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(I) 
 
 

Ion Misailescu: Aș fi vrut să vorbim despre o temă 
deosebit de importantă, vitală aș zice. Și anume despre 
spiritul românesc de altădată. De ce ar fi așa de importantă 
această temă? Horia Bernea spunea că „dacă am înțelege cât 
de săraci suntem, față de strămoșii noștri, ar fi un mare 
câștig pentru noi”.  

La ce fel de sărăcie credeți că s-a referit Horia Bernea? 
Neofit: Cred că nu la acea sărăcie cu duhul, în sensul 

de dor de a fi mai plini de viață și de viață în Dumnezeu, 
chiar... Să avem conștiința sărăciei, de fapt a împuținării 
noastre în raport de ce erau strămoșii, ar fi un câștig, deja, 
pentru că am avea o orientare, o reprezentare a ceea ce ar 
trebui și am putea să fim, într-un anume orizont spiritual. 
Ar fi poate zorii conștiinței unui act de re-venire în sine, 
asemeni fiului risipitor. E și o formă, o modalitate de a 
compara, e și o trimitere la un altădată, înțeleg. Chestiunea 
este, într-adevăr, în ce fel acel altădată are/avea întrupat în 
el și veșnicia, pentru că timpul, cum spunea părintele 
Stăniloae, este dat să-l umplem de veșnicie. O veșnicie care 
este altceva decât nesfârșirea timpului. Trebuie, prin urmare, 
să valorizăm timpul, dar nu prin el însuși. E o ușă, o cale a 
veșniciei de a intra și locui în timp. Fără această taină a veș-
niciei, timpul are altă apăsare, pentru că își iese din rost... 

În ce măsură și în ce fel acel altădată al vieții celor de 
odinioară a întrupat veșnicia și în ce măsură și în ce fel 
această veșnicie întrupată sau această întrupare înveșnicită 
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ne mai este accesibilă, nu ar strica să aflăm. Pentru că și 
accesibilitatea are miză, dacă nu vrem să rămânem la 
etalarea unor simple retro-proiecții. De aceea, dincolo de 
simpla trimitere la un altădată cred că ținta ar fi una de 
actualizare a unui altădată, care a fost real, a covârșit sensul 
îmbogățitor. E de aflat în ce fel altădată poate fi nu doar 
reper livresc, istoric, ci, în termeni prozaici, zis, o resursă 
care poate fi accesată, aici și acum. 

Cred că forța acelui altădată este una care vine dintr-o 
altă legătură, de fapt, cu veșnicia. Nu vorbim de un simplu 
excurs în timp, de o simplă frescă de epocă, ci de un demers 
care încearcă să recupereze și această întrupare a veșniciei, 
în acel chip românesc al omului de altădată. Aici este  
poate taina spiritualității, de fapt însăși cheia ce permite 
această actualizare a plinirilor de viață adevărată, autentică, 
de altădată. Și sigur, poate, prin contrast, avem în atenție și 
conștiința sărăciei noastre față de cei de odinioară, dacă 
punem în cumpănă faptul că vorbim de un altădată locuit 
de veșnicie, de o înveșnicire în act a acelui altădată. Deci, 
nu despre un altădată oarecare, simplu istoric, este discuția, 
ci despre acela care cumva a cuprins în sine o întrupare a 
veșniciei vieții. Și atunci sărăcia aceasta a noastră raportată 
la ei, poate să trezească, în pandant, și dorul de îmbogățire 
cu acea viață. Aceasta poate ar fi și o miză actuală a unei 
evocări. Nu a amintirii trecutului ca atare, ci revăzut prin 
prisma unui timp de odinioară ce a întrupat în sine 
veșnicia. În acest sens, într-adevăr, această sărăcie a noastră 
ar putea să capete forța de tindere spre re-îmbogățire de 
viață. 

I.M.: Într-un articol, Trecutul nostru, publicat într-un 
număr din Telegraful Român, apărut 1936, părintele Stăniloae 
scria că prin studierea trecutului se poate identifica ființa 
națională, caracterul spiritual al neamului tău. 
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N.: Se pune problema de identificare, înțeleg, și a unei 
ființe a neamului și a unui caracter spiritual al său. Deci nu 
e angajată doar o simplă proiecție de amintiri sau o retro-
proiecție, ci e vorba și de identificarea unei ființialității, a 
unui spirit a ceea ce a reprezentat ca ridicare, ca înălțime, 
caracterul unui neam. Iar caracterul spiritual evident nu 
este de înțeles într-un sens psihologic, nu se restrânge la 
psihologic. Sigur că atunci când vorbim de neamuri, vorbim 
și de vârfuri, de piscuri, mă gândesc, de cei în care această 
ființă a neamului și acest spirit și-a aflat, în diverse forme și 
măsuri, întruparea plenară. Altfel, nu încape îndoială că nici 
un neam nu este omogen, nu e platou de piscuri, ci are... 
vârfuri și văi, creșteri și descreșteri… și bune și rele... „și a 
putea, și nu se poate, și noroi, și stele”. 

Pentru noi e vital dacă ne raportăm la plinul acela de 
viață de altădată, la ființa aceea identificată... la modul real. 
Și când vorbim de ființă identificată, vorbim de ceea ce 
ESTE, de categorii inefabile ale permanenței oglindite în 
Adevăr. Ne gândim la acel permanent al ființialității atins, 
ca experiență spirituală, de cei care, aruncându-și mreaja în 
adâncul unui sens luminos, au reușit să surprindă expe-
riența acestei taine, a ființei neamului și a spiritualității 
specifice. Este o accedere la izvoarele dăinuirii, la sursele ei. 
Iar dăinuirea nu e un simplu cuvânt, ci o realitate, o tainică 
realitate, de ne-nțeles poate de cei care se atârnă de firul 
istoriei, crezându-l fără de capăt. Dăinuirea nu e doar o 
semnificație de dicționar, ci o realizare de sine și de noi. 

I.M.: Spunea Părintele Stăniloae, în articolul amintit: 
„Deoarece în actualitate se amestecă prea multe voci cu 
greu putem distinge ceea ce-i veritabil și durabil românesc, 
de ceea ce-i sforțare și artificiu. Trecutul însă e liniștit; în el 
n-a supraviețuit decât vocea veritabil românească. Trecutul 
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e un cristal care s-a format după legile ființei românești. 
Trecutul e deget întins spre viitorul normal.”  

