici este problema, a unei dualităţi contrare 
exprimată de această polarizare. Nu întâmplător, isihastul 
insistă, de pildă, cosmogonic vorbind, asupra faptului că, de 
fapt, creaţia este o transpunere de model dumnezeiesc în altă 
substanţă, pentru că are alt conţinut. Însă, Dumnezeu şi creaţia 
nu este niciodată o doime polară, în care relaţionalul ar fi terţul, 
şi de aici şi în consecinţă ar reieşi Treimea. Evident, nu poţi 
folosi schema triadică în raportul dintre Creator şi creaţie, decât 
în mod inadecvat. Raportul treimic este, în mod fundamental, 
unul intratrinitar. Revenind, însă, de la acest nivel logic şi 
gramatical se relevă principiul identităţii, se merge în zona 
epistemică tot cu principiul identităţii şi se trece la pasul 
următor, în zona ontologică, descoperind tot principiul iden-
tităţii ca fundamental. Eşti înscris în schemă prin acest traseu. 
Porneşti de la „un exterior” spre „un interior”, ca să spun aşa, 
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pentru a te reîntoarce la Fiinţă, în sensul de punct unitar şi 
indivizibil al nemanifestării. 

Ad. Olteanu: Punctul acesta indivizibil ar fi Principiul, ar 
fi acel dincolo de orice numire. 

N.: Ar fi Principiul ontologic, Fiinţa ca Fiinţă, ce se află în 
ordinea nemanifestată a manifestării. Acesta ar fi punctul 
acesta, Principiul ontologic. Dincolo este Principiul ca Principiu, 
este acel Zero transcendent. Or, noi aici avem Unul, Principiul 
ontologic, ordinea Fiinţei ca Fiinţă. Avem Zero şi Unul. 
Principiul ca Principiu este acest Zero, Nimicul de fapt, iar Unul 
ca Principiu ontologic este arondat Fiinţei ca Fiinţă, sau Fiinţei 
Universale la care multiplicitatea existenţialului manifestat are 
o anumită participare. 

Ad. Olteanu: Înţeleg că mă aflu prin logica binară în zona 
principiului nemanifestat al manifestării.  

N.: Cu logica binară eşti în afara Unului, ca să spun aşa. Şi 
aici e vorba de o logică binară înţeleasă nu atât prin prisma 
operaţionalităţii sale formale, ci prin prisma ordinii de realitate 
a agentului ca structură ce o desfăşoară. Vorbim, cumva, de 
secvenţierea unui demers al lui Guénon ce străbate prin ordine 
de realitate, respectiv de modul cum porneşte de la Unul care se 
dedublează şi care formează Treiul. 

Ad. Olteanu: Unul se dublează sau se dedublează? Ce 
este acest doi, un alter-ego? 

N.: Dedublare, nu dublare. Dublarea ne-ar duce în altă 
direcţie. Se dedublează, acesta este termenul pe care îl foloseşte 
Guénon, şi în acest sens al dedublării, Doiul este un alter-ego.  
Să ne întoarcem la asocierea pe care o face Guénon între Fiinţa 
ce se cunoaşte pe sine însăşi ca Fiinţă cu Rugul Aprins, cu Eu sunt 
cel ce sunt. Folosind terminologia ebraică, evocă acel Ehyeh asher 
Ehyeh: Eu sunt Cel ce sunt sau Eu sunt Cel ce este. Această spusă 
apare astfel ca o zicere în ordinea Fiinţei ca Fiinţă. Apare, deci, 
în ordinea Principiului ontologic, a Principiului nemanifestat al 
manifestării, nu în ordinea lui Zero, ci în ordinea Unului. Altfel 
spus, Eu sunt cel ce sunt nu se referă la Principiul în Sine, la 
Principiul ca Principiu, ci la o ordine de realitate, ca să spun aşa, 
„mai jos”, cea a Fiinţei ca Fiinţă, la Principiul ontologic. Asta, pe 
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de-o parte. Pe de altă parte, acest referat biblic este prezentat ca 
o confirmare a perspectivei tradiţionale, mai exact a schemei 
metafizice. Cum ar veni, textul biblic vetero-testamentar con-
firmă, susţine schema metafizică de care vorbeşte Guénon. 
Acest traseu, pornind de la punct, dedublare, polarizare sau 
reflex al Unului în Doi, care împreună cu distanţa dintre Unu şi 
Doi, ca terţ, compun Treiul, este o schemă confirmată, după 
Guénon, de epifania de la Rugul Aprins, adeverită de celebra 
rostire: Eu sunt cel ce sunt.   

Ad. Olteanu: Este o confirmare a schemei proprii de a 
gândi Principiul şi subsecvenţele. 

N.: Această schemă îi aparţine, dar este şi tradiţională, mă 
rog, o tradiţie a fidelilor Schemei. 

Ad. Olteanu: În Biblie unde este Principiul? Am înţeles că 
Treimea este acel Ehyeh asher Ehyeh, dar unde se află în 
Scriptură Principiul nemanifestat al nemanifestării. În Tohu va 
bohu, în abisul primordial? 

N.: Aici poate fi o întrebare. Pe această interpretare a lui 
Eu sunt cel ce sunt prezintă două variante. Discutăm ideea de 
schemă, ce poate să dea o turnură, o interpretare ontologică şi 
metafizică a Rugului Aprins, dar şi acestei expresii mai sus-
pomenite. Se poate face o survolare a faptului că interpretarea 
lui Guénon cu privire la Eu sunt Cel ce sunt se subscrie viziunii 
lui mai largi, şi atunci pot să afirm că Eu sunt Cel ce sunt tocmai 
că nu confirmă schema guenonistă. Avva Ghelasie susţine că Eu 
sunt Cel ce sunt este tocmai o interpretare a Treimii: Eu/sunt/Cel 
ce sunt, adică Tatăl, Duhul Sfânt şi Fiul, sau Chip, Faţă, 
Asemănare, în care accentul cade pe cei trei termeni şi nu doar 
pe Unul care se polarizează şi creează această legătură. Trebuie 
să am trei termeni. 

Ad. Olteanu: Relaţia confirmă doimea, pentru că relaţia 
nu este parte şi nu poate fi ipostatică şi nici parte a unei 
alterităţi. Pentru că aceasta mă interesează, anume dacă Guénon 
ajunge la o idee trinitară, fie ea şi vagă.  

N.: În primul rând, relaţia nu poate fi luată ca entitate 
propriu-zisă, alături de entitatea punctului şi entitatea dedu-
blării punctului. Relaţia confirmă Doimea, atât cât o confirmă, 
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ca să spun aşa, întrucât vorbim de un doi ca dedublare a 
unului. Neavând trei entităţi propriu-zise, ci doar două entităţi 
şi relaţia între ele, nu suntem nici ca schemă în schema triadică 
propriu-zisă, şi, ca atare, nu putem vorbi, în această schemă 
metafizică, de trei entităţi ca realităţi ipostasuri-persoane, nu 
putem vorbi de Sfânta Treime. Prin urmare, chiar ca schemă, 
dacă analizăm, schema Sfintei Treimi este diferită de această 
schemă metafizică. Urmând schema metafizică nu ajungi nici 
măcar ca schemă la schema Sfintei Treimi, ca să nu mai spun, că 
nu ajungi la realitatea sa Tri-personală. 

Ad. Olteanu: Ideea aceasta este transferată în zona 
manifestării a indefinităţii Fiinţei, ieşind chiar şi din metafizică. 

N.: Aceasta se constituie într-o altă problemă, apropo de 
ce spunea Fritjof Capra despre metodologie, anume că este 
obligatoriu să discuţi forma, dar şi structura, şi procesul şi 
semnificaţia. În acestă modalitate de analiză, realizez că pot să 
am structura relaţională duală între două puncte, adică a 
Unului polarizat în Doi, dar atunci îmi lipseşte al treilea punct, 
terţul. Prezum că ar fi distanţa, intervalul între cele două puncte 
sau legătura dintre subiect şi nume predicativ, aşa cum face 
Guénon, dar, de fapt, nu am al treilea punct, nu am terţul. Nu 
am nici relaţionare triadică, de fapt.  

Guénon examinează structura formulei Eu sunt Cel ce sunt 
sau Eu sunt Cel ce este în două moduri. Pe de o parte, o desface 
în trei stadii succesive şi graduale, conform ordinii celor trei 
cuvinte: Ehyeh (Fiinţa)/ Ehyeh asher (Fiinţa este)/ Ehyeh asher 
Ehyeh (Fiinţa este Fiinţa). Interpretează această secvenţiere şi 
gradualitate prin faptul că, întâi de toate, Fiinţa este un dat, 
apoi, ceea ce se poate spune relativ la acest dat al Fiinţei, întâi 
de toate, este că Fiinţa este, şi, în sfârşit, că Fiinţa este Fiinţa. 
Conform lui Guénon, aceste afirmaţii necesare constituie, în 
mod esenţial, întreaga ontologie, în sensul propriu al cuvân-
tului.  

Pe de altă parte, celălalt mod de examinare constă în a 
pune mai întâi primul Ehyeh, apoi al doilea, ca reflex al 
primului, într-o oglindă (imagine a contemplării Fiinţei de către 
Ea însăşi), şi pe al treilea loc este „copula”, respectiv asher ce se 
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situează între aceşti doi termeni ca o legătură ce exprimă relaţia 
lor reciprocă. Porneşte, astfel, de la termenii extremi ai 
formulei, Ehyeh respectiv tot Ehyeh, al doilea termen fiind 
reversul celui dintâi, între care se poziţionează „asher” ca 
articulare, ca legătură, ceea ce relevă că Fiinţa este Fiinţa. Dar 
aceasta, conchide chiar Guénon, corespunde întru totul schemei 
iniţiale: punctul, mai întâi unic, se dedublează, apoi, printr-o 
polarizare care este, de asemenea, o reflexie, iar relaţia de 
distanţă (relaţie esenţialmente reciprocă) se stabileşte între cele 
două puncte prin chiar faptul situării lor unul în faţa celuilalt. 

Prin urmare, acestea sunt două modalităţi de lectură 
guenonistă a sintagmei Eu sunt cel ce sunt de la Rugul Aprins. 
Poţi să ai subsecvenţialul şi gradualul (Fiinţa/Fiinţa este/Fiinţa 
este Fiinţa), respectiv poţi avea dedublarea, polaritatea (Fiinţa/ 
este/ Fiinţa). 

Ad. Olteanu: Se confundă subiectul cu predicatul. 
N.: Moise spune poporului, după cum a fost sfătuit: Ehyeh 

m-a trimis la voi, ceea ce reclamă înţelegerea lui Ehyeh nu ca 
verb, ci ca substantiv, şi ca subiect. Moise, la urma urmei, se 
referea la o întâlnire cu Cineva şi la Cineva care l-a trimis la 
popor. Se referea la un Subiect, ca autoritate care trimite, şi nu 
la o auto-trimitere şi la propria autoritate. Pe undeva, vizavi de 
Eu sunt cel ce sunt, raportul este, cumva, între cine este cel ce este 
sau ce este cine este şi ce este ceea este, deci între personal şi 
impersonal, între subiectiv şi non-subiectiv. Trebuie să vedem 
chiar dincolo de terminologie şi gramatică, deşi în limba 
română este clar că avem Eul-Subiectul ca cel ce este: Eu sunt cel 
ce sunt. În viziunea isihastului, prin Eu/ Sunt/ Cel ce Sunt ne 
aflăm în triadic, în personalism, în inter-personal, suntem în 
faţa Sfintei Treimi. În fond, când se vorbeşte de cine este cel ce l-
a trimis pe Moise şi de cel ce a vorbit cu Moise, de ce nu se dă, 
totuşi, importanţă caracterului subiectiv şi personal al întâlnirii, 
al convorbirii şi al trimiterii? Totul este transferat la Guénon 
într-o ontologie şi într-un impersonal din care dispare subiectul.  

Ad. Olteanu: Subiectul dispare chiar şi la nivelul 
manifestării, nu numai în nemanifestare. Cu alte cuvinte, 
subiectul dispare din zona Fiinţei. 
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N.: Am înţeles că la Guénon, Eu sunt cel ce sunt este Fiinţa 
este Fiinţa, dar, pe de altă parte, înţeleg că Moise nu vorbea 
singur, ci vorbea cu Dumnezeu. Apoi s-a adresat poporului: 
Ehyeh m-a trimis. Adică le-a spus, le-a confirmat că Cineva l-a 
trimis. Şi atunci, dacă tot am raportul dintre cine este şi ce este, 
punem şi problema identităţii lui este, identităţii Fiinţei. Guénon 
orientează spre o cunoaştere prin identificare şi construieşte 
argumentul acesta, că adevărata cunoaştere este şi identificarea 
Fiinţei ca Fiinţă. Trebuie, deci, să identifici ca atare Fiinţa, iar 
această identificare este o formă de cunoaştere, întrucât cunoaş-
terea nu este numai abstractă, raţională. Într-adevăr, din per-
spectivă mistică şi experienţială este fundamentală identificarea 
realităţilor, a naturii realităţilor, de fapt. Însă, dincolo de termi-
nologie, apropo de această cunoaştere şi identificare, ceea ce 
desemnează Guénon în realitate, conform schemei metafizice, 
ca fiind Fiinţa, din perspectivă creştină, isihastă, este identifi-
cată ca realitate, de fapt, ca fiind energie. Dar, în sens creştin, 
aşa cum am subliniat de multe ori, trebuie să faci identificările 
realităţilor şi să distingi şi între energiile necreate şi energiile 
create. Însă, dacă nici măcar la nivel de limbaj şi de concept nu 
faci această distincţie între energii necreate şi energii create, e 
limpede că nu faci distincţia, identificările, nici ca realitate, între 
energie necreată, respectiv energie creată.  

Ad. Olteanu: Şi ajungi în acel semipanteism despre care 
vorbeaţi cândva. Făceaţi distincţie şi între semipanteism şi 
panteism. 

N.: Această distincţie o făcea Avva Ghelasie, distincţie ce 
poziţionează semipanteismul în zona energetismului. Ontologia 
Rugului Aprins prezentată de Guénon mi s-a părut interesantă, 
pentru că îţi arată, de fapt, cum poţi să ieşi din personalismul 
creştin al Rugului Aprins. Şi aici vorbim, nu de un personalism 
în răspărul ontologiei, ci de un personalism ontologic, fiinţial, 
aşa cum a accentuat recurent isihastul. Isihastul, de altfel, prin 
mistica isihastă, redă ontologiei chipul personal, restaurează 
ontologia prin chipul persoanei. Pe când, ontologia guenonistă 
este, de fapt, o „ontologie energetistă”, dacă identificăm natura 
realităţii despre care vorbeşte, la care, propriu-zis, se referă. 
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Sigur expresia „ontologie energetistă” este, cumva, o formulare 
oximoronă.  

Pe de altă parte, Guénon e consonant în Ontologia Rugului 
Aprins cu orizontul mistic islamic, întrucât în anumite şcoli ale 
ezoterismului islamic, Rugul Aprins este luat ca suport al 
manifestării divine, este luat ca simbol al aparenţei individuale 
ce subzistă atunci când fiinţa a ajuns la Identitatea Supremă. Se 
spune atunci că e vorba despre inima ce răspândeşte lumina 
Shekinei, prin prezenţa realizată în mod efectiv a Sinelui Suprem 
în centrul individualităţii umane. Suntem aici, însă, tot într-o 
corespondenţă cu tradiţia hindusă, cu Advaita Vedanta. 
Suntem în zona lui jivanmukta, ce suprapune realizarea Sinelui 
Suprem, cu realizarea lui Dumnezeu, ca auto-realizare. 
Ajungerea la Identitatea Supremă este totuna cu realizarea 
Sinelui Suprem, care este totuna cu Identificarea cu Principiul 
ca Principiu, ce, atunci când ia Sinele Suprem sau Principiul ca 
fiind Divinul, nu înseamnă altceva decât o auto-divinizare. 
Lumina Shekinei este, de fapt, de natură energetică, în sensul 
de manifestare divină, cu menţiunea că aici manifestarea Divină 
e aceeaşi cu manifestarea Sinelui sau cu manifestarea Princi-
piului. De aceea, din asocierea Shekinei cu Rugul Aprins şi cu 
manifestarea Principiului/Sinelui, este mai limpede, din punct 
de vedere experienţial, natura energetică-luminoasă a Shekinei, 
şi, prin urmare, este justificat de ce vorbim propriu-zis de o 
ontologie energetică în textul lui Guénon referitor la Ontologia 
Rugului Aprins.  

Însă, pe atare direcţie, ajungem la faptul că Moise este un 
jivanmukta, ajungem să înţelegem că Moise a ajuns la Identitatea 
Supremă, la Sinele Suprem, la Principiu, ajungem să înţelegem 
că Moise este un auto-realizat, care, probabil, asta a transmis 
poporului, cum anume să se auto-realizeze fiecare, cum să 
devină jivanmukta. De fapt, în această perspectivă, Moise s-ar fi 
întâlnit la Rugul Aprins cu Sinele Suprem, adică cu Sine Însuşi. 
Cam aşa cu... Eu sunt cel ce sunt... la Rugul Aprins guenonian... 

Ad. Olteanu: Chiar şi gramatical eul are trăsături şi 
trimiteri concrete, iar nu abstracte. Apoi Moise s-a întâlnit cu 
Dumnezeu.  
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N.: Trecem într-o zonă evazivă, dacă nu identificăm 
realităţile şi subiectul. În fond, este vorba de întâlnirea lui Moise 
cu altcineva, nu de întâlnirea lui Moise cu propriul Sine sau cu 
Principiul. Nu trebuie să confundăm, deci, nici sinele individual 
cu persoana, nici Sinele Suprem cu Dumnezeu, nici shekina cu 
harul. De fapt, shekina se confundă cu harul atunci când, într-o 
ordine superioară, confundăm Principiul sau Sinele Suprem cu 
Dumnezeu. De aceea trebuie să vedem în ce ecuaţie intră aici, în 
Rugul Aprins, Moise. Dumnezeu îi spune lui Moise Eu sunt Cel 
ce sunt, nu Moise îşi spune luişi Eu sunt cel ce sunt, în genul  
„eu Moise sunt Dumnezeu”, şi „vă spun că şi voi sunteţi 
Dumnezeu”. Moise trimite, evident, la un alt subiect atunci 
când se întoarce la popor şi le spune tuturor că Acela este Cel care 
m-a trimis. 

Ad. Olteanu: Este întâlnirea dintre două persoane. 
N.: Este întâlnire între subiecţi ca alterităţi reale, nu între 

un eu-subiect ce se dedublează într-un soi de acelaşi eu ca alter-
ego. Este întâlnire între subiecţi care nu sunt polarităţi, nu sunt 
faţă-revers. De reţinut că la isihast argumentarea se desfăşoară 
în zona personalismului, a chipului triadic al persoanei, care nu 
se mişcă prin polarităţi, prin deveniri. Nu ajungi la triadă prin 
polaritate şi dedublare. Nici în sânul Treimii dumnezeieşti, nici 
în raport de creaţie şi nici în creaţia în sine nu apare polaritatea. 
Atunci când am Unul care se dedublează în Doi şi acest Doi, ca 
celălalt este reversul sau reflexia lui Unu, auto-reflexia sa, am 
doar o singură relaţie, aşa cum spuneam, şi vorbim de o viziune 
care nu înţelege triada creştină, nici măcar ca schemă. În sens 
creştin, suprarelaţia este între Tatăl şi Fiul, ca naştere, între 
Tatăl şi Duhul Sfânt, ca purcedere. Există relaţie triadică intra-
trinitară, dinamică, perihoreza inter-subiectivă, despre care 
vorbesc teologii. Nu pot să fac în creştinism dintr-o singură 
relaţie şi din Unul care se dublează însăşi Treimea. 

Ad. Olteanu: Care nu mai este Treime. 
N.: Că vrea careva să-i spună Treime, e treaba lui. Noi 

trebuie să mărturisim că nu aceasta este Treimea. Nu mai adaug 
că, în sensul schemei Posibilităţii universale, se înţelege că 
Principiul este Zero, ca transcendent acestui Unu, care, de fapt, 
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este ordinea ontologiei. Fiinţa universală este, deci, Principiul 
nemanifestat al manifestării, nu însuşi Principiul în sine. 

Ad. Olteanu: Un astfel de silogism ar putea avea o moti-
vaţie ascunsă? 

N.: Nu ştiu. Nu pornesc de la o astfel de premisă. Vreau 
să cred că nu este aceasta motivaţia, să amestece, să încâlcească 
căile. Încerc să o văd ca o perspectivă pe care o asumă şi pe care 
o propune, nu în sens subversiv. Nu mă interesează neapărat 
un astfel de posibil aspect. Ceea ce mă interesează este să avem 
hotarele trasate, hotarele neamestecului. De aceea, încercăm să 
vedem cum rezolvă Guénon problema ontologiei Rugului 
Aprins, din perspectiva misticii metafizice, respectiv cum se 
vede Rugul Aprins din perspectivă revelaţional creştină, şi a 
misticii isihaste, iconice. 

Ad. Olteanu: Observ că motivaţia acestui silogism ar 
putea fi monoteismul; nu este Preasfânta Treime şi chestiunea e 
limpede.  

N.: Dacă gândeşti ca prezentarea lui Guénon se duce în 
planul ontologic cantonat în ordinea Fiinţei, iar Fiinţa este 
subiacentă Principiului, din start suntem într-un plan secund, 
raportat la ordinea Principiului sacrosanct. Din acest punct de 
vedere, se poate spune că, ezoteric metafizic, suntem cu Fiinţa 
într-o ordine secundară. 

Ad. Olteanu: Suntem în spaţiul creaţiei.  
N.: Creat şi energetic, din perspectivă isihastă, pentru că, 

în ultimă instanţă, trebuie să identificăm realităţile, dincolo de 
termenii folosiţi. Suntem într-o ontologie energetică, mai exact, 
într-o energetică creată, nicidecum necreată, harică. 

Ad. Olteanu: Realitatea există dar nu este identificată, din 
acest punct de vedere.  

N.: La realitatea care este experiată, în această metafizică 
ezoterică, la aceea ne referim. Faptul că, din perspectivă 
isihastă, eu spun unui adept al schemei şi al misticii acesteia 
metafizice că confundă propriul său suflet cu Principiul ca Zero, 
înseamnă că indirect, implicit îi spun şi că la Dumnezeul 
adevărat oricum nu ajunge. Ajungi la sufletul tău, într-adevăr, 
asta îi pot spune. Iar că acest suflet nu este de natură energetică, 
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va conveni experienţial. E adevărat că din sufletul tău iese o 
energie subtilă, ca interfaţă între sufletul tău şi existenţa ta 
corporală, ce participă la această energie, şi asta îi pot spune. 
Această interfaţă, de natură energetică, între suflet şi corp este, 
propriu-zis, o ontologie energetică. Este aceeaşi realitate, în 
fond, despre care vorbeşte Guénon, doar că o face în termeni de 
fiinţă. El creează impresia că aceasta este ontologia propriu-
zisă. La rigoare, ontologia, dacă se mişcă şi pe caracteristici 
reale ale fiinţei ca atare, ar trebui să fie identificată de Guénon 
în ordinea Principiului ca Zero, pe când el o coboară într-un 
ordin de realitate la acest Unu, care este subsecvent lui Zero, 
adică Principiului ca Principiu. Din perspectiva isihastă, această 
abordare conduce la un amestec şi la o confuzie între fiinţă şi 
energii. Isihasmul precizează, pe de o parte, că fiinţa este 
realitatea acestui Principiu-Zero, şi, pe de altă parte, afirmă că 
acest Principiu nu mai este nici Principiu şi nici Zero, întrucât 
este recunoscut, graţie arhechipului iconic hristic, ca Persoană-
Chip triadic deplin. O logică a corespondenţelor şi a analogiilor 
ne poate juca feste, dacă ne folosim de scheme şi abstractizări, 
de generalizări sau extrapolări, de anumite experienţe perso-
nale, ce ne fac să nu mai identificăm realităţile, sau să le numim 
într-un sens impropriu. 

Ad. Olteanu: Şi o aplici tuturor categoriilor de gândire, 
cum înţeleg că s-a întâmplat cu Gerschom Scholem şi cu Mircea 
Eliade, ne spune Idel şi revenind cumva la chestiune.  

N.: Da, până la urmă, trebuie văzut dacă şi creştinismului 
cosmic sau chiar şi religiozităţii arhaice nu trebuie să le redau, 
să le recunosc, de fapt, tiparele personaliste, dacă vreau să le 
percep în haină hristică. Altfel zis, trebuie să le văd prin prisma 
unui personalism, care le poate diferenţia de un cosmism sau 
de un universalism ce estompează diferenţele. În perspectiva 
abordării lui Guénon, ce reiese din Ontologia Rugului Aprins, 
este interesantă această legătură dintre principiul identităţii şi 
caracterul identitar al cunoaşterii Fiinţei, faptul că se cunoaşte 
ea pe ea însăşi ca ceea ce este. Legătura dintre Fiinţă, identitate 
şi cunoaştere prin identificare în acest plan este interesantă. 
Numai că şi aici Guénon coboară Fiinţa într-o ordine secundară. 
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Nu vede nici persoana în asociere cu Fiinţa, personalismul 
fiinţial, să spun aşa, iar sub termenul Fiinţă se ascunde, ca 
realitate propriu-zisă, energia creată, luată ca shekina, conside-
rată manifestarea... divină... Aici intervine discernerea mistică, 
identificarea şi recunoaşterea mistică... Cunoaşterea ţine, aici, 
de natura experienţei mistice nemijlocite, pentru că mistica nu 
speculează, cum cred unii, că ar fi iraţionalism, obscurantism. 

Ad. Olteanu: Mistica este preocupată cu identificarea prin 
experienţă a unui real metafizic. Iar identificarea se face prin 
ceea ce ţi se revelează, pentru că Dumnezeu ţi se revelează, 
pentru că este transcendentul care coboară şi la care nu ajungi 
exclusiv prin forţe proprii. Dacă porneşti din tipare proprii de 
gândire poţi să ajungi într-o modalitate ambiguă de construcţie 
a unui sistem, de fapt ajungi la valorizări ambigue, fie el 
sistemul metafizic sau aparent teologic. 

N.: Mistica identifică realităţile şi le înţelege în concreteţea 
lor. Aici, însă, este important cum faci identificările sau cum le 
faci, dacă le faci, şi cum şi recunoşti ceea ce identifici, pentru că 
despre aceasta vorbim, de fapt. Şi cum îl evocam pe F. Capra, e 
nevoie să evaluăm şi forma, şi structura, şi procesul, şi 
semnificaţia. Avem o masă, şi eu şi altcineva o identificăm ca 
realitate concretă, ca obiect, să zicem, dar eu pot spune că este 
masă, şi o numesc într-un fel, iar altul afirmă că este altceva, şi o 
numeşte altcumva, sau îi dă altă semnificaţie; sau eu pot spune 
că e din lemn, iar masa este de fapt dintr-un material compozit, 
şi nu-i identific structura; sau masa are un mecanism de pre-
lungire, de modificare a dimensiunilor, pe care eu îl recunosc, şi 
ştiu să îl acţionez, iar altul nu realizează că are acest mecanism 
de articulare sau nu ştie să îl pună în acţiune. 

Revenind, revelaţia este un fapt fundamental în ceea ce 
înseamnă cunoaşterea mistică, pentru că altfel, dacă tragi într-un 
plan secund revelaţia hristică, nu mai ai acces în sens creştin la 
Dumnezeu Sfânta Treime. Este transcendentul care nu numai că 
se pogoară, ci se şi întrupează, se înomeneşte. Nu vorbim de o 
pogorâre oarecare. Apoi, dacă e să te orientezi numai prin 
corespondenţe şi analogii poţi te învârţi într-un cerc închis, fără 
revelaţie. În fond, în orice poţi să găseşti corespondenţe sau 



ADRIAN OLTEANU şi NEOFIT 

282 

analogii pentru că întreaga creaţie, văzută şi nevăzută, are o 
condiţie de înrudire iconică. Această logică a analogiilor şi a 
corespondenţelor are de fapt un temei în această origine iconică 
a creaţiei. Poţi să te mişti metodologic, să spun, în sfera analo-
giilor şi a corespondenţelor, dar să nu ai străbaterea revela-
ţională care să te facă să înţelegi originea acestor analogii şi 
corespondenţe pe care le identifici.   

Într-un comentariu dintr-o notă de subsol, în articolul lui 
Guénon amintit, se afirmă că „argumentul ontologic” al lui 
Anselm pentru existenţa lui Dumnezeu este unul inutil, dacă în 
loc să vorbeşti de „existenţa lui Dumnezeu”, iei în considerare 
formula simplă „Fiinţa este”. Se sugera că poţi să treci de la 
argumentarea raţională, ce se adresează raţiunii discursive, la 
evidenţa imediată revelată de intuiţia intelectuală, dar şi că, 
dacă vorbeşti de „existenţa lui Dumnezeu”, aceasta implică şi o 
neînţelegere a semnificaţiei cuvântului „existenţă”. Neînţele-
gerea, sugerată, de fapt, semnala o inadecvare a terminologiei 
prin raportare la schemă, la terminologia folosită în schemă, 
adică, la poziţia atribuită în schemă termenului Existenţă. 
Pentru că dacă vorbeşti de Existenţă, conform schemei, te duci 
în zona manifestării şi, ca atare, din perspectiva schemei, nu 
mai poţi să vorbeşti de existenţa lui Dumnezeu, decât în mod 
impropriu, inadecvat. Aceasta se întâmplă, însă, dacă gândeşti 
„existenţa” numai în raport de schema respectivă, dacă eşti 
tributar unei scheme, chiar dacă faci apel la intuiţia intelectuală, 
dincolo de raţiunea discursivă. Atunci, cei care abordează o 
astfel de temă şi aud de „existenţă” se gândesc doar la „locaţia” 
Existenţei în schema Posibilităţii universale. Ca terţ, din afara 
schemei, nu mai pot folosi astfel de termeni, cum ar fi cel de 
„existenţă”, că sunt trecut prin grila de lectură a schemei şi 
poziţionat în raport de ea. Dar tu, om al schemei, caută să 
înţelegi ceea ce spun şi contextul în care spun ce spun. Dacă mă 
auzi vorbind de existenţa lui Dumnezeu, nu te grăbi să-mi 
asociezi termenul „existenţă”, pe care îl folosesc, cu Existenţa ce 
este subsecventă Fiinţei, care este, la rându-i, subsecventă 
Principiului, aşa cum reiese din terminologia schemei tale, 
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pentru că mă poţi interpreta şi poziţiona greşit, şi atunci crezi că 
este greşit că vorbesc despre existenţa lui Dumnezeu.  

Ad. Olteanu: Nu putem vorbi despre non-existenţa lui 
Dumnezeu, poate doar împrumutând categoriile apofatismului 
neoplatonic. 

N.: Vreau să spun că nu trebuie să ne mişcăm conform 
unor tipare fixe şi într-o terminologie prestabilită. Cred că 
trebuie să avem şi citirea adecvată a contextului, a intenţiei 
interlocutorului pusă în context. De fapt, paradoxul este că şi cu 
raţiunea discursivă şi cu intuiţia intelectuală poţi rămâne captiv 
unei scheme a realului. Schema poate bate şi intuiţia intelec-
tuală, nu doar raţiunea discursivă, este ca un crez...  

Ad. Olteanu: Cunoşti o schemă, o asimilezi şi o absolu-
tizezi, te mişti în ea şi rămâi prizonierul ei. Şi atunci este foarte 
importantă delimitarea acestor lucruri. 

N.: Nu trebuie să rămâi prizonierul unor termeni pre-
fixaţi, identificaţi, pentru că poţi găsi în realitate structuri 
diferite, pe care le procesezi după schema ta filozofico-mistică. 
Este şi o relativitate a limbajului şi de aceea de cele mai multe 
ori trebuie interpretat şi în context şi în raport de intenţia 
subiectului care îl transpune. Asta nu înseamnă că trebuie mers 
cu relativitatea terminologică până la absurd. Sigur există şi o 
anumită consacrare filosofică, teologică, individualizată chiar, a 
unor termeni. De aceea, se poate vorbi de sensul fiinţei la 
Aristotel, de pildă, adică de sensul atribuit fiinţei de Aristotel, 
sau dacă vreţi, de Guénon, când, unde, în ce context, şi aşa mai 
departe. Despre Fiinţă se poate spune şi în sens creştin că Fiinţa 
este şi este ca Fiinţă. Ca viziune isihastă, Avva Ghelasie susţinea 
că fundamentul în sensul tare este, ca substanţialitate, să zic, 
unul fiinţial. Deci, ca realitate concretă, ca consistenţă, funda-
mentul, în natura sa, este fiinţialitate. 

Ad. Olteanu: Fiinţialitatea nu este decelabilă sau văzută 
decât ipostatic. 

N.: Cu corolarul, într-adevăr, că fiinţialitatea nu subzistă 
decât ipostatic, în persoană. Conştiinţa persoanei este de natură 
fiinţială. Persoana în realitatea sa conştientă fiinţială este temei, 
şi origine, şi acesta este creştinismul. Şi, când vorbesc de 
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fiinţialitatea persoanei, de conştiinţa, de memoria, de limbajul 
său fiinţial, nu trebuie să înţeleg aceasta prin prisma schemei, 
nu trebuie să operez cu ontologia de care vorbeam la Guénon, 
pentru că decontextualizez sensul, îl prefac. Adică, dacă aud de 
fiinţialitatea persoanei, nu imediat mă pun în schemă şi înţeleg 
că dacă vorbesc de fiinţialitate rămân în ordinea ontologică a 
Unului, a Fiinţei, a Principiului nemanifestat al manifestării, dar 
nu ajung, de fapt, la Zero, la Principiul ca Principiu. Dar tocmai 
aceasta vreau să-i spun, oricărui tributar al schemei, anume că 
acest Principiu ca Principiu este Persoană şi fiinţialitate ca 
realitate, dar fiinţialitate creată. Însă, acest caracter personal, 
fiinţial, creat al acestui Principiu ca Principiu, nu se descoperă, 
nu se recunoaşte, nu se înţelege fără revelaţia hristică. Deci prin 
personalismul fiinţial vorbim de fundament.  

Altfel spus, fundamentul ultim, în sens creştin, este 
personalist şi fiinţial. Sigur, poţi să rămâi în schema ta şi să 
gândeşti că fundamentul este Principiul, acel Zero, Nimicul sau 
Ein-Sof-ul, şi că subsecventă este Fiinţa, şi atunci crezi că prin 
personalismul fiinţial creştin am contact doar cu Fiinţa, subsi-
diară Principiului. Atunci echivalezi acest personalism fiinţial 
cu sufletul individual, cu acel jivatma hindus. 

Ad. Olteanu: Să fie aici similarităţi cu neoplatonismul, 
adică lucruri mai vechi reformulate? 

N.: Pot fi şi astfel de similarităţi. Chestiunea este dacă se 
recunoaşte noutatea revelaţiei hristice şi dacă se înţelege 
personalismul, în datele sale, fără să îl răsuceşti după o schemă 
şi fără să-l comprimi în cutia metafizicii. 

Ad. Olteanu: Dionisie Pseudo-Areopagitul (+ sec. VI d. Hr.) 
a fost acuzat că vine dintr-un teritoriu de acest fel, respectiv 
neoplatonic.  

N.: De la părintele Stăniloae am înţeles că una este să 
foloseşti un limbaj de acest fel, şi alta este să fii încastrat într-un 
sistem, precum cel despre care aţi pomenit, sau de un alt tip. 
Cred că în urmă cu peste două decenii am consemnat ceva 
despre acest paradox, că Dionisie Areopagitul, folosind un 
limbaj filosofic, a rămas creştin, iar Origen, folosind un limbaj 
creştin, a rămas filosof. Chestiunea, cum spuneam, nu e atât de 
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terminologie, care, sigur, ne poate induce în eroare, ci de 
viziune, de persoană, de duhul adevărului ce o locuieşte.  

Isihastul foloseşte, de exemplu, termenii de yin şi yang, 
inserând şi un element neutru, ca terţ, însă nu este adept şi nici 
influenţat, cumva, sincretic, de filozofia şi metafizica chineză. 
Dimpotrivă, propune o schemă triadică. Introduce un al treilea 
termen, dar nu găsim aici, în schema triadică, polaritatea, sau 
complementaritatea lui Yin şi Yang sau a Qi-ului (energia 
vitala), care ar fi unitar cu Tai-ul, în Tai-Qi. La Avva Ghelasie, 
structura triadică porneşte de la un Neutru care naşte pe Yin şi 
Yang. Preia astfel schema triadică, specific creştină, o duce în 
realitatea energetică şi iese din polaritatea şi complementa-
ritatea metafizicii chinezeşti. Prin urmare, chiar dacă foloseşte 
termenii din filosofia chineză, isihastul are structura creştină, 
are schemă triadică. Altceva este, însă, când foloseşti termeni 
creştini, dar trimiţi la o schemă metafizică. De aceea, trebuie 
văzută schema, structura sau diagrama, dar trebuie observate şi 
forma şi conţinutul, realitatea ca atare, pentru că, în viziune 
creştină şi mistică isihastă, există scheme triadice, identificate, 
recunoscute, atât în sens fiinţial, cât şi în sens energetic. 

Ad. Olteanu: Persoana are un chip triadic cu un sens 
hristic configurat şi cu un program.  

N.: Părintele Ghelasie insista pe acest chip triadic şi al 
persoanei umane. Triadic, în primul rând, în sensul conţinu-
tului şi al realităţii fiinţiale, nu energetice, pentru că există şi o 
structură triadică energetică subiacentă. Ne referim aici la fond, 
la chipul triadic al persoanei umane ca fiinţialitate, pentru că 
distincţia dintre fiinţial şi energetic este fundamentală, iar 
aceasta ţine de o tuşă ghelasiană recurentă, în sensul trasării 
hotarelor şi al evitării confuziilor. 

Ad. Olteanu: Este şi o ierarhie de la energetic spre 
fiinţialitate. 

N.: Părintele Ghelasie preia ordinea firească de la Sfântul 
Grigorie Palama, cu Dumnezeu ca Fiinţă şi har ca energii 
necreate, cu Dumnezeu ce se defineşte în această dublă deschi-
dere, Fiinţă şi energii necreate harice, care nu sunt în polarizare, 
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dedublare, cu Dumnezeu ca Fiinţă Tri-personală şi har (energiile 
Sale necreate). A nu se confunda Fiinţa Tripersonală cu harul, 
pentru că Dumnezeu este unitar în această dublă deschidere ca 
Fiinţă şi har. Această realitate a lui Dumnezeu ca unitate în 
dublă deschidere ca Fiinţă şi har necreat nu este pricepută de 
cei tributari schemei metafizice, care văd Principiul ca non-
dualist şi nedeterminat. La fel, nu trebuie înghesuită Fiinţa Tri-
personală şi Harul în schema guenoniană, întrucât aceasta te 
înscrie şi aşează tot în zona Fiinţei „de sub” Principiu, şi de aici, 
postularea aceea, prezentă şi la Eckhart, că dumnezeirea ar fi 
dincolo de Fiinţa Tripersonală, că ar fi, în fond, Principiul. 
Această abordare face din Fiinţa Tri-personală trei ipostaze ale 
Fiinţei, în sensul neoplatonic, substituind ipostasul-persoana cu 
ipostaza.    

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie vorbea de pericolul 
sacralizării harului. 

N.: Harul, întrucât ţine de Dumnezeu, ca energii necreate 
ale Fiinţei Necreate dumnezeieşti, este sacru. Isihastul vorbea, 
cred, de faptul că, în teologia contemporană, se insistă atât de 
mult pe har ca energii, necreate, e drept, nu create, încât se riscă 
să nu se mai vadă personalismul care susţine harul, şi atunci se 
poate „cădea” într-un energetism, haric, e drept, dar desprins 
cumva de realitatea Fiinţei.  

Ad. Olteanu: Riscă să cadă într-un teritoriu al fiinţei 
impersonale. 

N.: Da, este şi un astfel de risc, să nu mai vezi perso-
nalismul fiinţial şi să treci într-un personalism haric care dă 
impresia că are în spate o zonă a Fiinţei nepersonale, o 
dumnezeire. De aceea, ca isihasm, insistă că trebuie recuperat 
personalismul, în primul rând. Dar, a recupera personalismul, 
în sensul său tare, fundamental, înseamnă a accesa conţinutul 
fiinţial, real al persoanei, distinct de expresia şi manifestarea sa 
energetică. Pe de altă parte, în această logică a personalismului 
şi a distincţiei între fiinţă şi energii, trebuie să distingem 
necreatul de creat şi să vedem faptul că realitatea absolută, 
Dumnezeu, nu poate fi identificată cu Principiul metafizic al 
schemei, tocmai pentru că, apropo de identificări, realitatea lui 
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Dumnezeu este şi fiinţială şi harică-energetică, de neamestecat, 
Harul fiind secund, subsecvent Fiinţei, dar Necreat. Aceasta s-a 
precizat încă de la Sfântul Grigorie Palama, din secolul al  
XIV-lea, iar distincţia s-a făcut în contextul disputei isihaste, al 
angajării mistice. Fără înţelegerea caracterului necreat al haru-
lui, teologia şi mistica catolică riscă să treacă într-un energetism 
sau într-un esenţialism al dumnezeirii impersonale de tip 
eckhartian. Inclusiv antropologic, trebuie să avem în atenţie 
aceeaşi distincţie între fiinţa creată şi energiile de creaţie, 
respectiv chipul triadic al persoanei umane, care trebuie redes-
coperit, restaurat. Nu suntem, încă, deplin unitari ca suflet şi 
corp, însă tindem spre unitate, la o integralitate. 