N.: Un normal indicat de trecutul în care normalul 
acesta s-a întrupat. Se vizează acel cristal, acea formă, 
structural polifațetată, transparentă, ce s-a alcătuit, s-a 
stabilizat, într-un anume chip de a fi. Normalul de azi sau 
de viitor nu este unul de confecționat, ci unul al regăsirii și 
al reafirmării unei așezări cristaline, ce nu s-a configurat 
aleator, nicicând, ci într-o marcă a dăinuirii firii. Prezentul 
ne arată inevitabile afluxuri de autenticitate în corpul 
societal. Fluxuri și refluxuri de autenticitate, dar și de ceea 
ce înseamnă reversul autenticității, putem crede fără îndo-
ială că au existat și în trecut. Așadar, nu trebuie să gândim 
în sensul idealizat, ci în sensul realizat, al acumulărilor ce 
au rodit în taina dăinuirii. Vorbim de o potență a firii 
neamului actualizată și care – gândind la un trecut, și la 
acea decantare – e ceea ce, din ființa neamului, a rămas ca o 
voce sau ca o cuvântare-exprimare a ceea ce s-a atins ca 
realizare din ființa neamului, în și prin cei care au reușit să 
aibă experiența vieții plenare, să-i spunem, care este chipul 
acestei veșnicii și înveșniciri, de fapt. Atunci există un astfel 
de trecut despătimit care s-a liniștit, s-a decantat de toate 
aceste fluxuri nefirești și a rămas acea voce veritabilă a 
împlinirii. Deci, nu orice voce, ci acea voce a trecutului 
trebuie ascultată. Trebuie să avem însă „ureche de auzit” 
pentru acea voce, ce e interferată, acoperită necontenit de 
efecte de bruiaj. Dacă nu cunoaștem frecvența sau nu găsim 
frecvența potrivită, unda specifică de receptare a acelei voci, 
putem să întâlnim și alte voci, unele seducătoare, dar 
pervertite. Provocarea, într-adevăr, este în ce măsură nu ne 
așezăm într-o perspectivă idealistă asupra trecutului, ci 
reușim să păstrăm accesul liber la acea voce care este, sau 
care exprimă ce dăinuie ca plinitor, prin Cel ce Este prin 
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Sine. Trebuie să reușim să străbatem cu auzul la acea/acele 
voci ce ne așează în orizontul permanenței. 

Important e că există o astfel de voce, reală, pe care 
trebuie să o auzim. Însă, trebuie ca reglajul să fie fin ca să o 
auzim sau, și mai mult, trebuie să regăsim disponibilitatea 
să o ascultăm. Trebuie identificată acea voce într-un chip al 
decantării istorice și al unei așezări într-un spațiu al veșni-
ciei. Și, când gândim așa, gândim în sensul realității acelei 
voci, nu în sensul unei idealități pe care o proiectăm și o 
construim noi, ca pe una despre care ne-ar plăcea să credem 
că e de urmat. Gândim la realitatea acelei voci ca la oameni 
ai lui Dumnezeu care și-au împlinit menirea. În ei stă 
întrupată această voce. De la ei trebuie să primim acel 
cuvânt al ființei românești, la ei trebuie să regăsim dimen-
siunea românească a existenței. Evocăm așadar o voce care 
nu exprimă un univers al ficțiunii, artificial, ci o voce care, 
cum am spus, se descoperă prin întruparea sa în cei care și-
au plinit menirea, personală și comunitară, în sensul iconic 
al înveșnicirii în chipul hristic. 

I.M.: Așadar, în trecut, există un filon de spiritualitate 
pe care noi ar trebui să o explorăm, pentru a ne descoperi 
ceea ce ne este cel mai propriu? Pentru că noi, în general,  
în contemporaneitate avem o mentalitate modernist-
progresistă care se concretizează în senzația că trecutul e 
neguros și retrograd, iar soluțiile le putem aștepta doar în 
viitor de la știință. 

N.: Când „vorbim vorba” despre „voce”, chiar în 
împreună-vorbirea de față, facem, cumva, evocarea părin-
telui Stăniloae ca voce. Într-adevăr, se pune întrebarea în ce 
măsură statura sa personală, intelectuală, duhovnicească, a 
reușit să asculte și să-și însușească acea voce veritabilă, pe 
care ne-o împărtășește printr-o actualizare a sa într-un chip 
prezent. Măsura și statura duhovnicească a unei perso-
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nalități, precum părintele Stăniloae, este fără îndoială o 
voce prin care acel trecut e translatat într-un prezent, dar 
este și actualizat, îmbogățit. În cazul de față, evocându-l pe 
părintele Stăniloae, sunt încredințat că am acces la acel 
altădată și prin cineva ce a atins o măsură plinitoare a vieții 
sale, care mă face să cred că am în față o icoană vie în care 
acea voce a ființei are o prelungire în prezent. În acest sens, 
pot să mă raportez la aceste afirmații ale Marelui Teolog, nu 
ca la simple construcții sau idealizări, ci ca la o taină de 
spiritualitate care a fost străbătută de un chip al unei pre-
zențe duhovnicești aflată la o măsură capabilă să pătrundă 
în taina aceasta de ființă românească. Nu e chiar lesne să 
străbați într-o astfel de taină. De aceea poate sunt și multe 
alte voci contradictorii. Problema e unde găsești punctul de 
stabilitate sau linia de claritate, dar și pe cel de la care și 
prin care cu adevărat poți să ai conștiința unei audiții 
limpezitoare. 

I.M.: În Reflecții despre spiritualitatea poporului român, 
părintele Stăniloae spunea că poporul român își sintetizase 
și structurase – de-a lungul mileniilor – un mod de a fi, care 
e greu și de imaginat de către noi cei de astăzi.  

N.: Este de reținut că există o structurare și o sinte-
tizare în decursul istoriei a unui mod de a fi. La Marele 
Teolog se poate vedea, din ceea ce spune, nu doar cum 
surprinde această structurare și sintetizare, ci și cum o 
transpune într-o formă actualizată chiar. La fel, părintele 
Ghelasie de la Frăsinei vorbește de o tradiție mistică, în 
spațiul carpatin, care are reperele ei particulare (și generale 
filocalice, comune), dar are și nuanțe de întrupare specifică 
într-un chip de a fi. Există tradiția isihastă carpatină, pe 
care a cunoscut-o prin părintele Arsenie Praja, în zona 
Râmețului, o tradiție de secole. Însă, și la isihastul de la 
Frăsinei, se observă o structurare, o sinteză, și o actualizare 
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reflectată în chipul adâncirii și evidențierii specificului 
carpatin. De aceea este important și cum valorificăm aceste 
sinteze și dacă le asumăm în sens de împreună participare 
la acel mod de a fi, care ne e poate greu să credem că a fost, 
într-un anumit fel, superior calitativ, odinioară, prin simpli-
tate și profunzime. Contează dacă reușim să fim consonanți 
cu o atare sinteză care, iată, poate să vină la tine prin 
cineva, precum părintele Stăniloae, spre exemplu, care a 
reușit să străbată sau să intuiască acele repere sau acele 
dimensiuni în care se reflectă coordonatele plinitoare ale 
ființei românești. Nu discutăm aici de scăderi și scăpări… și 
nici de idealizări rozalii și bucălate, care au existat și există, 
de asemenea, ci de măsurile plinite ale celor care au întru-
pat acest mod de a fi, specific acestui spațiu. La aceștia ne 
raportăm, pentru că vorbim de modele iconice, de fapt. Nu 
discutăm de toate uscăturile și de tot ce fu bubă, mucegai și 
noroi. Nu, nu despre asta discutăm. Există, da, și alterări și 
degenerări, dar pentru noi este vital să ne ascuțim auzul 
pentru a resimți acea voce a ființei. Și aceasta s-a întâmplat 
și cu isihastul de la Frăsinei, care realizează o structurare și 
o sinteză consistentă a specificului mistic isihast carpatin, 
cu forță și cu iscusință, prin darul său, prin chipul perso-
nalității sale. Nu întâmplător îi evoc în prezentarea aceasta 
pe acești mari părinți contemporani, pe care i-am și întâlnit 
personal. Cred că sunt voci care trebuie ascultate întrucât 
conferă forța regăsirii acelui altădată, aici și acum. Într-un 
fel, e oarecum bizar să nu mai afli singur, de la sine, acel 
mod de a fi. Dar asta este situația dată. E nevoie de călăuze, 
mai cu seamă dacă vorbim de modul de viețuire, propriu 
unei tradiții spirituale, de o trăire inevitabil mistică. 