Ad. Olteanu: Integralitatea aparţine de facto persoanei. 
N.: Distincţiile între fiinţă şi energii, între personalismul 

fiinţial şi „personalismul energetic” trebuie făcute pentru a nu 
intra sau, mă rog, pentru a ieşi din această schemă metafizică. 
Reperele de conţinut, de formă şi de structură trebuie luate în 
considerare pentru a nu face amestec şi confuzie, înţelegând 
altfel realitatea persoanei, a fiinţei şi energiilor, într-un mod 
distorsionat sau chiar deturnat.  

Ad. Olteanu: Reflecţiile guenoniene despre sensul crucii 
şi trinitate sunt şi ele preocupante, punctând ambele dimen-
siuni importante ale teologiei creştine.  

N.: Cine citeşte astfel de texte şi urmăreşte astfel de 
abordări metafizice, ontologice sau logico-gramaticale care te 
duc prin şi spre principiul identităţii sau spre şi prin principiul 
ontologic trebuie să fie prudent să nu îşi deturneze calea 
creştină, dacă se lasă cuprins în schema unei tradiţii primor-
diale şi a unei ştiinţe ezoterice mistico-metafize. Trebuie să 
înţeleagă faptul că, în sens creştin şi mistic isihast, nu schema 
guenoniană îi conferă interpretarea cuvenită a realului. Trebuie 
să vadă isihasmul de la el din curte. Viziunea isihastă 
ghelasiană personalistă îl poate ajuta să rămână... acasă... 

Ad. Olteanu: Teologia isihastă este organică pentru că 
aparţine Bisericii şi uneşte cele trei dimensiuni despre care am 
vorbit, mistica, metafizica şi teologia. Vorbim de organicitate, 
însă şi de o dezvoltare teologică a tradiţiei în trăsături proprii 
experienţiale. 
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N.: Pentru cine vrea să vadă instrumentarul ghelasian 
folosit în a face distincţii este important să îl ia în serios, să îl 
deceleze. Aceasta presupune un efort şi o deschidere onestă. Ai, 
însă, reperele. Isihastul vorbeşte despre Taina Chipului Treime, 
despre Chipul Trifiinţial, despre Treimea în Sine. Aceasta 
înseamnă că nu porneşte niciodată de la Unul care se face Doi şi 
prin relaţie se ajunge la un aşa zis Trei, într-un fel de teogonie. 
Chipul Treime este în alt model în creştinism. Dar, pe de altă 
parte, nu spune nici cosmogonic că creaţia apare din dedu-
blarea Unului care şi el are ca antecesor sau sursă pe Zero, 
Principiul care este nimicul absolut. Pentru isihast, ecleziologic, 
personalist, Unul este Unul-Chip Treime ca realitate absolută. 
Nu mai este, deci, peste acest Chip-Treime, deasupra lui, un 
Zero care ar fi Nimicul. Tatăl însuşi este Chipul lui Dumnezeu 
ca Persoana – chip triadic în sine, întrucât are în sine pe Fiul şi 
pe Duhul Sfânt, care se naşte şi respectiv purcede din Persoană. 
Aşadar, Fiul şi Duhul Sfânt îşi au originea în Persoana-Tatăl, nu 
apar dintr-un Unul care se dedublează şi se reflectă pe sine, ca 
un fel de alter-ego şi doar atât. Isihast, nu rămân în planul 
acesta al dedublării la o relaţie dintre eu şi mine însumi, care nu 
poate fi înţeleasă ca relaţie triadică eu-tu-el.  

Ad. Olteanu: Se confirmă sau se infirmă spusa lui Petre 
Ţuţea că dintr-un singur punct exterior poţi ajunge la reflecţia 
teologală, din filozofie? Dacă vii cu un bagaj conceptual 
inadecvat şi rămâi tributar lui, atunci transporţi aceste categorii 
filozofice proprii sau asimilate în creştinism şi îl dezonto-
logizezi de fapt. Fac trimitere la Guénon, care vine dintr-un 
model filozofic consolidat.  

N.: Sigur, depinde şi ce înţelegem prin teologie. La 
teologicul creştin nu putem ajunge fără revelaţionalul hristic. 
Nu ajungi prin cunoştinţe teologice şi simplă asimilare termi-
nologică. Guénon vine şi dintr-o zonă chiar iniţiatică, ezoterică, 
experienţială, nu numai filozofică, în sensul acesta, mai degrabă 
de construcţie speculativă.  

Ad. Olteanu: Iniţial filozofică sau ocultistă, şi am spus că 
este identificat şi cu o astfel de tradiţie. 

N.: Aici mi s-a părut interesant tipul de argumentare, 
modul cum prezintă chestiunea, parcursul şi punctul final, 
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anume concluzia că Scriptura ar confirma schema metafizică 
respectivă şi, desigur, la rândul ei, şi tradiţia primordială ar 
explica ontologia Rugului Aprins. Tradiţia creştină în sensul ei 
autentic ecleziologic are altă viziune. La părintele Ghelasie, în 
Eu sunt Cel ce sunt găsim Chipul, Faţa şi Asemănarea, adică 
Tatăl, Duhul Sfânt şi Fiul. 

Ad. Olteanu: Prin versetul de la Ieş. 3.14 înţelegem că 
Dumnezeu este Treime. 

N.: Este important să descoperim Sfânta Treime în sensul 
autentic, cel revelat hristic, pentru că, iată, găsim şi altfel de 
lecturi, cum este cea a Unului care se dedublează, în care apare 
o Treime doar dacă se integrează şi relaţia ca terţ.  

Ad. Olteanu: Dacă este Treime. 
N.: Este, de fapt, impropriu spus „Treime”, dacă gândeşti 

riguros, revelaţional, pentru că relaţia sau distanţa sau legătura 
nu poate fi considerată decât în mod forţat al treilea termen. 
Însă, chiar dacă vorbim de trei termeni, incluzând relaţia ca al 
treilea termen, relaţionarea, în acest caz, nu se petrece decât 
între doi termeni, este biunivocă. Nu este o relaţie triadică, deci. 
Apropo de limbaj şi de nume, de rostire, despre care am vorbit 
la început, am primit un e-mail care conţinea un material legat 
de numele iconic al Domnului, ce aduce în atenţie limba ebraică 
şi numele ebraic al Domnului. Asta pentru că tot v-aţi referit la 
Tetragramă, la Numele Divine. Autorul susţine că Numele 
Domnului revelat, atât al Tatălui, în Vechiul Legământ, cât şi al 
Fiului, în Noul Legământ, ar fi nume revelate, iconice şi unice, 
omoloage, cumva, icoanelor nefăcute de mână omenească. 

Ad. Olteanu: Pregătisem o întrebare, dacă nu cumva 
tradiţiile religioase se bifurcă şi se scindează şi din cauza 
bagajului lingvistic diferit, făcând referire la limbile socotite 
sacre.  

N.: Articolul avea ca titlu Numele iconic al Domnului. Nu 
cunosc autorul pentru că textul l-am primit nesemnat, şi 
emailul era cu un nume generic, ceva legat de antropologie. 
Textul prezintă o abordare provocatoare şi ispititoare, într-un 
fel, legată de rostirea numelui hristic în ebraică. Dar, dacă citeşti 
riguros textul până la capăt, observi că abordarea iese din 
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această viziune ortodoxă, isihastă, personalistă, chiar şi în ceea 
ce înseamnă înţelegerea iconicului hristic, chiar dacă vorbeşte 
de iconicitatea numelui divin, de iconicitate vizuală, sonoră etc.  

Ad. Olteanu: Care este numele iconic în materialul la care 
faceţi referire, este Tetragrama? 

N.: Numele este Yeshu’a sau Yehoshu’a. Am comentat, 
într-un articol, făcând referire la Marie-José Mondzain, o 
autoare evreică convertită la ortodoxie, această perspectivă 
asupra iconicului ca relaţie între vizibil şi invizibil, de fapt între 
invizibil şi vizibil. Din această perspectivă relaţională asupra 
iconicităţii, cu care opera Mondzain, reieşea caracterul iconic al 
artei abstracte, la Malevici, de pildă. Arta abstractă era pre-
zentată, astfel, ca promotoare a iconicului doar pentru că 
implica relaţionalul între invizibil şi vizibil. Sigur, nu se poate 
contesta nici la Malevici această intenţie de a face o legătură 
între un invizibil spiritual şi vizibil. Însă nu trebuie să nu avem 
în atenţie intenţia şi semnificaţia gestului său de a înlocui 
icoana Maicii Domnului de la răsărit cu pătratul său, care 
denotă o incompatibilitate între icoană şi arta sa, pe care şi-a 
asumat-o explicit. De aceea, dacă nu am devoalat conţinutul 
vizibilului şi al invizibilului, dacă nu identific forma, structura, 
semnificaţia invizibilului, modul relaţional despre care vorbesc, 
poate fi în joc un invizibil ocult, subtil energetic, un spiritual 
impersonal. Numai relaţia dintre invizibil şi vizibil nu îmi dă 
iconicitatea în sensul propriu, adică asemănarea, şi nici caracterul 
personalist al iconicului nu reiese, nu e evident, dacă vorbesc 
doar de relaţie între invizibil şi vizibil. Trebuie să spun că per-
sonal subscriu perspectivei asupra iconicităţii ce leagă iconici-
tatea de asemănare. În acest sens, expunerea textului despre 
care vorbesc, Numele iconic al Domnului, este construită, aş zice, 
într-o cheie iconică, dar o iconicitate, cumva, ca legătură sau 
raport, ca articulare dintre văzut şi nevăzut. 

Ad. Olteanu: Relaţia dintre vizibil şi invizibil dă o oare-
care asemănare. 

N.: Tocmai aceasta ar fi povestea, că relaţia ca atare nu dă, 
nu exprimă cu necesitate şi asemănarea. Două mari direcţii, 
legate de tema iconicităţii, au fost dezvoltate, ca să spun aşa. 
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Una este pe linia înţelegerii iconicităţii ca relaţie şi cealaltă ca 
asemănare. Şi, sigur că asemănarea nu contestă existenţa relaţiei 
şi a relaţionării dintre invizibil şi vizibil. Dimpotrivă. Numai că 
iconicitatea ca asemănare reţine ca fiind iconică relaţia între 
invizibil şi vizibil, atunci când este şi o legătură de asemănare, 
nu doar relaţionarea ca atare. Vizavi de înţelegerea iconicităţii 
ca relaţie dintre invizibil şi vizibil s-a pus şi problema unei 
iconicităţi mediate la nivel sonor, nu doar vizual. Este adevărat 
că şi Grupul µ a vorbit şi de o iconicitate în cadrul semnelor 
iconice, decriptată la nivelul celor cinci simţuri, deci şi la nivel 
sonor. Însă e vorba de semne iconice ce sunt motivate şi 
marcate de asemănare ca legătură. Iar când vorbesc de asemă-
nare, în acest sens, nu am doar relaţia, ci am şi o bază, un fond 
de raportare, un ceva ce seamănă cu altceva, adică am baza de 
la care constat asemănarea. 

Ad. Olteanu: Un ceva care seamănă cu un model. 
N.: Sau cu prototipul, cu tipul, cu o bază, în sfârşit, am 

acest raport de asemănare. 
Ad. Olteanu: Ar fi un model analogic cu cel din teoria 

semnului lingvistic dintre semnificant şi semnificat?  
N.: Nu aş traduce în aceşti termeni strict lingvistici, unde 

poate interveni şi caracterul arbitrar şi cel convenţional, pe când 
în cazul semnului iconic se vorbeşte de caracterul motivat şi de 
o asociere, de o legătură prin asemănare. Această legătură prin 
asemănare e, într-un fel, cheia. Însă aici nu vorbim atât de semn 
sau simbol, cât de întâlnirea unor realităţi, înrudite cumva. 

Ad. Olteanu: Adică de un raport de asemănare dintre 
nevăzut şi văzut. 

N.: Da, pentru că dacă văd doar relaţia dintre nevăzut şi 
văzut, şi nu şi asemănarea, nu este suficient. Că este o relaţie 
între invizibil şi vizibil, e limpede, nu asta discutăm. Aceasta 
este în regulă, în sensul că ea este evidentă pentru cine este 
încredinţat de existenţa unui invizibil dincolo de vizibil. Nu o 
poţi contesta nici în cazul lui Malevici. Problema este dacă 
relaţia este şi una de „legătură de asemănare”, între un cine/ce 
din nevăzut şi un cine/ce din văzut, şi care sunt procesele, 
structurile, formele pe care le receptezi ca fiind în asemănare. 
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Nu doar că am relaţie îmi spune ceva, ci şi faptul că am 
asemănare şi, din perspectiva aceasta, înclin să leg iconicitatea, 
asemeni isihastului, de persoană, de identitate şi de asemănare. 
Acestea ar fi reperele tari, aş zice, ale iconicităţii: persoană, 
identitate, asemănare. Baza relaţiei este persoana. Relaţia este 
între persoane şi este relaţie inter-personală, întrucât persoanele 
au în sine capacitatea relaţionării. Relaţia este subsecventă 
persoanei, când vorbim de întâlnire inter-personală. 

Ad. Olteanu: Relaţia nu subzistă prin ea însăşi, iar în 
cazul Sfintei Treimi este perihoretică. Chiar şi între nevăzut 
(care nu este o fiinţă în nedeterminare, ci este un ceva întreit 
ipostatic) şi văzut, relaţia este o întâlnire faţă către faţă.  

N.: Da, în sens creştin, mistic isihast, dacă nu iau perso-
nalismul fiinţial, având în atenţie distincţia dintre fiinţă şi 
energii, risc să nu îl înţeleg. Revenind la textul evocat, demersul 
începe de la iconicitatea vizuală, de la raportul iconic, de 
mediere vizuală, al icoanei, apoi trece la muzica bizantină şi 
iconicitatea sonoră, şi conduce, dată fiind limba ebraică, sono-
ritatea ei, spre ideea că ar fi mai potrivită, mai adecvată şi mai 
eficientă rostirea rugăciunii, să-i spunem, isihaste, nu folosind 
numele Iisus, ci numele ebraic Yehoshu’a. Practica s-ar centra 
pe această, să-i zicem, iconicitate sonoră a numelui ebraic, 
asociată numelor divine revelate.  

Autorul porneşte de la icoană şi muzică bizantină, 
considerând că acestea realizează o transpunere a invizibilului  
duhovnicesc în materialul vizibil al icoanei respectiv în materia 
sonoră a muzicii, respectând erminia, un anume tipic şi reguli, 
şi conchide de aici că, cu atât mai mult, Domnul revelează prin 
Numele Său şi al Fiului Său legile prin care face creaţia, o 
conduce şi o desăvârşeşte. Aceste „Nume Divine” revelate sunt 
considerate „codul genetic” al întregii creaţii unite cu Domnul. 
Altfel zis, toate Legile sunt prezente în mod tainic, de negrăit, în 
aceste Nume Divine revelate, desemnate drept Nume Iconice. 
Prin urmare, ne spune autorul, aşa cum pictura şi muzica 
bizantină respectă anumite reguli, un tipic anume, o erminie, 
pentru a putea transpune invizibilul în vizibil, tot aşa, în 
Numele Domnului literele au o ordine specifică prin care ni se 
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transmite „codul genetic” al întregii creaţii unite cu Domnul, 
adică în Numele Domnului şi în Numele Fiului-Cuvântului este 
taina unirii noastre cu Domnul. Din aceste considerente, autorul 
concluzionează că este bine ca aceste nume să fie primite ca 
atare, aşa cum s-au revelat, întrucât, spune el, sunt nume 
iconice, „intraductibile”, care prin însăşi literele lor, prin sono-
ritatea lor specifică, prin ordinea literelor şi prin semnificaţia 
acelor litere cuprind şi pătrund întreaga creaţie, văzută şi 
nevăzută, spaţiul, timpul, veşnicia însăşi, într-o tainică unire cu 
Domnul.   

Susţine apoi că, pentru a putea înţelege iconicitatea 
numelui Domnului, trebuie să înţelegem limba ebraică veche, 
care este o limbă profund marcată de iconicitate, literele şi 
cuvintele limbii ebraice având un caracter motivat, spre deo-
sebire de limbile moderne, marcate de convenţional. Referitor la 
iconicitatea limbii vechi ebraice, consemnează faptul că aceasta 
prezintă două tipuri de iconicitate: o iconicitate concretă-
materială şi o iconicitate metaforică-sonoră spirituală de sens. 
Deci, o iconicitate grafică şi o iconicitate sonoră. În ceea ce 
priveşte iconicitatea concretă-materială, consideră că literele ar 
reda în chip esenţializat anumite trăsături specifice ale lucrului 
concret, material, care ar sta la „baza” grafiei lor, iar referitor la 
iconicitate metaforică-sonoră spirituală de sens, ne încredin-
ţează că literele ar reda în chip esenţializat prin „sonicitatea” lor 
trăsături specifice, unice, care ar fi într-o legătură indisolubilă 
cu realitatea de ordin spiritual-duhovnicesc. 

Pentru a evidenţia caracterul motivat al limbajului ebraic 
arhaic, al literelor din ebraica veche, precum şi iconicitatea 
grafică a acestora, susţine, de pildă, că simbolistica literei Alef 
(A), la origine, ar fi legată pictografic de reprezentarea unui 
„cap de taur”, de unde o asociere cu înţelesul spiritual-
duhovnicesc al puterii-tăriei Tatălui. La fel, litera Bet (B), la 
origine ar fi fost legată pictografic de reprezentarea esenţia-
lizată a unei „case”, fiind asociată cu înţelesul spiritual-
duhovnicesc al „casei” Tatălui. De aici, ni se propune o tâlcuire 
a cuvântul ebraic pentru Tată care este AB(V), אב , care este „Cel 
puternic-tare, care se află în casă”, „Stăpânul Casei”. În acelaşi 
mod se tâlcuieşte şi cuvântul ebraic pentru Fiu. 
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Cu privire la iconicitatea sonoră, susţine că aceasta 
înseamnă, de exemplu, că litera Alef (A), prin sunetul său 
specific ar avea o legătură tainică, spirituală-duhovnicească, cu 
„puterea-tăria” Tatălui, pe care ar reprezenta-o, într-un mod 
tainic, până la nivelul acesta „concret-sonor-material-grosier” al 
limbii vorbite şi al lumii materiale, trupeşti. În sfârşit, conchide 
că înţelesul spiritual-duhovnicesc al literei Alef (A) străbate 
toate „nivelurile ontologice”, de la cel spiritual-dumnezeiesc, la 
cel intuitiv, non-discursiv, la cel mental discursiv, până la cel 
grosier al limbii sonore, rostite, vorbite, ceea ce produce o serie 
de efecte biofiziologice, energetice şi psihologice specifice. De 
aici, îndemnul să rostim cu bunăvoinţă şi suficient timp litera 
Alef (A), şi atunci în planul fizic are loc o vibraţie specifică, care 
conduce şi la modificări biofiziologice, energetice şi chiar psiho-
logice specifice.  

Ad. Olteanu: Rostirea lor în limba ebraică reflectă mai 
bine realul metafizic, şi atunci ar fi necesare cunoştinţe apro-
fundate de ebraică, mergând pe un astfel de raţionament.  

N.: Dacă vrem să fim eficienţi învăţăm limba ebraică. Sau 
cel puţin o pronunţie anume. Există, totuşi, o îngăduinţă a 
autorului şi pentru cei care nu cunosc limba ebraică. Nu se 
contestă posibilitatea ajungerii la mântuire, dacă nu foloseşti 
numele şi rostirea în limba ebraică. Însă, dacă vrei să ai efica-
citate şi să fi conectat la structura energetică, foloseşti semnele, 
literele şi fonetica, termenii limbii ebraice originare.  

Ad. Olteanu: Aici avem de-a face cu iconicitatea lingvis-
tică, dar iconicitatea stricto senso cred că ţine mai degrabă de 
culoare şi de elemente preponderent vizuale. 