Este o altă discuție, de ce nouă, celor de azi, nu ne mai 
vine poate să credem măsura de viață ce au atins-o unii  
de-ai noștri. Și atunci noi ne raportăm... cum să zic... la 
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măsura tălpii lor, de multe ori. Talpă care poate că, adeseori, 
era înglodată. Dar era ceva și dincolo de acest glod, o 
așezare, o pășire. Era un suflet chiar în talpa din glod. 
Aveau, dacă aveau, opinci, dacă nu erau desculți, în picioa-
rele goale. Ai prins și tu, și eu am prins, cum la țară se 
umbla desculț. Bunica mea umbla desculță, încă prin anii 
'80, și la câmp și prin bătătură… Arsenie Praja pustnicul, 
harismaticul pustnic de pe Cheile Râmețului, umbla și iarna 
desculț. Ceea ce nu e chiar ușor… 

I.M.: Iată o prezentare succintă a trăsăturilor funda-
mentale ale acestui mod de a fi, prezentate detaliat în carte: 
omenie, cuviință, umor și ironie, dorul, o foarte puternică 
credință în Dumnezeu, noblețe, ospitalitate, luciditate și 
duioșie, deșteptăciune, bucuria de a fi împreună, un echi-
libru înțelept și larg, veselie, o relație foarte strânsă cu 
natura, dârzenia de a rezista în fața tuturor urgiilor, com-
plexitate, subtilitate, armonie... Și încă multe altele... 

N.: Da… Ce pot să spun? În primul rând că e o bucurie 
să asculți o voce, o astfel de voce, ca a părintelui Stăniloae, 
pe care l-am și întâlnit, în apartamentul său de pe strada 
Cernica, prin 1992. Am spus-o și cu altă ocazie, a fost un 
harismatic, în sensul real al termenului. Și, când spun 
harismatic, mă refer chiar la un chip mistic plenar. Dar am 
întâlnit și în Facultatea de Teologie, la Timișoara, profesori 
care considerau, la modul peiorativ, că a fost „cam poet” în 
dogmatica sa. 

Dar surprinderea mea și în același timp ineditul și 
bucuria acelei întâlniri, amprenta marcantă, veșnică, a fost 
că am dat de un mare om al lui Dumnezeu, de un om al 
rugăciunii neîncetate. Și nu al simplei rugăciuni, ci al 
îndumnezeirii, al transfigurării harice. Și atunci, pentru 
mine este o mare bucurie să ascult o astfel de voce a unui 
om pe care l-am întâlnit și față de care am încredințarea 
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sfințeniei de netăgăduit. A unei sfințenii, mă refer, în sensul 
acela haric, de duhovnicie adevărată, reală, nu doar de 
simplă cucernicie și cumințenie morală. Să aud sau să ascult 
această voce, care prezintă aceste trăsături românești, este 
ceva aparte, pentru că, raportate la persoana care le spune, 
cuvintele au o consistență și o reverberație anume, pentru 
mine. Dacă eu, un oarecare, aș re-spune aceste cuvinte, 
afirmând că „poporul român are trăsăturile...” aș putea 
părea un propagandist idilic, ușor cam deplasat. Ar fi poate 
numai o înșiruire de cuvinte „ce din coadă au să sune”. 
Cuvinte cu sens în dicționar, nu cu corepondențe în reali-
tate. Când însă cuvintele survin dintr-un chip al unei perso-
nalități de o așa talie, altfel stau lucrurile. Și, încă odată 
subliniez, un om cu adevărat harismatic și nu un simplu 
teolog sau un cunoscător de carte, considerat oricum, pe 
bună dreptate, cel mai mare teolog ortodox al secolului XX. 
Atunci când asculți aceste cuvinte, ai parte și de o bucurie 
pentru că este o frumusețe surprinsă, dacă vrei iconică, în 
aceste trăsături pe care le conturează părintele Stăniloae. 
Este și prezența sa... Într-un fel, trăsăturile evocate sunt și o 
chemare, o provocare pentru fiecare de a le asuma.   

Revenind, există voci, în sensul de glas al ființei care 
trebuie ascultat, iar Marele Teolog este, într-adevăr, un glas 
al ființei românești care a atins aceste dimensiuni pe care le 
evocă, pe care le-a parcurs, le-a frecventat, le-a asimilat. Și 
atunci, cuvintele sale au consistența și încărcătura celui 
care a parcurs, să zic așa, aceste trasee experiențiale ale 
ființei exprimate sub forma unor trăsături specifice. În sensul 
acesta, ele vin spre noi dimpreună cu acest chip al persona-
lității sale. Nu sunt simple proiecții sau idealizări, genera-
lizări ori caracteristici abstracte, general umane. Chiar dacă 
ele se regăsesc în firea umană, generic vorbind. Există totuși 
o nuanță specifică, de pildă, și când vorbesc de omenie, și 
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chiar în modul de a înțelege omenia... Aceasta nu înseamnă 
că numai românul poate exprima omenia, dar nici că nu ar 
exista omenie românească. Pot să spun și altfel, că omenia 
vine dintr-un mod de a fi. Și omenia, așa cum susține 
isihastul de la Frăsinei, este de receptat vizavi de sufletul 
ființial, care are o exprimare învăluitoare, chiar dincolo de 
emoție-sentiment, pe care-l cuprinde în același timp.  

Omenia exprimă și un mod de așezare în acest chip 
ființial al sufletului. Deci omenia românească are și această 
conotație de ființialitate, care se exprimă ca atare într-un 
chip personal. Și, în sensul acesta, pot să zic că un fel 
specific de omenie pot să găsesc și la unii şi la alții, chiar la 
un popor sau la altul. Omenia românească, de pildă, nu este 
aceeași cu omenia chineză. La fel cum umorul englezesc 
este diferit de umorul românesc sau de cel evreiesc, tot aşa 
sunt și în omenie aspecte de specificitate care pot fi 
surprinse. Și, dacă se corelează și se pun într-o raportare, 
chiar cu trăsăturile specificului carpatin, pe care le eviden-
țiază isihastul, se ajunge la un fond al omeniei asociat unui 
chip personal de a fi. Ajungem la descoperirea sufletului 
ființial, despre care vorbește isihastul, ce are un mod 
specific de așezare și relaționare, și care exprimă chiar acel 
mod de a fi. Din acel chip de așezare într-o taină ființială se 
colorează aceste trăsături iconice pe care le prezintă părin-
tele Stăniloae.  

Altfel, cum am zis, este o bucurie să reasculți, 
regăsindu-te în aceste cuvinte, ce evocă trăsături ale unui 
mod de a fi, sigur în sinteza pe care a arătat-o Părintele. 
Dar, într-un fel, aceste trăsături ne și obligă. Pot să rămână 
niște simple cuvinte, „vorbe-n vânt”, dacă nu le experiem 
conținutul. Așa este și cuvântul Evangheliei, care este „mare 
și minunată” și întru adevăr, dar noi nu ajungem lesne la ea, 
la trăirea în miezul ei, la acea viață în Adevărul care ne face 
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liberi. Unii spun că sunt simple vorbe aceste trăsături ale 
unui chip de a fi, pentru că nu mai pot fi întâlnite cotidian. 
Însă, când sunt rostite de un om al lui Dumnezeu, care a 
trăit, a pătruns, taina acestor trăsături, altfel e situația. 
Marele Teolog este o voce care, într-adevăr, a surprins acel 
glas al ființei neamului de altădată, despre care ai pomenit. 
A reușit să-l asculte, să zic așa, reamintindu-ne trecutul în 
care Veșnicia s-a regăsit, dar care a fost și actualizată, într-un 
chip de a fi al prezentului, într-o structură și o sinteză 
anume. De fapt, fiecare ar trebui să participe, cumva, pe 
măsura darurilor sale, la a realiza o structură și o sinteză, a 
celor ce au fost, în actualitate. Nu? Asta ca să rămânem  
și-ntr-o prezență învăluitoare a acelei voci... să rămânem pe 
frecvența acestui tipar al ființei românești... 

I.M.: În aceeași carte părintele Stăniloae afirma: 
„Omenia românească (…) e un nume general pentru toate 
relaţiile cinstite, atente, sincere, înţelegătoare...” 

N.: Deci este un chip integrativ care implică un 
anumit tip de relaționare, ce presupune sinceritate, cinste, 
atenție, înțelegere. Nu este o simplă atitudine, în virtutea 
faptului că ești om. Omenia, în sensul evocat, e un chip 
iconic al unui mod de a fi, care cuprinde în sine și exprimă, 
deci, aceste tușe: sinceritate, cinste, atenție, înțelegere. Dar 
acel mod de a fi, ca suport atitudinal, ține și de o așezare 
sufletească, de acea redescoperire a sufletului ca ființia-
litate. Pentru că sufletul, de fapt, este suportul actelor de 
dăruire, de prezență, ce conferă o față și o amprentă fiin-
țială sincerității, atenției, cinstei, înțelegerii, arătându-le 
drept deschideri comuniante. Sufletul este un iconar al tru-
pului, iar trupul este un vehicul iconic al sufletului. Sufletul 
este chipul omeniei și iconarul care exprimă aceste tușe, pe 
care le-ai pomenit. Omenia este ca un chip cuprinzător, o 
expresie a sufletului întreg ca ființialitate. Deci, omenia nu 
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e o simplă atitudine printre altele. În sensul acesta, omenia 
se leagă de un mod spiritual de a fi, și exprimă chipul elevat 
al unei așezări ființiale, sufletești și duhovnicești. 

I.M.: Adică omenia nu e ceva învățat sau ceva cu un 
regulament... 

N.: Mai degrabă e o taină a unui mod de a fi care 
trebuie redescoperit. Este o taină legată de acel chip al 
sufletului, care nu poate fi substituit de nici un „a avea”, 
chiar dacă în acest „a avea” se cuprinde lumea întreagă.  
E acel chip al sufletului, despre care se vorbește în practica 
isihastă carpatină, care trebuie re-trezit. Isihasmul cheamă 
la o redescoperire a chipului de suflet, prin acea practică a 
gestului iconic care exprimă în act acel chip de suflet sau, să 
zicem altfel, însăși taina persoanei. Nu este ușor să ajungem 
la acest chip sufletesc, care trebuie îmbrăcat într-o haină 
duhovnicească, ca mișcare iconică în sensul relației, siner-
gice, de la chip la asemănare. Omenia este o așezare, ca act 
și deschidere, în acest chip ființial. Ieșirea din acest chip 
golește omenia de viul său ființial. Și, așa intuiesc eu, 
anume că, ceea ce spune părintele Stăniloae, vizavi de 
omenie, se leagă cu ceea ce spune părintele Ghelasie cu pri-
vire la realitatea sufletului ca ființialitate. Isihastul indică, 
în specificul carpatin, un traseu mistic prin care se ajunge la 
acest chip de a fi sau de „a sta în a sta” (cum spune la un 
moment dat), redescoperind chipul gestic al închinării și al 
cuvântării de sine, ca întâlnire și participare. Dar acest sine 
al sufletului este ființialitate reală, ce se exprimă, de dincolo 
de simplul mental sau de simpla gândire și simțire, ori de 
un ego de tip energetic. Acest mod integrativ care vine prin 
acest chip al omeniei, e un mod de a fi ce decurge din atare 
așezare sufletească, ființială. În acest sens, se poate spune, 
parafrazând cuvântul Scripturii: degeabă câștigi lumea 
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întreagă, dacă îți pierzi omenia. Sau, altfel zis, ce poate da 
omul în schimb, pentru omenia sa?  

I.M.: Continui: „A fi om de omenie înseamnă a fi om 
adevărat, a fi realizat adevăratele calităţi de om.” Omenia 
românească este realitate, dar este și ideal. „Numai poporul 
român a văzut – în om – această potenţă de supremă 
calitate, care poate exista în lume. Este o mare idee – despre 
om – implicată în noţiunea omeniei”. În ea „e dată omului o 
ţintă pe care nu i-o dă nici o concepţie filosofică şi gândirea 
nici unui (alt) popor.” 

N.: Vorbește și de un ideal uman și de o mare idee de 
om care reiese din conceptul românesc de omenie. Altfel 
zis, prin această noțiune de omenie ni se relevă un chip și 
un tip uman, omul adevărat sau omul adevărului. Este omul 
care trăiește și își realizează în adevăr calitățile sale umane. 
Poți să ai calități și să nu le valorifici sau chiar să le pui în 
slujba altor forţe oculte. Omenia e și un ideal, dar nu un 
ideal abstract, ci unul de potențial real și realizabil. Este un 
ideal în sensul de țintă, de țintă realizabilă, de potențial 
pasibil de actualizare. Este tangibilă, deși nu facil de atins. 
Este și un sens, parcurs al unei împliniri reale, in actu. Este 
o adeverire a chipului deplin al omului. O autentică reali-
zare, o realizare autentică. Exact cum mistica, în sensul 
serios, reclamă o realizare, o experiență directă a concre-
tului celui mai concret, pentru că mistica nu este 
fantasmagorie, iluzie, mai știu eu ce visare, decât pentru cei 
care nu au minimă deschidere și cultură spirituală.  