N.: Iconicitatea lingvistică are şi ea mai multe abordări, 
mai mulţi reprezentanţi. R. Jakobson, un părinte al iconicităţii 
lingvistice, ce valorifică potenţialul semiotic peirceean, extinde  
aria de cercetare a iconicităţii de la fonologie la morfologie şi 
sintaxă. Există şi o iconicitate lingvistică asociată „inovării  
şi transformării în limbaj”, pe care o găsim la De Cuypere.  
În sfârşit, tot felul de ramificaţii. Iconicitatea asociată strict 
vizualului sau, altfel zis, iconicitatea care nu mai este strict 
circumscrisă vizualului, ci trece şi către alte canale, olfactiv, 
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auditiv etc. a fost obiectul preocupărilor semiotice spre sfârşit 
de secol XX. Dacă gândeşti iconicitatea în termeni de principiu 
al asemănării, atunci o legătură de asemănare şi, deci, o formă 
de iconicitate poţi identifica şi la nivel olfactiv, pentru că poţi să 
ai un parfum de violete ce este asemănător cu mireasma 
violetelor propriu-zise. Astfel, poţi identifica perceptiv, la nivel 
olfactiv, o asemănare şi ca atare o anume iconicitate olfactivă. 
Acum, că noi folosim în procent covârşitor sistemul vizual, 
pentru a recepta ceea ce ne înconjoară, iconicitatea vizuală, 
vrem nu vrem, poate fi mult mai prezentă în viaţa noastră. 

Pe de altă parte, poate fi făcută, să zic aşa, o scanare a 
iconicităţii, a viziunii propriu-zise asupra iconicităţii, care reise 
din textul evocat. Pe scurt spus, e o iconicitate bazată, nu atât pe 
asemănare, cât pe relaţie, pe relaţie între invizibil şi vizibil, pe 
un caracter declarat a fi motivat, nu arbitrar, nu convenţional, al 
semnelor lingvistice, ca aspect grafic, scris, respectiv ca aspect 
fonic, rostit. Aceasta din urmă, latura fonică, desemnată drept 
„iconicitate sonoră de sens” este, cumva, însăşi miza articolului, 
întrucât se prezumă că ea ar fi în directă şi tainică legătură cu 
„voinţa divino-umană”, care s-ar desfăşura ca act-lucrare 
specifică, distinctă prin fiecare literă a alfabetului ebraic, prin 
fiecare din combinaţiile semnificative de litere din alfabetul 
ebraic, ce se constituie prin tot atâtea cuvinte, nume şi propo-
ziţii, care au un impact eficient, nu doar prin înţelesul ideatic, 
mental, specific, ci prin însăşi forma specifică de vibraţie a 
literelor, cuvintelor şi numelor alcătuite din acele litere. De aici, 
concluzia că, pentru a prezerva „iconicitatea sonoră de sens”, 
sonoritatea literelor trebuie păstrată ca atare, literele nefiind 
interşanjabile prin transliterare în altă limbă sau prin traducere. 
Mai mult, ni se spune că această iconicitate sonoră ce carac-
terizează literele alfabetului ebraic biblic ne permite să înţele-
gem că şi cuvintele, alcătuite din astfel de litere, prezintă o 
iconicitate sonoră de sens care, de fapt, este limbajul Adamic, 
înainte de căderea din Rai şi chiar până la „Turnul Babel”.  

Rostirea vibraţională, energetică, anume cea legată de 
alfabetul ebraic, ar fi, deci, însăşi cheia recuperării chiar a 
limbajului adamic.   
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Ad. Olteanu: Rămânând la un nivel energetic, ai o 
ameliorare energetică şi nu ajungi la soteriologic prin rostire 
mecanică. Înţeleg că se cere întorcerea la tradiţia scripturistică 
admică sau la sursele arhaice ale sacrului. 

N.: Acest energetism experienţial, chiar şi îmbrăcat în 
arhaismul limbii ebraice şi al Scripturii, este, într-adevăr, o 
problemă, tocmai din cauza acestui energetism supralicitat, care 
nu discerne între creat şi necreat, între energii create şi energii 
necreate. Şi, ca să zic aşa, în limbaj ghelasian, face o „persona-
lizare energetică”. Aici este una dintre problemele majore 
pentru că tu cauţi o întâlnire personală prin acest energetism şi, 
cumva, faci din însăşi rostirea aceasta a ta o întâlnire cu Hristos, 
dacă te întâlneşti într-adevăr cu Hristos. 

Printre altele, autorul articolului Numele iconic al Domnului 
afirmă că rostirea literei Alef timp de minim zece minute 
activează prin rezonanţă cutia toracică şi realizează un subtil 
„masaj vibratoriu” al organelor din această zonă a corpului. Se 
merge chiar pe acest efect direct energetic şi, sigur, este de 
necontestat că există o rostire anume a literelor, fiecare având o 
anumită vibraţie specifică şi un anumit efect. La noi, Mario 
Sorin Vasilescu, cunoscut maestru yogin, vorbea de efectul 
terapeutic al vibraţiei energetice datorat rostirii unor litere din 
alfabetul românesc, identificând un anumit tip de vibraţie 
corespunzătoare unei litere din alfabetul românesc. Deci, 
această rostire „de efect” nu ar fi doar apanajul alfabetului 
ebraic. Însă, dacă gândeşti la efectul bio-fizic, energetic şi 
psihic-mental este foarte important să decelezi structura 
antropologică ca atare. De aceea, puneam întrebarea: ce înţelegi 
prin om, prin chipul iconic al omului? Numai o structură 
energetic-corporală? Cine rosteşte când rosteşte, de fapt, litera, 
cuvântul, numele? Actul este mental? Mentalul în natura sa este 
energetic? Psihicul este definit vibraţional? 

Ad. Olteanu: Trebuie clarificată antropologia. 
N.: Da, trebuie precizat, detaliat chipul omului. Şi 

antropologia şi teologia, şi hristologia trebuie conjugate, pentru 
a avea o reprezentare clară a experienţei mistice, că să ştii cine şi 
cum şi cu cine se întâlneşte, fiindcă rişti să cauţi şi să te reduci 
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doar la acest efect energetic, şi să crezi că este o experienţă 
harică. Sigur, îmi spui că porneşti de la numele iconic al 
Domnului, de la Yeshu’a sau Yehoshu’a, şi îmi sugerezi că 
astfel ai o fidelitate mai mare faţă de Numele Divin, şi că te-ai 
conectat prin tradiţia veche a limbii ebraice, la rădăcini.  

Însă, dacă punem lupa pe această abordare, şi nu ne 
poticnim în termeni şi în ţesătura de inferenţe – că icoană şi 
muzică bizantină, că relaţie între invizibil şi vizibil, că iconici-
tate şi nume –, dar analizăm structura experienţială, aceste 
rădăcini sunt tipologic, experienţial, tot de caracter ezoteric 
metafizic. Desigur, trecând prin limba ebraică şi printr-o recon-
versie lingvistică, urmărind un raport al scrierii sau al graficii 
cu realitatea, de genul alef vine de la imaginea unui cap de taur, 
bet vine de la imaginea unei case şi aşa mai departe...  

Ad. Olteanu: Semnul lingvistic desenează ceva şi trimite 
la acel ceva. Literele româneşti nu îşi au propriul lor desen? 

N.: Desen propriu au şi literele româneşti, alfabetul latin, 
evident. Orice literă ca semn grafic este un desen. Când vorbeşti 
de desen, de formă, te poţi gândi însă la font, care poate fi 
diferenţiat. Există şi o scriere veche românească care prezintă o 
anumită grafie, un anumit desen specific. Dar nu vorbim de o 
formă a literei ce ar reflecta o imagine, un obiect, un fenomen al 
realităţii. Autorul cu pricina se referă la o corespondenţă 
imagistică între forma literei şi o formă din realitate, chiar la o 
asemănare morfologică, în cazul lui alef, de pildă, fiind vorba de 
un cap de taur. Însă, aceasta asemănare, chiar şi în cazul lui alef, 
e o trimitere la o formă arhaică a lui alef, pentru că forma 
actuală, modernă, a lui alef nu aş zice că ar semăna cu vreun cap 
de taur. Apoi, de la formă arhaică a lui alef, ar mai fi fost 
transformări în timp, până s-a ajuns la forma modernă, dar 
autorul ne îndeamnă să păstrăm asociativ semnificaţia ima-
gistică iniţială dată de această preluare din realitate, şi acesta ar 
fi un aspect iconic, cel al graficii. Celălalt ar fi cel al sonorităţii, 
adică, să spun aşa, al „fidelităţii sonore” faţă de revelaţie. 
Această sonorizare se prezumă că ar avea altă tărie şi claritate, 
ca şi cum limba ebraică, din această perspectivă, ar avea o 
primordialitate, ca limbă sacră. 
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Ad. Olteanu: Pe crucea răstignirii sunt mai multe limbi 
sacre, elina, ebraica şi latina. 

N.: Interesant de ce, totuşi, la Cincizecime s-a vorbit în 
mai multe limbi pentru a transmite mesajul evanghelic. De ce 
nu au fost cei de acolo făcuţi să înţeleagă doar mesajul limbii 
ebraice, apropo de logica acestui articol.  

Ad. Olteanu: În bisericile apusene limba sacră a fost 
latina, iar în răsărit slavona, abia mai târziu s-a făcut trecerea la 
o limbă indigenă. 

N.: La noi a fost o vreme şi limba română scrisă cu 
caractere slavone, nu latine. La Rusalii s-a vorbit în aşa fel încât 
să înţeleagă toţi, în limba lor. Cei prezenţi nu au fost determi-
naţi să înţeleagă şi să vorbească numai în ebraică, deşi Dumnezeu 
putea să facă şi aceasta. Rusaliile exprimă şi deschiderea Uşii 
Împărăţiei către toate neamurile, spre împlinirea, nu spre 
anularea lor.  

Ad. Olteanu: Întrebarea care s-a pus dintotdeauna este 
dacă apostolii care au primit pe Duhul Sfânt, pentru că numai 
asupra lor S-a pogorât în chip de limbi ca de foc, au vorbit în 
mod real limbile celor prezenţi sau Duhul îi făcea să înţeleagă 
ceea ce apostolii vorbeau doar într-o singură limbă. Ideea este 
că Duhul Sfânt se adresează neamurilor şi îi cheamă la 
mântuire. 

N.: Duhul Sfânt este metalingvistic, ca să spun aşa, iar 
lingvisticul este doar un vehicul. Astfel mesajul, adevărul 
evanghelic poate fi şi tradus lingvistic, este evident. Se poate 
găsi o formulă de traducere potrivită şi totodată eficace. Nu 
confundăm lingvisticul, textul, sensul, semnificaţia cu Cuvântul. 
Sunt desigur şi nuanţe într-o traducere datorate personalizării 
traducătorului şi specificităţii unei limbi. Poţi avea bucuria 
îmbogăţirii spirituale cunoscând o altă limbă, chiar din cele 
vechi, greacă, latină, ebraică, întelegându-le sensurile şi subti-
lităţile atribuite unor termeni din Scriptură, dar accesul la reve-
laţie este deplin, în orice limbă s-ar întâmpla aceasta, întrucât ea 
se produce prin încorporarea în trupul mistic ecleziologic, prin 
cele ştiute, prin botez, mirungere, împărtăşire. În fond, eu pot 
să botez creştineşte, folosindu-mă de limba română, şi un 
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chinez care nu ştie limba română, iar catehizarea pot să o fac în 
engleză.    

Ad. Olteanu: Poate că la aceasta face trimitere şi Galateni 
3. 28, că nici iudeu, grec, sclav sau liber, nici bărbat sau femeie 
nu sunt văzuţi diferit la tronul de judecată finală. 

N.: Sunt văzuţi în raport de haina hristică pe care o 
îmbracă, nu că nu ar mai exista iudeu, grec, bărbat, femeie. În 
sensul acesta aş înţelege trimiterea de la Galateni, la care vă 
referiţi, ca la o negaţie de depăşire, nu de anulare, de anihilare. 
Prin urmare, nu înţeleg că nu ar mai fi iudeu, grec etc, în 
realitate, ci că de acum este un iudeu creştin, este un grec 
creştin, un bărbat creştin, o femeie creştină etc. Nu cred că 
trebuie mers în sensul gândirii şi interpretării unei unităţi 
creştine supraindividuale, uniforme, universaliste, pentru că 
trecem în esenţialism metafizic, ci în sensul unei unităţi 
ecleziologice, ce subzistă în distincţii, date de întrupare şi 
prezervate de îndumnezeire, de transfigurare.     

Ad. Olteanu: Acesta ar fi adevăratul neam al lui 
Dumnezeu? 

N.: Adevăratul neam este cel creştin, dar acest creştinism 
nu anulează realităţi, individuale, familiale, comunitare. În 
fond, chiar poporul evreu era format din triburi, nu era o 
omogenitate. Astfel, şi poporul creştin este format din neamuri 
diferite. Ce facem atunci când spunem că nu mai este bărbat şi 
femeie, nu ducem interpretarea în alta zonă, nefirească? Aţi 
văzut vreun sfânt care să nu mai fie ce a fost la naştere, ori 
bărbat ori femeie? De aceea, înţeleg toate acestea, nu într-o 
anulare sau transmutare, ci ca fiind într-o transfigurare hristică, 
pentru că Biserica este un chip al transfigurării ca trup mistic.  

Ad. Olteanu: Trimiterea de mai sus poate fi raportată la 
faptul că Dumnezeu nu caută la faţa, ci la inima omului, astfel 
nu judecă pe criterii etnice. 

N.: Nu caută la faţă în sensul că nu e părtinitor. Şi de bună 
seamă nu are criterii etnice. Dar dacă vorbim că se uită la inima 
omului, omul concret, creştinul, nu e omul universal. Inima 
omului este şi ea străbătută de simţiri concrete, personale, 
comunitare. Nimeni nu e doar un om generic, fără determinări. 
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Noi am asimilat creştinismul prin limba română. Înseamnă că 
se poate să păstrez şi nuanţe ale limbii. Fiind creştini, nu am 
fost mai puţin români. Caut să pornesc de la o realitate, cea 
dată. O interpretare a creştinismului ca ceva ce doreşte să depă-
şească grecul sau iudeul, anulând caracterul grec, iudeu etc., nu 
cred că este riguros revelaţională, pentru că tinde să acrediteze 
o unitate universalită metaindividuală. Survine dintr-o anume 
interpretare a mesajul hristic, universalistă, într-un sens meta-
fizic, esenţialist, nu în sensul unei comunicări idiomatice şi a 
unei unităţi de chip euharistic. La monahul Nicolae (Steinhardt) 
de la Rohia, de pildă, se văd şi calitatea şi datele sale identitare 
etnice, şi sunt extraordinare! Poţi să surprinzi nişte nuanţe 
legate chiar de structura intrinsecă etnică. Sigur, creştinismul ne 
uneşte, nu oricum, ci ecleziologic prin transfigurarea aceasta 
care nu uniformizează. Iar sensul transfigurativ nu este un chip 
de anulare a identităţii, pentru că, în sens ecleziologic transfi-
gurativ, nu suntem creştini fără să mai fim evrei, greci, români 
sau ruşi etc., ci suntem, cum spuneam, evrei creştini, greci 
creştini, ruşi creştini etc. Pentru că efectul este unul transfi-
gurativ plinitor, după cum spune Mântuitorul: Nu am venit să 
stric, ci să împlinesc. Creştinismul este o împlinire şi a ceea ce ai 
tu propriu şi în acest sens sunt prudent faţă de perspectiva care 
implică riscul de a transcende de la individual la universalul 
amorf, ca şi cum creştinismul ar fi anularea individualităţii, 
ceea ce cred că nu este. Prin întrupare, Mântuitorul rămâne cu 
trupul, însă transfigurat în veşnicie. Văd un sens plinitor al 
transfigurării creştine.  

Ad. Olteanu: Devii şi mai mult ceea ce eşti. 
N.: Poţi să aprofundezi ceea ce eşti şi aceasta o spune 

chiar părintele Stăniloae. Este partea ta românească sau evre-
iască, rusească etc. pe care eşti dator să o despătimeşti, să o 
îmbunătăţeşti, să o împlineşti.  

Ad. Olteanu: Şi care este binecuvântată de Dumnezeu, 
pentru că te naşti într-un anumit spaţiu sau areal care te cheamă 
la transfigurarea creştină. 

N.: În sensul acesta ai de făcut ceva acolo, în ograda, în 
spaţiul tău. Personal subscriu viziunii Marelui Teolog despre 
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universalitatea polinaţională a ortodoxiei şi pluri-personalismul 
său, prezervat comunitar în veşnicie. Şi aici nu e vorba de file-
tism, de etnicism, de etnocentrism, ci de o viziune transfigu-
rativă, personalistă a unei unităţi ecleziologice autentice.  

Revenind, isihastul vorbeşte despre un Iconic al Numelui, 
în sensul de personalism iconic al Numelui, ceea ce este o altă 
viziune decât ni se prezintă în Numele iconic al Domnului, în 
textul autorului necunoscut. De reţinut că sunt oameni care 
abordează astăzi astfel de teme, cu implicaţii practice şi expe-
rienţiale, legate de Numele divine. Atunci explicaţiile, detalie-
rile antropologice, teologice, orizonturile de abordare îşi au 
rostul lor lămuritor. Apropo de limbi sacre, de limba adamică, 
René Guénon are în Simboluri ale ştiinţei sacre un capitol intitulat 
Ştiinţa literelor în care porneşte de la afirmaţia unui autor, 
Warrain pe nume, care aduce în atenţie ipoteza cabalistică ce 
susţine că limba ebraică este limba revelaţiei, limba perfectă 
paradisiacă transmisă de Dumnezeu lui Adam. Warrain con-
testă această ipoteză, dar admite că limbile vechi, printre care şi 
ebraica, provin dintr-o limbă hieratică alcătuită de inspiraţi. 
Guénon se delimitează, însă, de Warrain, considerând că acesta 
adoptă o poziţie filozofică, în vreme ce el rămâne într-o 
abordare a temei de pe tărâmul iniţiatic şi tradiţional. 

Mai mult, Guénon susţine că afirmaţia conform căreia 
limba ebraică ar fi însăşi limba revelaţiei primordiale este una 
care ar fi de caracter exoteric, şi că este posibil să nu aparţină 
doctrinei cabalistice. Dovada ar fi constituită de faptul că şi alte 
limbi revendică această primordialitate, ceea ce ar constitui o 
contradicţie. Limba arabă, de pildă, se consideră, în ţările în 
care este vorbită, că ar fi limba originară a umanităţii, numai că 
aceasta este, după Guénon, o opinie vulgară, lipsită de auto-
ritate, în contradicţie cu veritabila învăţătură formală a 
Islamului, conform căreia limba „adamică” ar fi „limba siriacă”, 
limbă care nu are nicio legătură cu ţara cu aceeaşi denumire. 
Această limbă siriacă, luga suryanyya, ar fi limba iluminării 
solare, Surya fiind chiar numele sanscrit al Soarelui. E vorba de 
o Sirie primitivă, identificată cu Tula hiperboreeană, şi cu locul 
unde se produc „revoluţiile Soarelui”, a cărei capitală ar fi 
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Heliopolis, „oraşul Soarelui”. Guénon face distincţia dintre  
limba primordială şi limbi sacre, şi, totodată, între limbi sacre şi 
limbi vulgare. Limbile sacre ar fi în corespondenţă cu centrele 
spirituale secundare din diverse perioade, centre care sunt doar 
o imagine a unui Centru suprem şi primordial. Aceasta ar fi 
schema... 

Ad. Olteanu: Guénon face discriminări similare între 
tradiţia primordială şi tradiţiile secundare.  

N.: Limbile sacre sau hieratice ar fi de fapt o imagine ca o 
reflectare a limbii originare sau primordiale, limbă sacră prin 
excelenţă, care ar fi „Cuvântul pierdut” sau, mai degrabă, 
ascuns celor din „vârsta întunecată”. Limbile sacre trebuie 
privite, conform lui Guénon, ca fiind creaţia unor inspiraţi, iar 
limba primordială ca fiind de origine non-umană, la fel ca şi 
tradiţia primordială, cu corolarul că orice limbă sacră conţine în 
structura şi în semnificaţia ei o reflectare a limbii primordiale. 
Guénon consideră că e greu pentru occidentali să înţeleagă 
limbile sacre, la fel cum le este dificil să asimileze „ştiinţele 
tradiţionale”. De aici, concluzia sa că, pentru a înţelege întreaga 
dimensiune a simbolismului literelor şi numerelor, acesta ar 
trebui trăit, până la o aplicare directă în circumstanţele concrete 
ale vieţii. Translatarea unor aplicaţii de acest gen în limbile 
europene, cărora le lipseşte valoare numerică a literelor, ar fi, 
după Guénon, una himerică...    

Ad. Olteanu: Care ar fi aceste centre spirituale? Sau este 
un singur centru? 