I.M.: Omenia nu e, deci, o continuă aspirație, nicio-
dată realizată... 

N.: … Da, nu e ca o rămânere, ca o încremenire în 
proiect, în idealitate, fără concretețe, fără întrupare. Este 
chiar maxim de concretețe în ceea ce înseamnă așezarea în 
a fi, într-un spațiu al permanenței în care inefabilul este 
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tangibil, experiabil. Acest ideal de umanitate sau ideal al 
omeniei are un sens iconic, evident hristic, pentru că uma-
nitatea a aflat ce este omul cu adevărat numai prin întru-
parea, prin înomenirea Cuvântului. Dar idealul omeniei are 
și nuanțele sale reflectate în întrupările sale concrete.  
De multe ori se abordează creștinismul metafizic sau  
într-un spirit generic, universalist. Dar să nu uităm că 
creștinismul l-a descoperit pe Dumnezeu ce a venit la noi, 
în lume, prin naștere, prin întrupare, până în concretețea 
cărnii. Apoi, Dumnezeu asumă omul și lumea în diver-
sitatea ei concretă, pentru că diversitatea vizibilă are și un 
suport în paradigmele invizibile, arhetipale, veșnice. 
Dumnezeu nu anulează diversitatea ce are un suport în 
actul său creator, și care se oglindește paradigmatic, iconic, 
în ceea ce se vede. E vorba, desigur, de diversitatea reală, 
autentică, și nu de diversitatea nefirească sau contrară firii, 
ce ține de excrescențe patologice ale firii. 

Intersantă calea de surprindere a unor elemente de 
practică isihastă care te pot face să pătrunzi în chip mistic 
taina omeniei sau a unei umanității realizate. Este un traseu 
care se centrează pe o țintă ideală, dar de potențial real, 
disponibil actualizării, pentru că atunci când afirmă că 
omenia este și o țintă pentru noi, înseamnă că este o țintă 
ce poate fi şi ochită şi țintită, asumată, împropriată. Așa 
cum Hristos este și Cale, dar este și Țintă, așa și noi suntem 
și pe cale către această omenie, care ne este și țintă. Ne 
mișcăm în ea și căutăm să-i recuperăm consistența și 
deplinătatea, să-i actualizăm potențialul. Iar acesta actua-
lizare este și un proces, este un parcurs care are acumulări 
ce au împărtășită frumusețea pășirilor, care păstrează 
amprentele experiențelor de traseu. Dar are și finalitate, ce 
și ea are o taină a ei ca deplinătate recâștigată. Vorbim în 
fond de o idealitate ce conține un realism sau chiar un 
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ultrarealism. De fapt, când spunem că omul este după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chipul și asemănarea 
sunt realități dinamice. Trecerea de la chip la asemănare 
este o realitate. Sigur că poți să vorbești de un ideal al 
asemănării până ajungi la această actualizare a asemănării 
după chip. Dar ținta asemănării este reală, iar asemănarea e 
concretă. Este întrupată în chipul îndumnezeirii, nu e una 
doar spiritual metafizică. Și atunci, e de reținut, că nici 
sensul omeniei nu este fără această conotație și de țintă și 
de cale. Și-ntr-un fel e realist să vezi astfel. Te îndeamnă,  
te cheamă la o responsabilitate asumată ca să atingi, să 
recuperezi ținta respectivă. Nu rămâi la ce și cum ești, aici 
și acum. Ai și către ce să mergi, ai un potențial de actua-
lizat, de desfășurat. E și un parcurs al transformării, al 
transfigurării. Nu este unul al unei simple conformări. Iar 
această perspectivă te duce sau te așează, atunci când treci 
din zona ideală în zona actualizării, deja într-o cale tainică 
experiabilă, adică mistică. Astfel, omul – chip al omeniei, 
este realizabil pe o cale a unei experiențe tainice, iconice. 
Este o cale și a unei restaurări, dar și a unei transformări și 
modelări iconice în sensul unui parcurs de îndumnezeire, 
chiar de reper isihast. Ceea ce nu este totuna cu a ne 
declara că suntem oameni pentru că avem drepturi sau că 
practicăm omenia ca pe o simplă virtute. 

Trebuie recuperată și văzută omenia ca un chip 
acoperitor, întregitor, al unei deschideri de sine ce cuprinde 
învelitor. Ceea ce mă duce cu gândul la acel chip iconic, la 
acea paradigmă divină cu care trebuie să ne îmbrăcăm, ca 
integralitate de data aceasta. Deci, nu doar ca detalii 
parțiale sau, să le zicem, calități, nuanțe atitudinale, ci ca 
întreg, ca deplinătate în act. Iar aspectul tare, ce reiese din 
cele spuse, este că, din perspectivă iconică, paradigmatică, 
omenia este, pe de o parte, o realitate de neșters, și, pe de 
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altă parte, este oricând recuperabilă, deci pasibilă de regă-
sire și de restaurare în chip propriu, personal și comunitar. 
Aici e o mare taină, cea a continuității și a dăinuirii, care țin 
de acest chip iconic al omeniei, care nu poate fi șters și 
anulat de nici un val istoric, de nici o manoperă ocultă, 
pentru că este metaistoric în esență.     

I.M.: Poporul român a identificat – și a și realizat – 
ceea ce îi e cel mai propriu omului? Și-a împropriat 
esențialul din natura umană. Întreb aceasta pentru că, de 
exemplu, alte popoare au avut alte valori. Mi-aduc aminte 
că una dintre porțile cetății Alba Iulia – construită de 
austro-ungari în timpul lui Carol al VI-lea – are pe ea 
statuile a patru zeițe: abundența, gloria, justiția și forța (sau 
războiul). 

 N.: Poți să pui abundența, gloria, justiția, forța, în 
pandant cu omenia, dacă nu chiar pe contrasens cu ea. 
Personal, mi se pare relevant să raportăm omenia la acest 
chip de a fi, integrator, care înseamnă o așezare în chipul 
veșnic, indestructibil, al umanității depline. Iar chipul 
iconic al umanității depline este unul descoperit hristic de 
fapt. Pilat, cel care a intrat și în Crez, fără voia lui, ne-a 
încredințat de chipul adevăratei umanități, arătând spre 
Hristos: „Iată Omul!”. Doar Hristos, Dumnezeu-Omul îi 
arată omului ce și cine este omul. El a asumat firea umană 
ca să arate ce este omul în deplinătatea sa. Omenia 
inevitabil are în acest sens reverberația plinitoare a chipului 
iconic hristic.  

În omenie se vede astfel, nu atât gloria sau abundența, 
forța și justiția, ci însăși chipul de a fi al omului ca un chip 
integrativ, nu oricum, ci într-o taină de iconare. Este 
limpede, desigur, că iconarea este o marcă, un proces de 
asemănare hristică, care oferă o anume viziune iconică 
asupra omului ce se descoperă într-un chip integrativ dat 
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de chipul omeniei. Și, într-un fel, găsești și la isihast, sensul 
tainic al omeniei, ce trebuie recuperat, actualizat. De altfel, 
practica misticii isihaste carpatine insistă pe recuperarea 
unității și integrității și, în fond, a unei integralități a 
chipului omului, deschisă, participativă, cuminecabilă. În 
absența acestei integralități, realizate, avem de a face cu o 
ruptură dintre interior și exterior, dintre suflet și corp, și 
toate celelalte consecințe ale căderii. 

Și, în sensul acesta isihast, mi se pare că ar fi de așezat, 
ce evocam de la început, legat de auzirea vocii ființiale – în 
sens metaforic, căci nu facem spiritism aici – de ascultarea 
vocii ființei neamului, ce glăsuiește prin însăși aceste 
întrupări plenare care sunt oamenii duhovnicești. Însă, și 
oamenii duhovnicești reușesc să surprindă, fiecare, nuanțe. 
De aceea e nevoie și de sinteză, de structurare, așa cum a 
făcut părintele Stăniloae, și, zic eu, și Avva Ghelasie. La 
fiecare se vede o anumită sonoritate, dar ca expresii ale 
aceleiași voci ființiale. La părintele Ghelasie regăsim o voce 
sub aspectul acesta de viziune isihastă și de cale practică 
isihastă, de experiență isihastă. În acest orizont isihast, 
regăsești chipul omeniei într-un chip al sfințeniei, un chip 
al sfântului, într-un fel. Dar chipul omeniei, în acest sens, 
este un chip al integralității, al comuniunii ca deschidere 
integrală și integrativă, ca întâlnire cu ceilalți, cu natura, cu 
Dumnezeu, și ca așezare într-un chip euharistic, ca să trimit 
la isihasmul de specific carpatin.  

I.M.: Revin la un alt citat: „Au fost, şi la noi, unii care 
au depreciat noţiunea românească de omenie, pornind de la 
dispreţuirea nietzscheană a omului. Ei au văzut în omenie 
un fel de mulţumire cu existenţa cenuşie, umilită, un fel de 
cerşire de milă şi de iertare pentru faptul de a exista şi de a 
incomoda în oarecare fel pe cineva. Sensul acesta minor al 



ION MISAILESCU şi NEOFIT 

24 

omeniei, ei l-au dedus din expresii ca: „un biet om de 
omenie”, „oameni suntem”.” 

Idealul omeniei poate fi înțeles și în mod caricatural? 
N.: Evident poate fi caricaturizat, chiar batjocorit, nu 

doar idealul, ci chiar exponentul posibil al său, anume 
omul. Și zic posibil, pentru că unii refuză să fie părtași la 
vreun ideal. De reținut, pe de altă parte, că poate exista un 
sens minor respectiv un altul major al omeniei. Depinde ce 
receptare sau ce conținut se livrează prin această sintagmă, 
să nu-i zic concept. Contează ce viziune se configurează în 
omenie, ce înțeles desprinzi din omenie. Poți să extragi sau 
poți să receptezi caracteristici minore, poți să te restrângi la 
ceva ce, de fapt, are o amplitudine insignifiantă, sau care 
apare chiar dificil de identificat. Poți să rămâi fixat, agățat 
de un aspect minor, poate chiar distorsionat, nesemnifi-
cativ, care rămâne unul minor chiar dacă se încearcă o 
gonflare a sa, o punere în par ca steag spre fluturare.  

Se întâmplă uneori că, mai degrabă, noi Îl facem pe 
Dumnezeu după chipul nostru, decât să ne recunoaștem 
noi ca fiind după chipul lui Dumnezeu. Așa și cu omenia, se 
poate contura într-un chip sau altul, după un om sau altul, 
după o comunitate sau alta. Poți să o vezi în scăderile, în 
degradările ei sau în sensul ei minor, pornind de la niște 
gânduri sau de la anumiți vectori de opinie, mediatici, 
propagandistici, ori de la gânditori, filosofi sau, eu știu, de 
la ideologi care au receptat în felul lor, omenia. Până la 
urmă fiecare are tipul lui de receptare și poate viziunea sa. 
În același timp, însă, trebuie să fii atent că poți să o iei pe o 
direcție sau pe o alta, vorbind de același lucru ca termi-
nologie, adică de omenie. Dar fondul, omul omeniei poate 
să fie un altul. Un mutant.  

De aceea, poate fi relevantă omenia străbătută, con-
turată, de o viziune spirituală care ne poate deschide spre 
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adâncire în taina unui chip iconic de a fi. Și atunci din acea 
explorare – care se petrece în primul rând în sine – survine 
și expresia acelei experiențe, ca efect al unei explorări 
lăuntrice, de care ai pomenit. În fond, dacă cineva nu are o 
experiență profundă, bogată, firească, sănătoasă, elevată, 
vizavi de umanitatea din sine, ce poate să zică despre uman 
despre omenie? 

I.M.: Spuneți că trăsăturile pe care le creionează 
părintele Stăniloae sunt și o chemare a noastră, la a le des-
coperi în act, încredințat fiind că părintele este o voce 
autentică a ființei românești care a experiat aceste dimen-
siuni ale ființei, pe care le evocă și pe care le-a asimilat. 

Ce s-ar mai putea spune despre chipul de român în 
general și despre chipul de român actualizat în părintele 
Stăniloae? 

Neofit: Cred că aici este într-adevăr provocarea fiecă-
ruia, cea a actualizării, cea a asumării unui răspuns personal 
la chemarea de a fi în acest chip. Nu trebuie rămas la simpla 
declarare, la simpla consemnare a unor trăsături. S-a po-
menit de modul de a fi într-un specific românesc și mă 
gândeam la mistica isihastă carpatină, la isihastul de la 
Frăsinei care vorbește nu doar de un mod de a fi, ci și de 
chipul de a fi, ce relevă realitatea ființială, suportul ființial 
al acestui chip. Este un mod de a fi așezat, dar unul întru-
chipat în ființialitatea ca permanență a chipului omului.  
Și, apropo de actualizarea acestor dimensiuni românești, 
într-un chip personal, este în joc, într-adevăr, și o reală 
provocare de actualizare a unui potențial. Și, într-un fel, 
evocând aceste trăsături ale unui mod de a fi, suntem 
chemați la un mod de angajare în realizarea acestor 
trăsături, o angajare care are o taină mistică. Acest chip de a 
fi, chip al persoanei de fapt sau chip tainic al omului – în 
care este în chintesență prezentă această omenie – trebuie 
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redescoperit. În orizontul acesta, aceste repere de spiritua-
litate românească despre care vorbim implică și o asumare. 
Nu trebuiesc văzute trăsăturile ca închipuiri sau ca simple 
repere ideale, ci trebuie luate în sensul de potențial care 
poate și trebuie să fie actualizat. Și potențialul se actuali-
zează, și din neam în neam, prin cei care trăiesc plinitor în 
măsura acestui chip iconic care este un chip al dăinuirii 
tocmai pentru că este un chip al ființei, al permanenței, nu 
statice, nu imobile, ci în deschidere participativă. Nu fără 
sens, la isihast, chipul acesta al omului este un chip ființial. 
Fundamentală precizare!  