N.: Este un singur Centru în sensul de origine a tuturor 
lucrurilor, imagine a Unităţii primordiale, o Unitate metafizică, 
pentru că Guénon rămâne tot în această logică a Unului şi a 
multiplului, subiacente Principiului, pentru că Unul este asociat 
cu Principiul, ca unicul Centru, celelalte fiind centre subsec-
vente sau reflexii ale acelui Centru, Origine, Principiu metafizic, 
aspaţial, atemporal, pe care mulţi l-ar fi pierdut. Vorbim de 
sensul simbolic, metafizic al Centrului, care este unic. Intere-
santă este distincţia dintre limba primordială şi limbile sacre 
orientale, precum ebraica şi araba, respectiv detaşarea de civili-
zaţia occidentală, şi neputinţa limbilor europene să surprindă 
semnificaţia şi sensul lor.  
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Ad. Olteanu: Occidentul ar fi astfel şi mai îndepărtat de 
sursele tradiţiei primordiale. 

N.: Dacă gândeşti în această logică simbolică, metafizică, 
aşa ar părea. Dacă porneşti de la premiza că limba primordială 
asociată „Cuvântului pierdut” s-a descoperit prin Întruparea 
Cuvântului, la plinirea vremii, de către însuşi Cuvântul-Hristos, 
se schimbă situaţia. Prin Întruparea Cuvântului logica simbolică 
devine subsecventă logicii iconice, iar metafizica se re-centrează 
şi supra-centrează teologic. Limbajul iconic personalist este 
unul eshatologic, mai mult decât cel primordial, întrucât este o 
rememorare a Cuvântului ca Alfa şi Omega, nu doar ca început, 
ci şi ca sfârşit, este o rememorare a Icoanei Cuvântului Întrupat, 
ce se oferă cuminecării în această taină a deplinătăţii chipului 
euharistic. Această Icoană a Cuvântului Întrupat schimbă şi 
raportul limbilor sacre cu limba primordială şi limbile vulgare, 
aşa-zise, pentru că se trece într-o viziune iconică, care implică 
un alt mod de articulare a limbilor decât cel intermediat 
simbolic, anume cel iconic personalist. Prioritară nu mai este o 
„ştiinţă a literelor”, ci rememorarea limbajului chip-persoană, 
descoperirea persoanei ca exprimare în sine direct fiinţială, 
dincolo de limbajul minţii energetice, minte care este agent 
operator al „ştiinţei literelor”. Sigur, dacă nu recunoşti în 
Cuvântul Întrupat pe „Cuvântul pierdut” poţi să rămâi într-un 
simbolism, captiv metafizic, crezând că poţi găsi „Cuvântul 
pierdut” pe altă cale, ceea ce e absurd, pentru că refuzi, în fond, 
chiar revelaţia ca atare a Cuvântului, pe care spui că L-ai căuta, 
de fapt. 

Guénon vorbeşte, pe de altă parte, de principiul metafizic 
al ştiinţei literelor ce înfăţişează universul ca fiind simbolizat de 
o carte, care, simbolic, este acea Liber mundi a rozicrucienilor 
sau Liber vitae apocaliptic. Caracterele cărţii sunt scrise de pana 
divină, aceste „litere transcendente” constituind esenţele eterne 
sau ideile divine. Evocă şi rolul jucat de litere în doctrina cosmo-
gonică din Sefer Ieţira, şi importanţa, aproape egală, a „ştiinţei 
literelor” în cabala ebraică şi ezoterismul islamic. De aici, o 
corespondenţă între litere şi diferitele părţi ale Universului 
manifestat, legătura „ştiinţei literelor” cu astrologia ca „ştiinţă 
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cosmologică”, şi, în baza unei analogii între macrocosmos şi 
microcosmos, o corespondenţă, în egală măsură, a literelor cu 
diferitele părţi ale organismului uman, de unde şi o aplicare 
terapeutică a „ştiinţei literelor”, în baza unei legături a literelor 
cu anumite organe. Evident, este o legătură vibraţională, ener-
getică, şi o terapeutică de acelaşi tip asociată unei anume 
pronunţări a literelor cu efect energetic, biologic, ceea ce ne 
reîntoarce gândul şi la articolul cu Numele Iconic al Domnului. 
Guénon conchide din toate acestea că „ştiinţa literelor” trebuie 
înţeleasă pe niveluri diferite, prin raportare la „cele trei lumi”.  

Ad. Olteanu: Corespondenţele sunt preluate din iudaism, 
nu observ elemente de originalitate. 

N.: Le regăseşte şi în ezoterismul islamic şi în cabală. Mă 
interesează mai puţin, însă, în acest context anumite preluări, 
care de la cine, ori interferenţe, influenţe sau posibile filiaţii. 
Important mi se pare aici modul cum acest fir al „ştiinţei 
literelor” parcurge şi întreţese planuri diferite, fie el cosmo-
gonic, cosmologic-astrologic, antropologic, şi apoi concluzia ce 
se degajă, anume că pentru înţelegerea „ştiinţei literelor” por-
neşti de la recunoaşterea existenţei „celor trei lumi”. 

Ad. Olteanu: Despre ce lumi vorbim? 
N.: Tocmai aici este problema, ce înseamnă aceste „trei 

lumi”, pentru că în raport de înţelegerea semnificaţiei şi a 
realităţii „celor trei lumi” decriptezi mai bine şi ce este şi unde 
te conduce „ştiinţa literelor”, întrucât realizezi că este în joc 
schema despre care am tot vorbit. Guénon precizează cu privire 
la înţelegerea „ştiinţei literelor”, pe niveluri diferite şi prin 
raportare la „cele trei lumi” că, în sens superior, înseamnă 
cunoaşterea tuturor lucrurilor în principiul însuşi, ca esenţe 
veşnice, dincolo de orice manifestare. În sens secundar, sau de 
mijloc, ar fi cosmogonia, altfel zis, cunoaşterea producerii sau 
formării lumii manifestate. Şi, în ultimul rând, sensul inferior, 
ar fi cunoaşterea virtuţilor numelor şi numerelor, în măsura în 
care exprimă natura fiecărei fiinţe. Corelativ acesteia ar fi latura 
aplicativă, anume exercitarea prin intermediul numelor şi 
numerelor a unei acţiuni de tip „magic” asupra fiinţelor şi 
evenimentelor care le privesc. Altfel zis, cunoaşterea numelui 



Convorbiri (I) 

305 

unei fiinţe, expresie a propriei naturi, poate da o putere asupra 
acesteia. Prin această aplicaţie ne aflăm, conform lui Guénon, în 
sīmiyā ezoterismului islamic, echivalată, cumva, cu ghematria 
cabalistă. Această „ştiinţă a literelor”, ce este asociată unor mo-
duri de cunoaştere în diverse lumi, este suprapusă de Guénon 
cu alchimia, întrucât, pentru el, nu ar exprima, sub aparenţe 
diferite, altceva decât procesul iniţierii care, în fond, ar repro-
duce procesul cosmogonic, pentru că realizarea totală a posibili-
tăţilor unei fiinţe se efectuează în mod necesar trecând prin 
aceleaşi faze ca acelea ale Existenţei universale. Aşa reintrăm 
în... schemă... şi prin „ştiinţa literelor”... Eterna reîntoarcere... 

Ad. Olteanu: Una dintre cele trei lumi ar fi cea primor-
dială? 

N.: Aşa ar părea, pentru că, fiind în orizontul realizării 
totale a posibilităţii unei fiinţe, suntem în schema Principiului, 
Fiinţei, Existenţei, şi, ca atare, cele trei lumi ar putea să 
corespundă celor trei elemente ale schemei, adică, Principiului, 
Fiinţei, Existenţei. În acest caz, ar fi de văzut dacă una din 
aceste lumi cu atribut de primordialitate ar putea fi arondată, 
într-adevăr, Principiului propriu-zis, ca non-Fiinţă, ca Nemani-
festatul non-manifestabil, sau este vorba, de fapt, de o situare, 
mai degrabă în zona Fiinţei ca Principiu nemanifestat al mani-
festării, pentru că Guénon vorbeşte de „ştiinţa literelor” ca o 
cunoaştere a lucrurilor în principiul însuşi, ca esenţe veşnice, 
dincolo de manifestare. Iar ordinea Fiinţei este dincolo de 
manifestare, întrucât, pe de-o parte, este Principiu nemanifestat 
al manifestării, şi, pe de altă parte, se vorbeşte de o cunoaştere, 
nu a Principiului, ci a lucrurilor în principiul însuşi, care este, 
mai cu seamă, trimitere la ordinea Fiinţei ca Principiu nemani-
festat al manifestării. În plus, vorbind de niveluri diferite pe 
care operează „ştiinţa literelor”, este de înţeles că suntem pe 
treptele-nivelurile Fiinţei, aşadar, în ordinea Principiului nema-
nifestat al manifestării, subsecventă Principiului ca Principiu, ca 
Non-Fiinţă sau Supra-Fiinţă.     

În acest sens, „cele trei lumi” sunt cuprinse în ordinea 
Fiinţei ca Principiu nemanifestat al manifestării, mai precis în 
structura ei triadică, care corespunde structurii celor trei gunas 
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din hinduism, triadă care dă această deschidere în forma „celor 
trei lumi”. Aici, însă, nu eşti în ordinea de cunoaştere a 
Principiului, ci în ordinea de cunoaştere a Fiinţei. Această 
„ştiinţa a literelor” s-ar desfăşura, prin urmare, prin toate „cele 
trei lumi”, care reflectă, de fapt, structura triadică de tip gunas. 
Prin una dintre ele cunoşti esenţa lucrurilor, în unitatea lor 
fiinţială, în cealaltă cunoşti producerea şi formarea lumii mani-
festate, iar prin cea de-a treia e vorba de o cunoaştere a relaţiilor 
dintre litere, numere şi nume, a raporturilor dintre acestea şi 
natura fiecărei fiinţe. Astfel, „cele trei lumi” sunt pe nivele, pe o 
structură ierarhizată, iar cunoaşterea „ştiinţei literelor” cu 
referire la numere, nume, ar fi pe treapta inferioară. Prin 
cunoaşterea „ştiinţei literelor” poţi să ai acces la firea lucrurilor, 
însă prin raportul dintre numere, litere şi nume poţi ajunge la o 
cunoaştere de tip previzionar sau la o acţiune magică, de subor-
donare a celorlalţi, magia având la Guénon, trebuie spus, doar o 
conotaţie legată de exercitarea acţiunii în lumea sensibilă. 

Observăm aceeaşi orientare pe structura schemei Posibili-
tăţii universale, „ştiinţa literelor” subsumându-se acestei per-
spective asupra a ceea ce se crede că ar fi structura realului 
integral; „ştiinţa literelor” cu privire la numere, litere, nume, 
fiind situată chiar pe o treaptă inferioară. De aceea este impor-
tant să nu amesteci viziunea, structura sau schema aceasta 
interpretativă metafizică cu creştinismul, pentru că nu ajungi cu 
adevărat la creştinism. Poţi să crezi, desigur, că ajungi mai uşor 
şi mai eficace la întâlnirea cu Hristos pe calea „numelui iconic al 
Domnului”, interpretat ca iconic, în virtutea relaţiei dintre 
vizibil şi invizibil, şi ca nume, prin pronunţare în raport de o 
fonetică sau o sonorizare anume a literelor ebraice. Dar, în acest 
fel, poţi rata întâlnirea reală cu Hristos, dacă nu înţelegi chipul 
personalist al isihasmului şi, în fond, al creştinismului.  

În viziune mistică creştină, personalismul este cheia 
limbajului iconic, ca limbaj al persoanei-exprimare în/de sine, 
dincolo de o „ştiinţă a literelor” şi de simbolismul metafizic. 
Isihastul, în sensul acesta al persoanei ca exprimare de sine, 
vorbeşte de gestul iconic isihast. Nu vorbeşte numai de o 
rugăciune a numelui, şi nici de o rugăciune a numelui bazată pe 
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numele ca atare şi pe pronunţarea ca atare. Personalismul iconic 
ca act gestic pune în plan secund pronunţarea vibraţională-
energetică a numelui ca atare, sens în care forma şi structura 
numelui, care poate fi ebraică, rusă, greacă, română, arabă etc., 
devine cumva una relativă. Prioritară este închinarea rugăto-
rului ca persoană, actul-gestul persoanei care se închină, act 
care este de natură fiinţială, nu energetică. În această perspec-
tivă, a personalismului fiinţial isihast carpatin, pronunţările 
acestea energetiste caută şi, mai degrabă, se reduc la un efect 
energetist, care, trebuie subliniat, nu este de natură harică. De 
fapt, eficacitatea asociată numelui ebraic Yeshu’a, în acest sens, 
precum cel prezentat în Numele Iconic al Domnului, este tot una 
de factură energetistă, neharică. 

Ad. Olteanu: Isihasmul are modalităţi diferite de expri-
mare a gestului iconic personalist şi de întâlnire cu chipul 
hristic, nu numai prin recitarea numelui sau a rugăciunii inimii 
necontenit rostită. 

N.: În primul rând, e vorba de închinarea ca taină a rugă-
ciunii şi de chipul persoanei ce se aşează-centrează în acest gest 
al închinării. În acest sens, gestul de închinare al persoanei 
poate străbate, mişca şi cuprinde, şi rugăciunea citită, un acatist, 
psaltirea, sau alte forme de închinare sau gestică, statică sau 
mobilă. Gestul iconic se pricepe, ca să spun aşa, dacă se înţelege 
şi perspectiva unei antropologii iconice, personaliste, proprie 
viziunii isihaste.  

Accentul isihast este tocmai pe acest chip personal al 
întâlnirii cu Hristos. E de prisos poate să adaug, întrucât este 
ştiut că, în sens creştin, ai chipul liturgic care actualizează 
ritualic această prezenţă hristică, personală. Acest ritualic per-
sonalist nu ţine de ştiinţa numirii, de vreo pronunţare anume, 
în vreo limbă sacră. Tainele Bisericii îl fac accesibil pe Hristos, 
ca prezenţă reală. 

Ad. Olteanu: Nu stai numai în chilie, ci ieşi de acolo în 
sensul unei întâlniri în sinaxă cu Hristos euharistic ca icoană, 
dar şi ca prezenţă a împărăţiei hic et nunc.  

N.: Şi chipul Bisericii trebuie dus în chilie, într-adevăr. 
Avva Ghelasie insista pe acest aspect, ecleziologic şi liturgic al 
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isihasmului. Evoca într-un context ideea de trepte ale rugă-
ciunii, una dintre ele fiind rugăciunea ca datorie. O rugăciune 
pe care trebuie să o facă fiecare dintre noi, cumva, ce este ca o 
datorie, impusă de condiţia noastră creştină. Poţi să fi creştin 
fără să te rogi? Însă, fundamentală în ordinea rugăciunii este 
Liturghia şi prezenţa liturgică. De aici trebuie să pornească şi, 
aş zice, chiar să sfârşească fiecare, de la prezenţa liturgică, 
pentru că altfel nu înţelege nimic. În isihasmul carpatin, chipul 
hristic este prezenţă deplină în chip euharistic liturgic. 
Isihasmul este în esenţă liturgic şi întâlnire, comuniune în chip 
euharistic, ca deplin ecleziologic. Atunci cum înţelegi că ai întâl-
nire cu Hristos, doar prin nume? Prin nume cauţi, în fond, tot 
Prezenţa lui Hristos. Care este întâlnirea aceasta ca Prezenţă? În 
fond, întâlnirea, chiar şi prin nume, fiind cu Hristos, nu cu un 
nume al lui Hristos, rupt de Hristos, ţinteşte tot o unire cu El ca 
Persoană în trupul său mistic, ecleziologic, în deplinătatea 
comuniunii, care este cuprinsă în totalitatea chipului euharistic. 
De aceea, cred că este nevoie să se înţeleagă taina mistică a 
acestui chip euharistic al întâlnirii, chiar şi ca isihasm. 

Ad. Olteanu: După anii ‘90 lucrurile nu erau desluşite, 
pentru că se vehicula ideea de isihasm legată doar de rugă-
ciunea inimii şi este important să discriminăm sau să decupăm 
ceea ce este viabil de ceea ce aproape că se constituie în mituri 
urbane, şi pentru că isihasmul nu poate fi redus la o formulă 
suficientă prin simplu recitativ. Răsfoind scrierile şi teologia 
părintelui Ghelasie, îmi este teamă să nu survină această greşită 
înţelegere. 

N.: Fiecare înţelege în felul său şi la măsura sa spirituală, 
chiar şi scrierile isihastului. Unii poate nici nu le mai parcurg, 
convinşi fiind că îi învaţă practica. Dacă se merge pe această 
abordare, refuzând viziunea isihastă, ajungi să crezi că formu-
larea ebraică a numelui şi pronunţarea ca atare este eficace şi 
suficientă. Însă, evident lucrurile sunt mai complexe pe tărâmul 
mistic. Sigur, aşa, pare simplu, rostim Doamne Iisuse, însă cine 
este şi ce este, cel care rosteşte şi Cel cu care se întâlneşte? Este 
adevărat că mulţi reduc isihasmul doar la pomenirea rugăciunii 
numelui, însă viziunea isihastă, cel puţin în prezentarea sa 
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ghelasiană, la sfârşit de sec. XX, este mai cuprinzătoare, accen-
tuat dialogală, personalistă, profund centrată ecleziologic. Îmi 
aduc aminte că, pe la începutul anilor ’90, chiar faţă de Pelerinul 
rus, părintele Ghelasie avea o privire, nu reţinută, dar cumva ca 
faţă de un entuziasm de început, de un aer primăvăratec, copi-
lăresc, să spun. Să nu uniformizăm, însă, chiar propria noastră 
credinţă, să nu simplificăm mistica, isihasmul, reducându-le la 
o unitate şi o vedere simplistă, apropo de ce spunea Idel, că e 
bine să observi întregul relief şi dinamica unei spiritualităţi. 

Ad. Olteanu: Moshe Idel încearcă a se ţine departe de 
orice concepţie, el decupează şi identifică constelaţii de idei. 

N.: Propune eclectismul metodologic şi perspectivismul, 
ca metodă adiţională, însă nu metodologia are răspunsul, nu 
metodologia este cheia, în ultimă instanţă. Chestiunea, de bună 
seamă, nu e numai de metodologie şi de moduri de abordare, ci 
şi de viziune/viziuni. Degeaba abordezi cu metodă psihologică 
religia/religii, dacă eşti tributar unei viziuni materialiste asupra 
psihicului, degeaba vrei să abordezi religia/ religii de pe terito-
riul psihanalitic, pentru că rişti să o interpretezi defectuos. Din 
acest punct de vedere, avea dreptate Guénon care punea lucru-
rile în ordine, făcând apel la o viziune ce reflectă, cumva, o ordine 
a realului, pe care, sigur, o putem discuta şi am şi făcut-o. 
Metodologia/metodologiile sunt ghidate de fapt de viziune/ 
viziuni. L-am invocat pe Idel, cu privire la observarea diversi-
tăţii, a reliefului mistic individual şi vizavi de grija de a nu 
cădea într-un simplism uniformizant, mai ales atunci când 
abordăm spiritualitatea, mistica. La Idel era vorba de Cabala şi 
de reprezentanţi ai ei.  

Apropo de abordare, Idel îi contrapune, cumva, pe Eliade 
şi Culianu. Schematic: abordare rurală, rol central al conceptelor 
de natural şi organic, căutarea numitorilor comuni, la Eliade, 
respectiv urbanitate, aranjamentul şi combinaţia unor elemente 
fundamentale în noi şi diferite forme de interacţiune, interes 
faţă de diferenţe, de importanţa şi istoria lor, la Culianu. Idel 
critică, însă, faptul că lui Culianu nu i-au atras atenţia motivele 
pentru care apare o combinaţie sau alta a elementelor funda-
mentale, şi crede că, mai aproape de perspectiva lui Culianu, 
este varianta că sistemele sunt rezultatul unor alegeri umane, 
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care combină câteva elemente şi le proiectează în istorie. Din 
acest punct de vedere, Idel îl aşază pe Culianu alături de 
Foucault şi Derrida, întrucât dă prioritate sistemului, ca putere 
mai cuprinzătoare care determină în mare măsură creativitatea 
omului, dar şi pentru că, la Culianu, sistemul este mult mai 
puternic decât individul. Idel suţine că prin aceste combinaţii şi 
interacţiuni, aproape matematice, Culianu nu mai consideră 
organicitatea o dimensiune inerentă a acestor combinaţii. În 
plus, Culianu operează cu ipoteza că există o anumită forţă 
imanentă înăuntrul elementelor fundamentale în interacţiunile 
lor. Imanentismul culianic este, implicit, un refuz al revelaţiei, 
al metafizicii, al realului integral, chiar, ca să folosim o formulă 
din sfera schemei Posibilităţii. Prin urmare, nu recuperează nici 
diversitatea, în conţinutul său real şi în raport de originile sale. 
Din această perspectivă, Culianu a ratat, din păcate, complet 
întâlnirea sa cu creştinismul.   