Acest chip ființial – care este chipul de persoană, în 
sensul tainic al omului – noi, fiecare, trebuie să îl redesco-
perim, să îl actualizăm pentru a ajunge la acea exprimare de 
sine ca expresie gestică, ce este cuvântare plenară de sine, 
întemeietoare, neuniformă, originală. Și, în sensul acesta, 
angajamentul despre care vorbim este unul care, vrem nu 
vrem, are și componenta aceasta sau implică această 
așezare și orientare mistică. Iar de la reperele transpuse în 
limbaj, indexate ca atare, trebuie mers indexal și la acce-
sarea realităților. Mistica chiar despre aceasta vorbește, 
despre realități care sunt de experiat, care sunt tangibile, 
care sunt de frecventat, de întâlnit. Și aici intervine și această 
redescoperire de sine, o regăsire de sine, desigur, prin 
chipul hristic, arhechipul originar. Noi ne redescoperim 
astfel și chipul nostru, chipul omului propriu-zis, ca fiind 
acel fond al nostru, ființial.  

Reafirm că nu e vorba de simple construcții, de pro-
iecții în care configurăm niște trăsături, ci vorbim de întru-
chipări, adică de forme reale arhechipale care sunt de 
asimilat într-un chip dat. E vorba deci, și de un potențial 
arhechipal care trebuie actualizat. Iar aceasta presupune și 
o angajare către o astfel de experiență. Și în sensul acesta, 
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paradoxal, prin practica și mistica isihastă carpatină, 
isihastul de la Frăsinei ne oferă o viziune asupra căii de 
recuperare a acestui chip de a fi, nu doar a unui mod de a fi. 
Să zicem că modul de a fi este subsecvent chipului de a fi, 
ca un chip de exprimare în sine al omului, care este chipul 
de persoană. Însă, persoana identificată, recunoscută în sensul 
acela fundamental, nu superficial ca epifenomen sau în sens 
psihologic.  

În sensul acesta, ca să ne facă să înțelegem această 
practică și această experiență spirituală, în datele sale reale, 
e nevoie ca isihastul să aducă în atenție, ca viziune mistică 
isihastă, o antropologie iconică. În acest orizont antropo-
logic se poate înțelege de fapt ce este omul și care este 
chipul său de a fi, modelul său arhechipal de restaurare, și, 
mai mult, de îndumnezeire. 

I.M.: Deoarece poporul român și-a atins idealul acesta 
de omenie înseamnă că noi românii avem omenia și în 
ADN-ul nostru, nu doar într-o virtualitate și potențialitate 
general umană? 

N.: Este real și aspectul acesta de moștenire, de 
achiziție personală și comunitară, de transfer al unor acu-
mulări de la o generație la alta. Însă, moștenirea poate fi o 
zestre, atât cu un sens ascendent, cât și cu un sens descen-
dent. O moștenire spre omenie, sau spre neomenie, în cazul 
românesc. Se înțelege că un neam se poate mișca în 
parcursul istoric într-un sens plinitor sau degenerant. 
Există de altfel și neamuri care intră într-un proces de alte-
rare sau care chiar dispar din istorie la un moment dat.  

E firească și această înscriere a omeniei până în ADN, 
în măsura în care spiritualitatea, în sens creștin, nu este 
doar una de tip metafizic, ci este și una a întrupării, și, mai 
mult decât atâta, este una a integralizării iconice a chipului 
omului și a unei legături speciale între suflet și corp, 
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sufletul fiind un iconar al corpului, așa cum spune Marele 
Teolog. Iar acest desen al sufletului în corp, această iconare 
pe care sufletul o realizează în corp, după un model hristic, 
ține de o geometrie arhechipală care vectorizează câmpuri 
morfologice ce ordonează chiar ADN-ul. Sufletul nu icono-
grafiază corpul, așa cum i se pare sau cum i se năzare, după 
„ureche”, lăutărește, ci după modelul hristic arhechipal. În 
sensul acesta, este o reală (în) scriere a sufletului în corp, 
care poate alcătui o moștenire ascendentă. Și, când vorbim 
de scrierea sufletului în corp, vorbim și de această întipărire 
informațional-energetică, și, mai grosier, genetică. Pentru că 
structura informațional-energetică este chiar mai subtilă 
decât structura genetică, biochimică. Și în sensul acesta, da, 
se poate vorbi că există o influență și asupra geneticului, 
chiar la modul propriu. Poate să existe și în bine și în rău, 
sigur, ca orientare de o anume determinare. Dar dacă există 
acumulări sufletești, binele se transferă și în sensul cor-
poral. Și în orizontul acesta se poate spune că există niște 
acumulări tainice care se întipăresc chiar genetic.  

Astăzi, epigenetica este din ce în ce mai mult prezentă 
chiar și în atenția publică, nu doar în spațiul academic. 
Epigenetica, într-o definiție restrânsă, studiază mecanis-
mele biologice care pot porni/activa sau opri/inactiva 
expresia genelor. Epigenetica studiază modificările funcției 
genelor care sunt mitotice și/sau meiotice ereditare, ce nu 
implică o schimbare în secvența ADN. Termenul epige-
netică a fost introdus de C. Waddington, la începutul anilor 
1940, și a fost asociat tuturor căilor moleculare care modu-
lează exprimarea unui genotip într-un anumit fenotip. 
Astfel, dacă genetica tradițională descrie modul în care 
secvențele ADN din genele noastre sunt transmise de la o 
generație la alta, epigenetica descrie modul în care genele 
sunt folosite. Legat de epigenetică s-au configurat câteva 
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aspecte caracteristice: epigenetica ne controlează genele, 
epigenetica ne face unici, epigenetica este reversibilă, epige-
netica este peste tot, adică asociată cu ce mănânci, cu 
spațiul locuit, cu interacțiuni umane, cu mișcarea fizică etc. 
Epigenetica este astfel asociată cu mediul, cu stilul de viață, 
cu dieta. Raportul epigeneticii cu genetica devine interesant 
din perspectiva posibilității influenței ADN-ului fără a se mo-
difica structura ADN-ului. Mecanismele epigenetice preiau 
informațiile din mediu și le transmit la nivel ADN, făcând 
posibilă o folosire a potențialului genic, în funcție de alege-
rile pe care le facem, în favoarea sau în defavoarea noastră. 
Se vorbește de un cod epigenetic similar cu codul genetic, 
dar chiar mai complex, pentru că ADN-ul nu funcționează 
niciodată solitar, ci este înfășurat în jurul unor proteine 
care formează fibra de cromatină, aceasta fiind, în fond, 
structura funcțională a ADN-ului. Modificarile epigenetice 
în variabilitatea și complexitatea lor au influență genetică, 
iar un rol în controlul expresiei genice îl are și ARN-ul.  