Idel consideră că diversitatea de variante existente, într-un 
tip de religie, nu poate fi justificată nici de caracterul congenital 
organic, nici de artificialitatea unor combinatoria, şi propune 
explorarea tranziţiilor de la stadiul relativ artificial al unei 
religii născânde la stadiul ei de dezvoltare mai matură, mai 
organică, care, spune el, nu înseamnă niciodată un organism 
închis. Ne putem întreba, desigur, ce înseamnă acest stadiu 
relativ artificial al unei religii născânde, la Idel, dar şi de ce o 
religie ce se naşte nu ar fi organism de la început, un organism 
viu, şi ca atare deschis dezvoltărilor organice. 

Marele Teolog a vorbit despre curente spirituale în orto-
doxie, fără ca aceste curente spirituale să fie considerate cumva 
unul mai puţin ortodox decât altul. Fiecare şi dimpreună, aceste 
curente spirituale, ce se completează simfonic, redau acelaşi 
fond evanghelic şi ţintesc aceeaşi desăvârşire a omului prin 
curăţirea de patimi şi unirea cu Dumnezeu. Isihastul de la 
Frăsinei insista pe recunoaşterea unor diferenţieri de specific 
formativ în cadrul ortodoxiei şi, în acest sens, a evidenţiat 
modelul isihast carpatin. 

Ad. Olteanu: Fiecare se poate mântui în spaţiul unde se 
află, iar curentele spirituale diferite nu se exclud atâta vreme cât 
rămân în tradiţia conciliară a Bisericii. 
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N.: Fiecare are lucrarea şi datele lui specifice, spaţiul său 
propriu, sau întâlnirea lui personală cu Hristos. Nu trebuie 
desconsiderat acel „duh al locului”, nici paternitatea şi filiaţia 
specifică unui spaţiu anume, nici un mod de a fi, ritualic, gestic, 
de pildă, nici un anume chip al închinării, al rugăciunii. Isihastul 
consideră, de altfel, că încă de la începutul practicii rugăciunii, 
chiar Rugăciunea lui Iisus, nu trebuie văzută doar ca „simplu 
Nume al lui Iisus”, ci ca Icoană-Prezenţă-Persoană. Altfel zis, şi 
de începi practica cu Rugăciunea lui Iisus, trebuie să ai în atenţie 
că nu e vorba doar de simplul Nume al lui Iisus, chiar în ebraică 
de l-ai pronunţa, ci de Icoana-Prezenţa-Persoana lui Iisus 
Hristos. Este o prezenţă iconică, nu orice fel de prezenţă.  

Isihastul consideră, pe de altă parte, că folosirea cuvinte-
lor arhetipale şi necreştine din misticile necreştine are valoarea 
ei experimentală, dar aceasta nu ne duce la originea sigură, care 
este Hristos, Cuvântul total Dumnezeiesc descoperit şi coborât 
în creaţie. Afirmă, totodată, că celelalte mistici necreştine caută 
arhetipuri de cuvinte, întrucât nu îl ştiu pe Hristos, sau nu îl 
recunosc, de fapt, ca Originea Transcendentală a tuturor cuvin-
telor arhetipale. În acest sens, subliniază că isihasmul nu face o 
mistică oarecare, ci face o mistică de revelaţie directă, adusă de 
Logosul-Hristos. Conform isihastului, Numele lui Hristos are în 
sine Taina Cuvântului Fiinţial în Sine, pierdut de noi prin 
căderea din Rai, şi prin urmare, noi putem „redescoperi Taina 
Cuvântului în Sine” prin Taina lui Hristos-Cuvântul Dumne-
zeiesc Întrupat. De aceea, ca isihasm, nu se poate înlocui 
Numele lui Hristos cu un alt nume sau cu alt cuvânt, ci numai 
Cuvântul Nume al lui Iisus Hristos este valid. În consecinţă, ca 
mistică isihastă, nu putem rupe Numele de Cuvântul Dumne-
zeiesc Întrupat, care se revelează astfel prin Întrupare, dar nu 
rupem Numele nici de Taina Cuvântului Fiinţial în Sine, Cel 
care se Întrupează. Ceea ce înseamnă că isihasmul asumă, prin 
Nume, deopotrivă Cuvântul ca fiinţialitate dumnezeiască, ca 
Origine, dar şi ca Întrupare, ca înomenire, de fapt. Asumă, deci, 
chipul integral al lui Hristos ca Icoană-Prezenţă-Persoană. Este 
fundamentală această recunoaştere, şi ca Origine, a Cuvântului 
„prin care toate s-au făcut”, din perspectiva misticii isihaste, 
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pentru că relevă o taină a rostirii fiinţiale, pe care isihastul o 
evidenţiază într-o cheie deopotrivă antropogonică şi iconic-
personalist restauratoare. Aş evoca un poem al isihastului, care 
mi se pare reprezentativ în acest sens al surprinderii unei rostiri 
arhetipale anume, rostirea persoanei-icoană, ce nu poate fi 
confundată cu pronunţarea vibraţională, energetistă, a unui 
nume, fie şi în forma sa ebraică ca Yeshu’a:  

 
Eu sunt o Anume Rostire a Cuvântului Tău 
Şi această Rostire este Arhetipul meu Fiinţial 
Un Nume al meu Născut din Cuvântul Numelui Tău. 
Scânteia ce stă ca Arhetip Fiinţei mele Create 
Este această Rostire a Cuvântului Tău 
În care eu mă Regăsesc şi totodată Te întâlnesc pe Tine. 
Eu sunt o Dăruire-Rostire a Ta, 
Şi în această Rostire îţi Invoc Numele Dumnezeiesc 
Doar în această Rostire găsind Calea către Tine. 
Rostirea Numelui Tău, Doamne Iisuse, 
Este Taina Vieţii mele Fiinţiale, 
Taina unei Anume Rostiri ce este propria mea Persoană. 
 
În rostirea Numelui mă redescopăr iconic-arhetipal în 

taina vieţii fiinţiale ca persoană, într-o rostire-numire fiinţială, 
iconic arhetipală. Şi, cum am mai spus, repet, nu trebuie 
confundată ordinea fiinţialităţii de care vorbeşte isihastul, cu 
trimitere la taina vieţii fiinţiale ca persoană, cu ordinea fiinţei de 
care vorbeşte Guénon, care este energetică în natura sa. Nu 
trebuie să ne ducem, aşadar, după fenta omonimiei, nu trebuie 
să amestecăm fiinţa cu energiile. Trebuie să identificăm şi să 
recunoaştem realităţile, prin şi dincolo de numiri.  

Apropo de nume, litere şi numere, de „ştiinţa literelor”, 
Guénon are un capitol Tetraktys şi pătratul lui patru în care 
pomeneşte de noţiunea pitagoreică de Tetraktys, de formula sa 
numerică 1+2+3+4=10, de relaţia care uneşte denarul şi cuater-
narul, de relaţia între numerele triunghiulare şi numerele cua-
ternare, de relaţia geometrică între Tetraktys şi pătratul lui 
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patru. Tetraktys ca număr triunghiular este reprezentat printr-un 
simbol de formă ternară; un triunghi echilateral ce are pe fiecare 
din laturi patru elemente, care se compune cu totul din zece 
elemente, figurate prin tot atâtea puncte, nouă pe perimetrul 
triunghiului şi unul în centru. Pătratul lui patru este figurat 
geometric ca un pătrat ale cărui laturi cuprind patru elemente. 
Laturile triunghiului şi ale pătratului, măsurate prin numărul 
celor patru elemente, sunt egale. Cele două figuri unite, supra-
puse, sunt o imagine a septenarului, în măsura în care suma 
ternarului şi a cuaternarului este astfel: 3+4=7.  

Guénon susţine că în corespondenţa dintre numerele 
triunghiulare şi cele pătrate, cele dintâi sunt asociate cu un do-
meniu mai înalt decât cele din urmă. Din această suprapunere 
dintre triunghi şi pătrat, Guénon observă că avem asociate  
două numere, 10 şi 16, conţinute în triunghi, respectiv pătrat, ce 
conţin fiecare câte patru rânduri de puncte, care au ca sumă 
numărul 26. Însă, aceasta este valoarea totală a literelor ce 
formează de fapt tetragrama ebraică: iod-he-vau-he. 

Cuaternarul ar fi asociat unei „scheme” generale a mani-
festării, în vreme ce Tetraktys, unitatea, binarul şi ternarul ar fi 
raportat la ontologie, unitatea însăşi fiind primul număr triun-
ghiular, iar cel de-al doilea număr triunghiular fiind 1+2=3, 
ceea ce, conform lui Guénon, demonstrează că unitatea a produs 
binarul prin propria sa polarizare, din care rezultă imediat 
ternarul. Ca reprezentare geometrică, Guénon susţine că (1) 
corespunde vârfului triunghiului, (2) corespunde extremităţilor 
bazei, iar (3) corespunde triughiului în ansamblul său. Al treilea 
număr triughiular 1+2+3=6, ca dublul ternarului, ar implica un 
ternar ca reflex al primului, de unde figura geometrică a simbo-
lului „peceţii lui Solomon”. Al patrulea număr triunghiular este 
1+2+3+4=10, adică Tetraktys. Guénon comentează că, din 
moment ce conţine denarul, cuaternarul conţine într-un fel toate 
numerele, ceea ce înseamnă că întreaga manifestare este învă-
luită în cuaternar sau cuaternarul este baza completă a dezvol-
tării sale integrale. Aici face şi o asociere cu Tao te Ching, în care 
se spune că unu a produs pe doi, doi pe trei, iar trei a produs 
toate numerele. Se poate vedea un simbolism algebric şi 
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geometric, dacă vreţi, raportat de Guénon la aceeaşi schemă, 
Tetraktys-ul la ontologie, la ordinea Fiinţei, la Principiul 
nemanifestat al manifestării, respectiv pătratul lui patru (sau 
cuaternarul) la ordinea Existenţei, la manifestare.  

Ad. Olteanu: Este modelul geometric iconodul sau 
algebric iconoclast? În Sensuri metafizice l-am înţeles pe Guénon 
algebricul şi mai puţin pe geometricul din modelul propus. 

N.: Au existat mult timp, cum spuneam, asocieri ale iconi-
cităţii cu vizualul, cu figurativul, şi unii au încadrat şi geo-
metricul aici, în contrast cu aniconismul numeric, algebric. 
Mondzain, definind iconismul ca relaţie între invizibil şi vizibil, 
a considerat şi arta abstractă ca artă iconică; arta acelora, desigur, 
care lasă mâna invizibilului să se configureze geometric şi 
cromatic. Nu subscriu acestei perspective, întrucât iconismul îl 
văd asociat cu asemănarea şi cu chipul-persoană sau persoana-
chip, nu doar cu relaţia, chiar de ar fi o relaţie între vizibil şi 
invizibil, ca un spirit oarecare, nedeterminat. De aceea cred că, 
înainte de a vorbi despre caracterul iconodul şi iconoclast, este 
de vorbit despre iconicitatea propriu-zisă, despre viziunea 
asupra iconicităţii pe care o are careva, chiar despre un caracter 
iconic sau aniconic al unei viziuni. Spun asta, pentru că poţi să 
vorbeşti de iconicitate în spaţiul unei viziuni aniconice, 
definind strict relaţional iconicitatea, ca o relaţie între invizibil 
şi vizibil, în care invizibilul e ceva nedefinit, impersonal, iar 
relaţia între invizibil şi vizibil nu este marcată de asemănare. 
Când vorbesc de viziune aniconică, în acest caz, mă situez, de 
bună seamă, în perspectiva iconismului personalist şi marcat de 
asemănare. 

Există o înţelegere a iconicului în legătură cu figurativul, 
aniconicul fiind abstractul, algebricul, maximul aniconic fiind în 
acest caz numărul. Abraham Moles, inginer fiind, a realizat o 
scală a iconicităţii (reciproc, o scală a abstractizării), chiar în 
acest sens, pornind de la abstract, de la „minus”, până la figu-
rativ, la „plus”, deci ca polarizare extremă. Moles a observat şi 
un „figuratism” subiacent conştiinţei occidentale, care ar subli-
nia revoluţia conceptuală a imaginii non-figurative. În acelaşi 
timp, a remarcat faptul că anumite civilizaţii, precum cea 
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semitică, a refuzat lumea imaginilor, iar cultura musulmană, pe 
de altă parte, a refuzat principiul imaginii figurative. Interesant 
este că există posibilitatea să exprimi o formă geometrică printr-o 
formulă algebrică. Din acest punct de vedere, modelele geome-
trice respectiv algebrice sunt, cumva, interşanjabile, şi pot fi 
tributare fiecare şi dimpreună tot unui spaţiu matematic 
abstract.  

Ad. Olteanu: Întrebarea era dacă poţi reprezenta spiri-
tualul prin categorii matematice. 

N.: Nu cred că vorbim propriu-zis de o reprezentare, ci de 
un simbolism, de un simbolism algebric şi un simbolism geo-
metric, sau de un simbolism asociat numărului şi un simbolism 
asociat formelor geometrice. Simbolurile acestea sunt catalogate 
simboluri ale ştiinţei sacre şi sunt marcate de caracteristicile 
acestei ştiinţe respectiv acestei sacralităţi metafizice la care se 
referă Guénon. În acest sens, caracterul iconodul sau iconoclast 
al modelului geometric respectiv al modelului algebric, mai 
aplicat, al simbolismului geometric respectiv al simbolismului 
algebric, trebuie evaluate în raport de viziunea ezoterică, meta-
fizică ce le subîntinde. Viziunea este cea a schemei Posibilităţii 
universale, la care am tot revenit, vrând nevrând. Din per-
spectiva personalismului iconic, ca fundament, şi a iconicităţii 
ca asemănare, această schemă este iconoclastă. Simbolismul 
subsecvent acestei scheme, fie algebric, fie geometric, ce este 
asociat schemei, nu poate fi iconodul.  

Pe de altă parte, ştim că structura compoziţională icono-
grafică nu este una în care să lipsească raportul de propor-
ţionalitate, care este relevat şi de structuri numerice şi de forme 
geometrice. Numai că numericul şi geometricul, în iconografie, 
nu dizolvă figurativul, ci îl susţin în identitatea întrupării-figu-
rării sale, în asemănare cu spiritualul transcendent. Chestiunea 
nu e cea a reprezentării spiritualului propriu-zis, cât a carac-
terului, nu nedeterminat, ci iconic şi identitar, personalist al 
acestui spiritual, şi a raportului iconic al acestui spiritual 
identitar cu corporalitatea, al corporalităţii acestui spiritual cu 
reprezentarea. Aici intervine discuţia despre personal şi 
impersonal, despre identitatea persoanei şi nedeterminarea 
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impersonalului spiritual. Reprezentarea spiritualului prin cate-
gorii matematice poate ţine, astfel, şi de o alegere motivată a 
unui sens depersonalizat al spiritualului, a unei identităţi 
nerecunoscute, aniconice a sa. Unui atare spiritual impersonal îi 
este mai proprie, în fond, o reprezentare abstractă, matema-
tizată, dezindividualizată. La drept vorbind, nici din schema 
Posibilităţii nu reiese un raport iconic, o legătură de asemănare, 
între Principiu, Fiinţă şi Existenţă, ci o relaţie cauzală, ierarhică, 
secvenţială, a devenirii. 

Aşadar, chiar dacă Guénon vorbeşte de Tetraktys şi de 
pătratul lui patru, triunghiul şi pătratul având latura comună, şi 
face şi un calcul, începând de la acest triunghi cu zece puncte 
pus pe pătratul lui patru cu şaisprezece puncte, rezultă prin 
însumare 10+16= 26, care este cifra Tetragramei. Atunci, 
asociind Tetraktys cu pătratul lui patru, ai numeric prin calcul 
algebric Tetragrama, dar poţi să asociezi Tetragrama şi cu 
figura geometrică, ce reiese din unirea pe o latură comună a 
triunghiului echilateral (Tetraktys) cu pătratul (pătratul lui 
patru), care poate reprezenta geometric-figurativ Tetragrama. 
Tetragrama, fiind Numele Divin, poate rezulta că Numele 
Divin conţine, cuprinde, acoperă ontologia (Tetraktys) şi mani-
festarea (pătratul lui patru), dar şi că prin Numele Divin ai 
acces la Fiinţă şi la Existenţă, şi aşa mai departe, ne învârtim în 
aceeaşi schemă... Avem astfel şi Numele Divin integrat în 
schemă...   

În acelaşi fel se desfăşoară şi povestea cu circulatura 
cvadrantului şi cu cvadratura cercului, cu cercul împărţit în 
patru părţi egale printr-o cruce formată din două diametre 
rectangulare, figură ce reprezintă relaţia cuaternarului cu 
denarul, şi, prin urmare, ne aflăm, ca reprezentare, în „schema” 
generală a manifestării. De fapt, în „ordinea lucrurilor mani-
festate” se regăseşte, conform lui Guénon, tot timpul marca, 
altfel zis, „semnătura” cuaternarului. Cuaternarul este repre-
zentat geometric printr-un pătrat, dacă este considerat sub 
aspectul „static” şi printr-o cruce sub aspectul „dinamic”.  
Însă, dincolo de aceste transpuneri algebrice sau geometrice, 
rămânem în aceeaşi logică şi în aceeaşi ordine a manifestării, fie 
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că vorbim de cuaternar luat ca pătrat, fie luat ca o cruce în 
sensul ei dinamic, care, rotită în jurul centrului, dă naştere 
circumferinţei, ce, împreună cu centrul, reprezintă denarul, 
adică circulatura cvadrantului. În sens invers, prin împărţirea în 
patru a cercului prin două diametre perpendiculare, care are 
aceeaşi formulă numerică scrisă în sens invers 10=1+2+3+4, 
avem cvadratura cercului, ce demonstrează, după Guénon, că 
întreaga dezvoltare a manifestării este redusă la un cuaternar 
fundamental. 

Ad. Olteanu: Svastica este considerată pe logica lui 
Guénon ca o cruce în mişcare.  

N.:. Cu svastica face mai multe corelaţii simbolice. Face şi 
o asociere între svastică şi litera G, ca iniţială a termenul 
geometry, dar şi a lui God (ca mare geometru al universului), 
privită uneori ca substitut al lui iod ebraic, în virtutea unei 
asimilări fonetice între God şi iod, simbol al Principiului sau al 
Unităţii. Însă, G ar fi înlocuit de fapt litera grecească Γ, iar 
îmbinarea a patru litere Γ formează svastica, asociată simbolic 
cu Steaua Polară şi cu Ursa Mare, şi tot aşa... către o tradiţie 
primordială şi către un simbolism „ecumenic”.  

Însă, dincolo de aceste asocieri, corespondenţe, analogii, 
de întreaga simbolistică, problema este unde ne situăm, încotro 
mergem? Putem găsi formule sau expresii simbolice, fie geome-
trice, fie algebrice, care ne transpun simbolic aceeaşi schemă, 
însă problema este dacă ajungem la identificarea şi recunoaş-
terea realităţilor, la întâlnirea reală cu transcendentul adevărat, 
nu doar cu Principiul transcendent Unităţii sau Fiinţei, din vi-
ziunea schemei metafizice. În fond, schema Posibilităţii acoperă 
realul integral, aşa cum pretinde? Din perspectivă creştină şi 
isihastă, răspunsul este: NU! Evident că un astfel de limbaj 
geometric sau algebric simbolic poate fi fascinant şi, cumva, 
este şi validat, în sensul unor corelaţii sau al unor corespon-
denţe etc., al existenţei unei coerenţe interne, asociată schemei. 
Dar coerenţa internă schemei nu garantează şi validarea ei per 
ansamblu. Sigur că putem să avem mai multe formule sau 
exprimări simbolice care transpun aceeaşi schemă, şi care ne 
duc la faptul, de pildă, că 10 este asociat cu Existenţa sau cu 
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manifestarea în sens plenar. Discuţia atunci este sau poate fi 
legată de Existenţă. Are Existenţa, cea din schemă, vreun sens 
eshatologic, hristologic, o origine nu doar metafizică şi ontolo-
gică, ci şi teologică, iconică, hexaimeronic şi eshatologic? La 
Guénon, vedem că prin calcul 1+2+3+4 ajungem la 10, că avem 
numerele triangulare 1, 3, 6, 10, întrucât 1+2=3, 1+2+3=6 şi 
1+2+3+4=10, dar, până la urmă, fundamental este acel Unul 
care se dedublează în Doi şi că doar aşa apare Treiul, într-un 
proces subsecvent polarizării, dedublării. Însă, dacă înţelegi 
acest Tetraktys pitagoreic, strict ca structură, în lectură gueno-
niană, ai Unul, apoi Doi şi apoi Trei. El consideră că şi în 
reprezentarea geometrică este prezentă această unitate ce 
produce binarul prin propria sa polarizare, din care rezultă 
imediat ternarul, în sensul că unitatea este vârful, binarul ar fi 
extremităţile bazei, iar triada ar fi triunghiul însuşi. Ceea ce mie 
mi se pare că nu e riguros exact, întrucât, ca imagine reprezen-
tată de triunghi, doi este reprezentat de două puncte ale bazei, 
nu doar de un punct şi dedublarea lui, care ar însemna doar o 
latură, sau numai un segment, iar treiul în triunghi este evident 
format din trei puncte, nu doar din două şi distanţa/relaţia 
dintre ele. Doi apare din dedublare, spune Guénon, dar chiar şi 
vizual, în triunghi ai Unul, ca prim punct, şi ai Doi, ca două 
puncte reale, distincte de primul, şi în total ai Trei, însă toate 
trei apar distincte ca vizualizare. La Guénon Doi apare din 
dedublarea Unului, iar Unul cu Doi îţi dă Treiul, ceea ce vizual 
este, mai degrabă, un segment, nu un triunghi, întrucât în 
triunghi, cum spuneam, ai trei puncte clare, distincte, şi trei 
relaţii biunivoce. Triunghiul nu minte. Dar, în sfârşit... 

Ad. Olteanu: Acest dedublat are consistenţă ontologică 
sau este doar o imagine, un model? 

N.: În logica schemei, se poate spune că are consistenţă 
ontologică, întrucât Unul este în ordinea Fiinţei, la Guénon. 
Dar, cum spuneam, în viziune isihastă, este vorba aici, în 
schemă, de o ontologie energetică, deci nu de o reală ontologie 
fiinţială fiinţială, ca să spun aşa. Deci, mistic isihast, avem de-a 
face, mai degrabă, cu o schemă ontologică, decât cu o ontologie 
ca atare, întrucât nu avem caracteristicile real fiinţiale în spatele 
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termenului de Fiinţă, folosit de Guénon. În acest sens, se discută 
în nişte formule sau imagini simbolice prin care se susţine o 
anumită schemă a realităţii. De aceea, trebuie decodată, iden-
tificată natura ordinii de realitate în care se dedublează Unul, 
întrucât, dacă nu e real fiinţială, avem de-a face cu un model 
ontologic, prin prisma terminologiei, nu prin prisma realităţii ca 
atare. Diagramatica acestei ontologii ar fi o altă poveste...  

Ad. Olteanu: Guenon transformă realitatea prin categoriile 
proprii de gândire. 

N.: Nu aş zice că e vorba doar de categorii proprii de 
gândire, pentru că e vorba şi de o experiere a realului, întrucât 
ne referim aici la ezoterism, la o cunoaştere iniţiatică, ca să spun 
aşa. Poate de aceea se complică şi situaţia, pentru că acestă 
schemă a fost statuată în urma unei experienţe supramentale, 
dincolo chiar de categoriile proprii de gândire. Schema are ca 
temei o experienţă care, transpusă în limbaj, trece şi prin cadrele 
gândirii. Însă, având suportul unei experienţe ce transcende 
categoriile gândirii, o atare schemă a realităţii are o altă forţă, 
un alt magnetism. În fond, nu e vorba de o proiecţii ale gândirii, 
ce ar reconstrui realitatea, ci de o identificare a realităţii, care 
este interpretată, însă, în absenţa recunoaşterii realităţii, recu-
noaştere ce ar implica şi o identificare a originii sale iconice şi a 
caracterului său iconic. Identificarea originii sale iconice nu este 
posibilă totuşi, în afara revelaţionalului hristic, şi a acceptării, în 
fond, a premizei că schema Posibilităţii universale nu acoperă 
realul integral. Sau reduci realitatea la schemele tale de gândire 
sau poţi gândi ca acele scheme sunt universale şi le regăseşti 
oriunde, pentru că şi în Tao Te Ching găseşti cifra 10 ca totalitate 
a existenţei şi că este arhetipală, din această perspectivă. Şi,  
într-adevăr, nu este de neglijat că pot exista şi componente 
arhetipale, pentru că sunt nişte reflectări şi nişte date obiective, 
cumva. Dar, pe de altă parte, ar trebui să pornim de la nevoia 
de a recupera revelaţia hristică, care aduce cu totul altceva. Este 
chiar şi peste primordialitatea limbii paradisiace, ca limbă a 
cuvântului pierdut.  

Ad. Olteanu: Prin Cădere s-a pierdut Cuvântul, însă El se 
pogoară la plinirea vremii.  
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N.: Premisa căutării acestui „Cuvânt pierdut” este dată de 
nerecunoaşterea Cuvântului care s-a arătat şi s-a întrupat 
pentru a fi aproape de noi şi lângă noi, printre noi, şi ca om, 
tangibil şi cuminecabil. În ezoterismul metafizic ţi se creează 
impresia căutării iniţiatice a unui „Cuvânt pierdut”, întrucât nu 
recunoşti că s-a întrupat, şi aşa, întrupat, este cu noi până la 
sfârşitul veacurilor. Aici este bifurcarea căilor... 

Ad. Olteanu: Este o bifurcaţie sau o prăpastie? 
N.: Din faptul că nu recunoşti, nu eşti încredinţat că, de 

fapt, s-a întrupat Cuvântul, deja, şi s-a arătat, s-a revelat şi în 
acest chip se împărtăşeşte liturgic spre regăsirea ta în chip 
euharistic, ecleziologic, ajungi să consideri că s-ar fi „pierdut 
Cuvântul”, şi atunci îl cauţi pe cărări oculte. Această plecare în 
căutare, pe altă cale, e o bifurcare, care te înfundă ezoteric în 
metafizică. Dar nu metafizica e de vină, ci înfundarea în ea. Este 
o bifurcare ce lasă în urma paşilor prăpastie. În sens esha-
tologic, este o prăpastie definitivă, de netrecut. Însă, ideea e de 
a nu îi împinge noi pe alţii în această prăpastie, înainte de 
vreme. Este reală prăpastia. Dar poate mai sunt oameni care 
încearcă să revină pe Cale şi să cunoască, să recunoască că 
Hristos este Cuvântul pe care îl caută sau, şi mai mult, să se 
încredinţeze că Hristos îi caută pe ei. De aceea sunt importante 
abordările acestea, că poate cineva se lămureşte şi înţelege că 
acel „Cuvânt pierdut”, pe care iniţiaţii spun că îl caută, se poate 
găsi în arătarea lui întrupată în biserică, în chip liturgic, 
euharistic.  

Limba primordială este asociată cu acel „Cuvânt pierdut”, 
iar iniţierea ezoterică caracterizează treptele inţiatice cu expresii 
împrumutate din „ştiinţa literelor”, precum a silabisi, a citi, a 
scrie. În acest sens, apare în scenă Maestrul, ce are şi „planşa 
inscripţiilor”, şi despre care ni se spune (M.T), că dacă este ceea 
ce ar trebui să fie, un maestru autentic, atunci ar fi capabil nu 
numai să citească, ci şi să scrie în Cartea Vieţii, adică să 
coopereze conştient la realizarea planului „Marelui Arhitect al 
Universului”...  

Încă o dată, nu trebuie, repet, să cădem pradă omoni-
miilor. Cartea Vieţii, despre care vorbeşte Scriptura, nu este 
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totuna cu Cartea Vieţii asociată cu realizarea „planului” 
Marelui Arhitect. Când ai planul Marelui Arhitect te duci în 
aceeaşi schemă a Principiului, te înscrii într-o „Carte a Vieţii”, 
care nu mai este Cartea Vieţii despre care vorbeşte Apocalipsa 
(13,8), Cartea Vieţii Mielului înjunghiat. Este o altă realitate a 
Cărţii Vieţii Mielului, decât cartea vieţii Marelui Arhitect. 
Termenii sunt la liber, poate să îi folosească oricine.  

Suntem îndemnaţi să căutăm iniţiere ezoterică ca să 
putem să căutăm eficace „Cuvântul pierdut”, dar îl găsim pe cel 
livrat în schema Posibilităţii universale, un soi de avatar hristic. 
Această căutare a „Cuvântului pierdut” porneşte de la premisa 
că El nu s-a întrupat şi că nu este prezent real în Biserică, că nu 
este, deci, Acel Cuvânt-Persoană care este Fiul născut din Tatăl 
ce este Originea, Persoana Arhechipală. Prin Cuvântul Întrupat 
trebuie să ajung la Tatăl care este Persoană, nu Principiu 
ş.a.m.d., la perihoreza interpersonală, la Sfânta Treime, pe care 
metafizica ezoterică nu o recunoaşte.  

Este de înţeles că cineva porneşte în căutarea „Cuvântului 
pierdut”, dar dacă îi spui că acest Cuvânt este Hristos care este 
în Biserică, de ce nu crede? Dacă îl caută în şi prin ezoterismul 
metafizic, atunci acolo o să-l şi „găsească”, nu altfel, decât 
conform schemei Posibilităţii universale. Dar acesta nu este 
Cuvântul-Fiul lui Dumnezeu Întrupat la plinirea vremii şi care 
are ca trup Biserica. Că unii resping manifest sau subversiv, 
conştient sau insidios, duplicitar acest adevăr al Cuvântului 
Întrupat, nu ne priveşte. Sunt de observat, însă, aceste căi 
ezoterice metafizice, care te pot scoate, de fapt, din perspectiva 
creştină şi din Biserică. Îţi pot crea chiar impresia că eşti creştin, 
că eşti în Biserică, oferindu-ţi însă, în cheie ezoterică, „Cuvântul 
pierdut”. Un „Cuvânt pierdut” care nu este Hristos-Cuvântul 
Întrupat, ce se oferă tainic, mistic, în chipul său ecleziologic, 
euharistic. Aceste căi ezoterice metafizice pătrunse în Biserică 
pot crea reale trasee cavernoase în trupul eclessiei, prin cei care 
rămân ecranaţi şi încapsulaţi în schema metafizică, căutând, 
astfel, ezoteric „Cuvântul pierdut”. 

Revenind la articolul cu Numele iconic al Domnului şi cu 
limba ebraică, sigur că cine este creştin evreu sau creştin poate 
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să rostească Numele Domnului în ebraică. Însă e bine să nu 
urmărească eficacitatea şi nici acest energetism experienţial. 
Trebuie să înţeleagă, pe de-o parte, perspectiva personalistă şi 
iconică isihastă, dar şi faptul că trăirea mistică isihastă nu se 
reduce la numire. Pe de altă parte, trebuie să înţeleagă numirea, 
în sensul recuperării persoanei şi a relaţiei interpersonale, să 
identifice şi să recunoscă chipul iconic al persoanei rugătorului 
şi al lui Hristos-Persoană, Dumnezeu şi Om, asumând chipul 
Bisericii în întregimea sa. 

Precizez încă o dată aceasta, întrucât autorul articolului 
amintit susţine explicit că Numele netradus al Domnului, prin 
rostirea lui chiar şi cvasi-mecanică şi de către un novice aduce 
efecte bio-fiziologice, energetice şi chiar psihologice notabile, 
care se datorează tocmai „iconicităţii sonore, de sens” a Numelui 
Domnului netradus, ce ar contribui la armonizarea aspectelor 
somatice, biofiziologice, energetice şi chiar psihologice ale celui 
care se roagă.  

Ni se spune că, rostind Numele netradus al Domnului, se 
petrece un tainic proces care ordonează foarte eficient trupul, 
cu organele şi funcţiile sale bio-fiziologice şi energetice, dar şi 
mintea-psihicul, astfel încât rugătorul devine apt să găsească 
mai repede „Cartea”, dobândind putinţa de a „înţelege” mai 
uşor „Cuvântul”. Mai mult, Numele netradus al Domnului, atât 
al Tatălui, cât şi al Fiului, este considerat însăşi inima divino-
creaţie, însuşi altarul unde Domnul ne cheamă ca să ni Se dea, 
prin jertfa de Sine, spre învierea noastră din moartea duhovni-
cească, spre reînnoirea întregii noastre făpturi. Prin contrast, 
folosirea Numelui tradus sau transliterat al Domnului, care  
nu mai păstrează „unicitatea Numelui revelat şi netradus al 
Domnului”, este considerată mai puţin eficace, implică mai 
multă strădanie şi timp, şi este găsită de autor drept cauză a 
puţinătăţii realizărilor duhovniceşti. Se afirmă explicit că este o 
chestiune de „eficienţă şi de randament” spiritual-duhovnicesc 
în raport de folosirea Numelui Domnului varianta netradusă, 
respectiv varianta tradusă.  

În această prezentare, pare că ar fi mistică, care s-ar vrea 
chiar isihastă, dar în fond nu este isihasm, ci tot un fel de 
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ezoterism mistic, mai degrabă, expus, însă, într-o „haină 
creştină”. Raportul de tip randament şi eficacitate între folosirea 
numelui ebraic sau o traducere a sa nu reflectă în mod serios 
caracterul inter-personal al întâlnirii. Apoi, din efectele ener-
getice asupra rugătorului pe structura trup, organic bio-fizic şi 
energetic, şi minte-psihic, se înţelege că acesta ar fi, de fapt, 
omul-rugătorul: corp, energii şi minte-psihic. Este un om redus 
la a fi o structură vibraţională, în fond. Deci, omul-rugătorul 
este aici „persoană energetică”. De unde şi eficacitatea vibra-
ţională a pronunţării Numelui într-o anumită formă asociată cu 
valoarea vibraţională sonoră a fiecărei litere.  

De aceea, vizavi de acest „personalism energetic”, pentru 
acurateţea misticii isihaste, este relevantă şi lămuritoare antro-
pologia iconică pe care o detaliază isihastul de la Frăsinei, ca 
element structural al viziunii isihaste. În acest sens antropo-
logic, omul nu este numai o structură energetică-vibraţională, ci 
este fiinţialitate anergetică, creată, care este chipul în sine de 
persoană. De aici, rugăciunea, în fond, este a persoanei, este 
adresare fiinţială, întâi de toate, şi energetică şi corporală, în 
plan secund. Adresarea fiinţială este adresarea propriu-zisă, 
este actul rugăciunii. Ceea face să nu se caute, în sens mistic 
isihast, eficacitatea sonoră-vibraţională a literelor Numelui, 
ordonate în anumit mod, fie că este vorba de litere ebraice, fie 
de orice fel, pentru că, pe fond, este o formă de energetism, ca 
act şi efect, şi nu o exprimare de fiinţialitate ca act al persoanei 
fiinţiale în sine. Acest activ energetic al minţii, în forma aceasta, 
riscă să confunde efectul energetic vibraţional, asociat pronun-
ţării literelor, cu harul. Riscă să reducă persoana umană la un 
activ de minte energetică, şi, mai mult, să creadă că ceea ce 
transcende acest energetic ar fi persoana hristică, fapt ce con-
duce la o auto-divinizare, de genul celei ce reiese din schema 
metafizică. 

Ad. Olteanu: Acest nume este rostit de suficiente ori chiar 
în biserică, în synaxa euharistică. Nu este o întâlnire doar la 
nivelul literelor sau al permutărilor dintre ele.   

N.: Ai legătura şi întâlnirea cu Hristos prin Biserică, prin 
toate tainele şi ierurgiile ei. Mai mult, nu trebuie să crezi că 
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dacă rosteşti Yeshu’a sau Yehoshu’a ai şi acces la Hristos şi eşti 
şi în Biserică, eşti şi întrupat în trupul său mistic.  

Autorul Numelui iconic al Domnului consideră că prin 
numele ebraic pomenit în rugăciune realizăm o închidere mai 
uşoară a minţii în numele Domnului, prin ocuparea minţii cu 
semnificaţiile-înţelesurile spirituale-duhovniceşti ale literelor ce 
sunt prezente într-o anume ordine în Numele Domnului. 
Susţine că rugăciunea pleacă de la o meditaţie-cugetare adâncă 
asupra Numelui Domnului cu semnificaţiile-înţelesurile speci-
fice ale literelor anume ordonate, meditaţie-cugetare ce sfârşeşte 
în rugăciune ca „tăcere intuitivă” a minţii oprite în Numele 
Domnului, ca în „pragul porţii”, aşteptând între-vederea mult 
dorită cu Domnul Însuşi, cu Persoana Lui. Se precizează însă, 
un amănunt relevant pentru această abordare, anume că Numele 
este „deschiderea energetică” a Persoanei, „haina” Persoanei, 
„poarta” către Ea, „activul energetic” al Persoanei, care 
„izvorăşte” din viul fiinţial al Persoanei şi „Îmbracă” Persoana 
în „deschiderea” Persoanei către „celălalt”. 

Din această prezentare reiese un activ al minţii rugătoare 
prin pronunţarea Numelui, ebraic desigur, o fixare a minţii prin 
Nume, o „tăcere a minţii” oprite în Nume, urmată de o vedere a 
Persoanei Domnului. De aici, cum spuneam, rezultă că omul 
este considerat a fi însăşi mintea aceasta, care este prelucrată 
energetic, de la un activ la un pasiv, prin intermediul Numelui, 
ce este considerat a fi un „activ energetic” al Persoanei 
Domnului, pentru că însăşi natura minţii este una energetică. 
Mintea apare deci, ca fiind însuşi chipul de persoană al omului, 
de unde un „personalism energetic” al omului sau o reducere a 
omului doar la un „personalism energetic”. Apoi, acest activ 
energetic al Numelui apare, de fapt, ca un „activ activat” de 
mintea rugătorului, nu ca un activ în sine şi nici ca un activ al 
Persoanei Domnului. Mai mult, în cazul Domnului, Numele,  
ca deschiderea energetică a Persoanei, de fapt, deschiderea 
energetică ca atare, ar trebui să fie harică, necreată. Însă, a 
spune că prin pronunţarea ta activezi energetic-vibraţional 
harul necreat, reflectă o înţelegere depersonalizată a harului şi o 
confundare a energiilor create cu energiile necreate. E ca şi cum 
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instrumentalizez harul ca să ajung la Persoană. Nu mai rămâne, 
apoi, decât un pas să consideri că acea Persoană eşti tu, să te 
identifici cu Ea, şi uite aşa, devii un avatar hristic. În acest fel de 
misticism, Domnul, ca Persoană şi Nume, ca „deschidere ener-
getică”, despre care se vorbeşte, este structural un soi de 
Ishvara, chiar dacă îi spune Yehoshu’a, este asimilat eckhartia-
nului Die Gottheit (Persoana) şi Gott (deschiderea energetică/ 
Numele). 

Vizavi de întâlnirea în chipul euharistic, evocată, chipul 
hristic nu este doar Persoană fiinţială şi Nume, ca deschiderea 
sa energetică. Am văzut ce înseamnă, la Marele Teolog, acea 
întâlnire în chipul euharistic cu şi prin Hristos în firea Sa divină 
şi în firea Sa umană, cu întreaga Treime. În chipul euharistic nu 
este, deci, numai un energetic ca deschidere în chipul hristic, şi, 
dacă transcenzi acest energetic, instrumentalizat de pronun-
ţarea ta, ajungi şi la persoană ca fiinţialitate, aceasta fiind toată 
întâlnirea hristică. Chipul euharistic este personalist divino-
uman, iar pe acest divino-uman nu poţi să-l lecturezi prin 
corespondenţe, cum că divinul ar fi Persoana ca fiinţialitate, iar 
umanul ar fi componenta energetică, pentru că, dacă gândeşti 
astfel, eşti extra ecclesiam, te situezi în schema metafizică. De 
aceea, întâlnirea reală, integrală, autentică cu Domnul Hristos, 
trebuie văzută în chipul euharistic, care descoperă chipul hristic 
în întregul său. Iar în chipul hristic nu poate fi confundat harul 
ca energii necreate cu energiile create etc. 

Pentru a ieşi din acest energetism confuz, practic şi 
experienţial, instrumentat mental, isihastul insistă pe acest chip 
personal al rugăciunii şi pe o „dogmă” a rugăciunii, ce ar fi 
închinarea a însăşi persoanei create. O rugăciune care poate fi şi 
tăcută energetic şi mental, dar care poate fi supra-vorbire ca 
fiinţialitate. Pot să nu zic nici Yeshu’a, nici Yehoshu’a, nici Iisus, 
dar pot să am legătura şi conştiinţa personală filiativă a acestei 
relaţionări prin gestul fiinţial de închinare în chip de fiu. 

Ad. Olteanu: Adevărata dogmă este închinarea sau chipul 
de închinare, în termeni ghelasieni.  

N.: Iar închinarea este în Duh şi în Adevăr! Însă, ceea ce 
este de remarcat, pentru că este vorba de relaţionare, de 
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întâlnire şi de legătură filiativă, este faptul că legătura filiativă 
este stabilită, restabilită, prestabilită prin înfierea primită la 
Botez, pentru că Botezul, întrucât ne îmbracă în haina hristică, 
ne îmbracă în înfiere şi prin această înfiere putem striga: Avva 
Părinte! Astfel, avem deja conexiunea făcută. Avem o legătură a 
înfierii, ca relaţie filiativă, suntem în atenţia specială a lui 
Dumnezeu, dată de înfiere, în numele Sfintei Treimi, care vede 
orice mişcare filiativă. Pe această bază a înfierii am şi întâlnirea, 
care poate fi mediată de taine, de ierurgii şi de toate formele 
binecuvântate de Dumnezeu. Deci nu este strict legată de Nume 
şi de pronunţarea lui instrumentalizată, în ebraică sau nu. Pot 
să spun şi Doamne ajută! şi să am această întâlnire, dacă am 
conştiinţa cui mă adresez, conştiinţa de fiu şi frate, prin înfiere, 
al Fiului lui Dumnezeu, unicul Fiu al Tatălui. În acest sens, 
esenţa rugăciunii, când ai deja filiaţia, când deja ai contactul, nu 
e numai invocarea Numelui, şi cu atât mai puţin când Numele 
este instrumentalizat energetic.    

Ad. Olteanu: Altfel se ajunge la o absolutizarea a formei 
rugăciunii. 

N.: Ceea ce nu se întâmplă nici în taine, la epicleză, de 
pildă. La sfinţirea apei nu formula sfinţeşte apa, ci Duhul Sfânt. 
Nu formularea ca atare a preotului sfinţeşte, ci pogorârea 
harului Duhului Sfânt. Dacă nu înţelegem aceasta, confundăm 
energetismul creat cu energiile necreate. Prin Botez, ca înfiere 
noi avem făcută deja legătura cu Dumnezeu, iar Dumnezeu ştie 
că ne rugăm Lui, indiferent de limbă. Dumnezeu nu se uită că  
i-am spus Yeshu’a sau Jesus, Abba sau Father, pentru că avem, 
ca să spun aşa, conexiune deschisă cu El prin înfierea tainică a 
Botezului. Îmbrăcaţi în haina hristică a Botezului toate mişcările 
noastre filiative sunt în chip special în atenţia lui Dumnezeu şi 
pe toate le vede. Le vede, aşa cum părinţii îşi urmăresc copilul, 
chiar şi în somn, aşa cum părinţii merg către copiii lor când 
aceştia deschid doar braţele, deşi sunt încă gângavi, încă nu 
vorbesc. E de ajuns doar un surâs sau un gest, o mică deschi-
dere a copiilor, ce este văzută de părinţi, care răspund îndată. 
Relaţia, legătura există chiar dacă mai durează până copilul să 
pronunţe mama sau tata sau până să le spună pe nume. 
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Premisa este că Dumnezeu ne aude şi ne vede, în orice gest al 
nostru. 

Mai este o discuţie dacă numele se referă la esenţa, natura 
sau firea lucrurilor sau chiar la un nume propriu, atribuit, care 
are şi un soi de relativitate. De exemplu, leu se referă la leu sau 
se referă la un anume leu, sau leul Kimba sau leoaica Luana, 
care este un nume atribuit, asociat, cu care agrăiesc un anume 
leu individual. Prin urmare, chem, agrăiesc şi un nume care nu 
este numai legat de esenţa lucrurilor, de o anumită pronunţie. 
Într-o relaţie interpersonală pot fi şi alte numiri, unele de alint, 
de pildă, care sunt relative, dar care pot să stabilească o întâl-
nire. În mănăstiri se schimbă numele, ceea ce nu înseamnă că 
unii care îţi spun pe numele de botez nu mai sunt auziţi, 
acultaţi. Pe părintele Ghelasie l-a chemat Gheorghe, însă unii îi 
putem spune părintele Ghelasie sau Avva, alţii poate îl mai ştiu 
de Doru, că l-a chemat şi Teodor, sau de fratele Gheorghiţă, că 
sub acest nume a stat vreo două decenii în mănăstire şi, poate, 
la crucea de la cimitir, i se adresează aşa. Poate că pentru mama 
sa sau prieteni din adolesecenţă rămâne în veşnicie Doru. Prin 
urmare este şi un aspect relativ legat de nume şi nu trebuie să 
cădem într-un magism misticist, absolutizând formula, uitând 
că ne adresăm unei persoane. Nu trebuie să cădem într-un 
astfel de instrumentalism al formulei numelui, ajungând să 
credem că întâlnirea ţine doar de mine, de modul cum pronunţ 
eu numele.  

Ad. Olteanu: O întâlnire dincolo de incantatoriu. 
N.: Apropo de incantatoriu, Idel, vorbind despre şama-

nismul din Carpaţi, evoca pe acei incantatores, din zona Bacău, 
dintr-o comunitate formată din ceangăi, amintiţi de arhiepis-
copul Marcus Bandinus, în secolul XVII. Idel face o asociere 
între aceşti incantatores şi „incantaţia” de care vorbeşte Beşt, 
fondatorul hasidismului. El consemnează că practicile extatice 
antice, deşi, în general, nu au fost bine primite în Europa creştină, 
în această zonă carpatină, incantatores şi incantatrices se bucurau, 
totuşi, de o anumită stimă. Aceste practici extatice erau deschise 
tuturor. Însă, Idel recunoaşte că nu era o practică românească, ci 
era adusă din Asia de un trib de maghiari cunoscuţi sub numele 
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de ceangăi, stabiliţi în Carpaţii moldoveneşti. Idel susţine că 
ascensiunile sufletului, practicate de Beşt şi de contemporanii 
săi, au redeşteptat o practică a misticii evreieşti, care a trăit un 
avânt particular tocmai în regiunea carpatică, iar aceasta s-ar 
datora şi unei consonanţe dintre tradiţiile mistice evreieşti, 
existente în surse mult mai vechi, şi practicile mistico-magice în 
vogă în aria geografică în care a apărut hasidismul.      

Evident că, în isihasm, nu putem să vorbim de practici 
extatice de tip şamanic sau hasidic. Mai mult, nu trebuie să o 
luăm pe panta mistico-magică de tip incantatoriu, chiar dacă e 
vorba de Nume. Ceea ce nu înseamnă că nu poţi să spui liniştit 
şi în ebraică numele Domnului. Nu aceasta este discuţia. Însă, 
nu e cazul să-mi argumentezi că dinamica sau eficienţa, randa-
mentul sunt mai mari în forma şi formula aceasta, şi nici să-mi 
vorbeşti de efectele energetice, fiziologice şi psihice sau ale 
vibraţiilor literelor Numelui, că atunci ieşi din isihasm şi, 
cumva, te transmuţi în sfera magică a incantaţiilor. 

Ad. Olteanu: Dincolo de nume este Persoana. 
N.: Noutatea, să zic aşa, mistică isihastă, ghelasiană, este 

că şi tu ca om trebuie, fără să te auto-divinizezi, să te identifici 
ca persoană dincolo de minte şi de nume. De aceea isihastul 
previne să nu faci meditaţii sau concentrări de minte, nici chiar 
prin intermediul numelui hristic, pentru că rişti să te opreşti 
într-un magism al minţii şi într-o instrumentalizare a numelui. 
Chiar dacă faci rugăciunea minţii, ea trebuie să te ducă la recu-
perarea conţinutului personal al numelui, dar şi la restaurarea 
chipului tău de cuvânt-persoană, pentru că şi mintea ta are un 
suport fiinţial creat, care este sufletul, cel dincolo de minte. Şi 
atunci, tu nu faci numai o mistică a minţii, mijlocită de rostirea 
numelui, mentalizând sau rămânând la această sonorizare sau 
vibraţie energetică, care foarte uşor te poate duce la o confuzie 
dintre har şi efectul energetic natural al vibraţiilor, propriu-zise, 
al pronunţării, ca atare. Efect care există, este obiectiv şi real. 
Însă, dacă confunzi acest „efect” cu o lucrare a harului, cu efectul 
harului, nu mai eşti în mistica creştină isihastă. Astfel, poţi să 
ajungi la o mistică, zisă a numelui iconic, dar care este cu efect 
imanent şi, de fapt, nu te întâlneşti cu adevărat cu Hristos.  
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În acest sens, ca isihasm este foarte importantă adresarea, 
dialogul, întâlnirea. 

Ca isihasm carpatin, isihastul de la Frăsinei a evidenţiat 
acest fond al rugăciunii care este închinarea în chip de persoană 
şi prin aceasta a depăşit zona unei magii energetice legată de 
pronunţie sau de meditaţie asupra Numelui. A căutat să recu-
pereze un personalism, prin această închinare, ce este fondul 
rugăciunii în chip de persoană, şi să evidenţieze un interper-
sonal, pe care trebuie să îl redescoperim, pentru a nu căuta doar 
efecte mentale, energetice sau bio-fiziologice. Ca isihasm trebuie 
să cauţi întâlnirea de chip euharistic, care este însăşi urcuşul 
spre îndumnezeire şi care este cu totul altceva decât acest efect 
energetist. Din atare perspectivă, isihastul afirmă că trebuie să 
rosteşti Rugăciunea lui Iisus chiar în sensul de arhechipare a ta, 
de îmbrăcare în haina hristică, nu în sens energetic-vibraţional. 

Ad. Olteanu: În sensul de transfigurare după modelul 
arhechipal treimic. 

N.: Am interfaţa dintre Dumnezeu şi creaţie prin paradig-
mele divine, arhechipurile iconice. De aceea, nu mă situez în 
mine prin rostirea rugăciunii că simt un efect psihic sau bio-
fizic, energetic, corporal, ci trebuie să am conştiinţa alterităţii 
arhechipale, care mă îmbracă. Astfel, atenţia nu este decât 
secundar, ca efect, spre mine. Acesta ar trebui să fie fondul 
rugăciunii, supra-atenţia pe îmbrăcarea arhechipală în chipul 
de filiaţie. Şi atunci rugăciunea poate să fie dinspre minte, 
fiecare pe unde este şi cu ce şi cum se identifică pe sine la un 
moment dat, ca încercare de relaţionare cu Dumnezeu. Dacă 
cercetezi viziunea isihastă în care faci această practică sau 
experienţă isihastă, atunci înţelegi şi legătura dintre minte şi 
corp, relaţia dintre minte şi sufletul care nu este de aceeaşi 
esenţă cu mintea subtilă, ce este de natură energetică.  

De fapt, tocmai pentru că mintea este de natură ener-
getică, se înţelege şi efectul vibraţional al sonorizării pronun-
ţiative. Dar se înţelege şi de ce tu, ca practică, nu trebuie să crezi 
că eşti numai mintea sau că mintea este însăşi persoana, pentru 
că te reduci, pe de o parte, numai la minte, şi nu te restaurezi ca 
om deplin, dar ratezi, pe de altă parte, şi comuniunea în chip 
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euharistic, care înseamnă integralitate. Rămâi la acest efect 
energetic, mai degrabă creat decât necreat, iar ca structură 
umană te reduci la a fi numai o structură energetică subtilă. Pe 
când, în sensul antropologiei iconice, ca viziune isihastă, 
sufletul, ce este chip triadic de natură fiinţială, are această inter-
faţă energetică, iar una dintre componentele interfeţei, cea supe-
rioară, este, într-adevăr, mintea. Deci, mintea de natură ener-
getică este situată tot în interfaţa energetică dintre suflet şi corp. 
Având astfel de identificări, ai o imagine integrală a ceea ce eşti. 
De la această realitate pornind, te îmbraci în arhechipul care 
este, de fapt, haina de nuntă a chipului de fiu-înfiat de împărat. 
Nu întâmplător, deci, isihastul scrie despre ieşirea din magismele 
energetice, pentru că vedem, şi astăzi, tot felul de forme mistice 
energetiste, bazate pe concentrări, pe meditaţii. 

Ad. Olteanu: La vremea aceea, a anilor ‘90 era şi un 
moment în care magia energetistă a atins apogeul. 

N.: Problema, însă, rămâne actuală, pentru că o astfel de 
abordare, ca cea despre Numele iconic al Domnului, am primit-o 
acum o lună sau două. Mai sunt care gândesc în forma aceasta, 
aşa cum sunt şi persoane atrase încă de gândirea lui Guénon, 
chiar dacă el nu mai este printre noi de foarte multă vreme, sau 
de neoplatonism, de metafizica ocultă. Să nu credem că nu mai 
există oameni care să îşi însuşească astfel de idei, gândind noi, 
că ele s-au discutat odată. O contextualizare a fost şi va exista 
permanent. Trebuie, însă, găsite actualizări sau detalieri. Am 
comentat în ce măsură, pe zona aceasta de transpunere geo-
metrică sau algebrică, găseşti o schemă, în ce măsură, în zona 
aceasta a „ştiinţei literelor”, găseşti o altă sau aceeaşi schemă a 
Posibilităţii universale, şi atunci trebuie să citeşti toate acestea, 
având în vedere schema aceea, care este ca o matrice formativă 
ce te include în ea. Însă, trebuie înţeles că din perspectiva 
creştină răsăriteană lucrurile se văd altfel. E o altă viziune. La 
fel şi în chestiunea creştinismului cosmic sau a religiei cosmice, 
nu poţi să interpretezi creştinismul cosmic şi structura ţăranului 
român ca apropiată de cea a ţăranului bengalez.  

Ad. Olteanu: Înţelegerea unui creştinism cosmic este şi ea 
diferită la părintele Stăniloae faţa de cea exprimată la Mircea 
Eliade. 
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N.: Sunt nuanţe şi chiar diferenţe sistemice, structurale, 
revelaţionale. Creştinismul este personalist. Omul personali-
zează cosmosul, nu se cosmicizează. Nu poţi să echivalezi, luând 
la pachet, viziunea hinduistă cu viziunea creştină, din care să 
rezulte o interpretare a unei similarităţi de fond a religiozităţii 
cosmice din spaţiul carpatic cu cea din spaţiul bengalez.  

Ad. Olteanu: Nu cred că Mircea Eliade înţelegea creşti-
nismul cosmic într-o accepţie hinduistă, nici chiar filtrată de 
religiozitatea primordială sau arhaică. Sau poate că este vorba 
de etape diferite de creaţie. 

N.: Eliade face aceasta translatare între ţăranul bengalez  
şi cel balcanic, religia cosmică fiind asociată la el chiar într-o 
astfel de paralelă. Altceva am vrut să semnalez, însă. Pentru a 
putea face o comparaţie între ceea ce înseamnă personalismul 
liturgic, chiar ce înseamnă creştinismul cosmic în spaţiul româ-
nesc şi acel arhaic universal al unui model cosmicist, trebuie să 
vedem tipul de înţelegere a omului, a cosmogoniei, a antropo-
goniei sau a soteriologiei. Sunt elemente care aparent se leagă, 
însă cele mai multe se separă. Iar a cunoaşte înseamnă a iden-
tifica. Realităţile trebuie identificate, pentru că, fie că vorbeşti 
de ştiinţa literelor, fie de algebră sau geometrie, ca transpunere 
simbolică, dacă te mişti tot în sfera schemei Posibilităţii univer-
sale în căutarea „Cuvântului pierdut”, încercând să îl găseşti pe 
această filieră metafizică, nu te întâlneşti de fapt cu El, ci cu 
altceva, cu ceea ce îţi oferă schema... 

Ad. Olteanu: În astfel de modele metafizice sunt alte 
întâlniri, sau poate chiar neîntâlniri. 

N.: Întâlniri mai oculte, ezoterice. Dar ca traseu mistic 
isihast şi ca perspectivă a căii hristice trebuie să cunoaştem şi de 
la sursă directă. Asta, apropo şi de ceea ce spunea Idel despre 
Eliade, vizavi de Cabala, că vine cu interpretări de mâna a doua 
sau cu interpretări ale interpretării. Şi în acest sens, dacă vrea 
careva să înţeleagă într-adevăr creştinismul, nu trebuie să îl 
preia prin Guénon, ci trebuie să meargă la surse creştine, care 
sunt actualizate. Ai pe părintele Stăniloae, ai şi pe părintele 
Ghelasie, ce sunt surse de primă mână. Ei îţi oferă instru-
mentarul necesar realizării unor astfel de distincţii, care îţi dau 
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posibilitatea să te aşezi cu adevărat în tradiţie, cea ecleziologică, 
nu cea primordială, fără să amesteci creştinismul cosmic cu 
religia cosmică, mistica din Carpaţi cu cea din Bengal.  

Ad. Olteanu: Cred că Moshe Idel are capacitatea de a face 
astfel de discriminări conceptuale. Este o diferenţă şi între creş-
tinismul cosmic şi creştinismul carpatin despre care vorbeşte 
părintele Ghelasie. 

N.: Aceasta poate să fie o temă interesantă, apropo de o 
logică a diversităţii, a unor modele şi metode diferite, mai cu 
seamă că părintele Ghelasie propune această lectură a trunchiu-
lui tradiţiei creştine răsăritene şi prin perspectiva unor ramuri 
ale unor modele specifice de practică şi trăire duhovnicească, 
când face diferenţa dintre spiritul slav şi spiritul grecesc sau 
observă influenţa spiritului sinaitic asupra spiritului slav din 
prisma practicii şi experienţei mistice. Această filiaţie este 
confirmată chiar de Sofronie Saharov, exponent al tradiţiei slave 
în secolul XX. Într-adevăr, aceste diferenţe sunt de văzut pentru 
o îmbogăţire personală şi comunitară, ecleziologică şi culturală, 
chiar. E nevoie de o lectură care nu este simplistă sau reducţio-
nistă, nici relativistă, de bună seamă. 

Ad. Olteanu: Mistica rusească are capacitaţi şi termeni 
proprii de a-şi defini o identitate diferită. 

N.: Prin interiorizare şi modalitatea de abordare, mistica 
rusească are lucruri în comun cu spiritul sinaitic, şi acest lucru 
este spus din interior, de sfântul mai sus pomenit. 

Ad. Olteanu: Dostoevski îl citea şi îl admira pe Sfântul 
Efrem Sirul. 

N.: Da, spaţiul siriac. Sunt nuanţe şi nuanţe, însă nu le 
mai preluăm prin specificul lor, prin diferenţă, ci prin partea 
comună. Dar sunt diferenţe, cum au fost cele dintre şcoala din 
Alexandria şi şcoala din Antiohia. 

Ad. Olteanu: Ioan Culianu identifică aceste şcoli ca 
modele ale hristologiei înalte, respectiv ale hristologiei joase şi 
ale unor tendinţe monofizite sau nestoriene. 

N.: Există nişte specificităţi de abordare. Sigur că unele au 
virat dintr-o anumită perspectivă în altă direcţie, chiar extremă, 
eterodoxă. Fiecare poate să aibă ispita de-a stânga sau de-a 
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dreapta unui parcurs, însă discutăm despre structuri care 
predispun la o anumită abordare practică, experienţială, poate 
chiar şi teologică, şi mă refer la cele care rămân în spaţiul 
răsăritean, care rămân în sânul ortodoxiei. Aceasta lectură a 
specificului este o chestiune de valorizare a ta şi a celuilalt, şi, în 
fond, îţi poate da perspectiva reală a unei mai bune aşezări, 
personale şi comunitare. 

Ad. Olteanu: Nu poţi să faci abstracţie de astfel de speci-
ficităţi. 

N.: Sunt şi din cei care fac abstracţie. Mă gândesc, de 
exemplu, la rugăciunea minţii şi la faptul că prin ea unii cred că 
s-a epuizat, s-a încheiat mistica. Părintele Ghelasie ştie ce spune 
când se referă la închinarea ca gest. Ca practică, dar şi ca 
apologetică, dacă vreţi, te ajută să depăşeşti tentaţia interiorizării 
aproape magice, fie că rosteşti Jesus, Iisus sau Yehoshu’a... 

Ad. Olteanu: Foarte importantă mi se pare a fi şi filiaţia 
spirituală. 

N.: Ar fi bine să o avem... Creştinism fără filiaţie nu prea 
se poate. Dar, într-adevăr, trebuie să vedem lucrurile şi într-o 
logică a diversităţii modelelor. Să nu simplificăm şi să nu uni-
formizăm creştinismul ortodox, să nu-l relativizăm. Trebuie să-l 
vedem şi în nuanţele lui şi mă gândesc, evident, la nuanţele 
care sunt deplin înrădăcinate în adevăr. 
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