Așadar, nu trebuie să modifici structura de ADN, însă 
poți să o influențezi funcțional, poți să o controlezi la nivel 
de expresie genică, prin intermediul ARN, care poate face 
ca molecula de ADN să fie accesibilă sau inaccesibilă pentru 
transcriere la nivelul anumitor regiuni, permițând un control 
spațial și temporal. La nivelul ADN-ului, cea mai frecventă 
modificare epigenetică este metilarea. În sfârșit, se vorbește 
din ce în ce mai mult despre faptul că menținerea stării de 
sănătate sau dezvoltarea anumitor patologii trebuie să aibă 
în atenție interconexiunea între componenta genetică, cea 
epigenetică și mediu. De unde, nevoia de conștientizare și 
de responsabilitate comunitară în sensul în care alegerile 
noastre pot avea un impact asupra generațiilor viitoare. 
Trebuie remarcat, însă, că atât genetica, cât și epigenetica, 
sunt cantonate într-un univers molecular, chimic, sunt doar 
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pe „calea moleculară” și nu străbat în straturi mai subtile 
ale realității, care pot influența acest nivel molecular. În 
acest sens, influența mediului asupra geneticii prin inter-
mediul epigeneticii, ar putea, sau chiar trebuie să aibă în 
atenție și o redefinire a dimensiunilor mediului, care nu 
trebuie văzut doar în structura sa materială. În fond, mediul 
extern, interacțiunile, nu ar putea să aibă un impact asupra 
funcționalității moleculare, dacă nu ar angaja straturi mai 
adânci, ordini mai subtile, ale realității. Epigenetica explică 
efectul mediului, dar nu și de ce și cum. De aici o nevoie și 
de redescoperire a sufletului ca ființialitate și chiar a 
energeticii subtile care pot avea impact, efect, la nivel 
molecular, asupra ARN și ADN, și, prin urmare, și asupra 
corpului. 

I.M.: Adică, nu doar că avem ce moșteni, dar trăsă-
turile evocate ne sunt și mult mai proprii decât cele pe care 
le-am putea asimila din alte tradiții? 

N.: Da, există, de bună seamă, și dezvoltări organice, 
urmând un sens firesc al unor moșteniri, dar și mișcări în 
răspărul lor. Evident exisă un raport între ceea ce îți este 
propriu sau ceea ce asimilezi sau altoiești, preluând din alte 
tradiții, sau chiar și mai aiurea, din varia ideologii. Este și 
aici o chestiune delicată legată de întâlniri cu alte tradiții, 
de altoiri, de joncțiuni sau punți între ceea ce ești prin datul 
tău și prin acumulările tale, chiar din neam în neam, și ceea 
ce imporți sau preiei și metabolizezi din alte spații spiri-
tuale, culturale, ideologice. Se poate observa astfel modul 
cum se potrivesc lucrurile din acest punct de vedere. Putem 
să vedem dacă este o altoire măr pe măr sau măr pe păr. 
Sigur că aceste aspecte sunt importante. Vizavi de acest 
raport, este de evocat isihastul care a vorbit despre acest 
specific carpatin – ca unul care implică o explorare spiri-
tuală a chipului iconic al omului în sens hristic – ce are tușe 
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specifice și ne relevă o întruchipare anume. Și în atare 
specific poți să înțelegi mai bine cum sunt detaliate și 
teologic, dar și antropologic, aceste caracteristici iconice. Și, 
în acest sens, devin importante anumite detalii descoperite 
de isihast: sufletul ca ființialitate, sufletul ca un chip triadic, 
interfața aceasta tri-energetică dintre suflet și corp, natura 
energetică a minții, mintea ca energie în natura ei, distinctă 
de însuși chipul sufletului ca ființialitate, în natura sa. Toate 
acestea sunt repere care ne așează, în atare viziune carpa-
tină, și practica și experiența duhovnicească sau trăirea 
mistică, prin care actualizează în noi și această taină a 
omeniei.  

I.M.: Aș mai puncta câteva repere oferite de părintele 
Stăniloae cu privire la omenie, citez: „În general, „a fi om de 
omenie” înseamnă a şi lupta pentru omenie, a lupta prin 
ruşinarea şi mustrarea celui care practică acte de neomenie; 
e o luptă – care pentru a rămâne luptă a omului de omenie 
– trebuie să fie bazată totdeauna pe exemplul personal. Căci 
omenia nu implică numaidecât o blândeţe pasivă, ci o blân-
deţe care, folosind şi asprimea, îşi arată la sfârşit iertarea 
pentru cel care a fost ajutat să se elibereze din neomenie.” 

N.: În omenie este un activ, este o atitudine, este o 
prezență. Este o prezență reală omenia. O prezență restau-
ratoare. Nu e ceva lax, o bonomie din aceasta diluată, o față 
de meduză sau o mișcare gelatinoasă. Este atitudine ce 
primenește, este un chip viu, o prezență iconică. În sensul 
acesta, omenia este o atitudine care provoacă o transfor-
mare a celuilalt sau care capacitează. Are un efect conta-
gios, de influență în sensul exemplarității sau ca model, și 
în acest fel, dacă revenim la limbajul isihastului, are 
capacitatea de iconizare. Omenia este o prezență iconică în 
sensul că induce, amprentează, provoacă o asemănare, o 
înnoire a celuilalt pe care îl sprijină întru refacerea chipului 
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său, și pe care îl susține pe calea de revenire la un chip al 
omeniei. Și, când am vorbit despre omenie, la acel model de 
integralitate a chipului omului mă refeream. Iar integra-
litatea aceasta trebuie luată în sensul cel mai real și 
consistent. Chipul omului sau chipul sufletului omului este 
într-un chip de ființialitate, un chip al permanenței. 
Sufletul omului e un chip indestructibil. De aceea scrie în 
Evanghelie: „nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar 
sufletului nu au ce să-i facă”, pentru că sufletul în esența sa, 
fiind chip de ființialitate creată, iar isihastul de la Frăsinei a 
subliniat recurent aceasta, este un chip în sine al dăinuirii. 
Foarte important acest detaliu.  

Și, în sensul acesta, accesând chipul sufletului, redes-
coperindu-ne acest chip al omului, care suntem... care ar 
trebui să fim, fiecare, actualizăm un chip al omeniei, ce este 
un chip al integralității, întru acest chip de a fi, prin care 
realizezi și chipul dăinuirii tale, al înveșnicirii tale. Și acest 
chip al omeniei este inevitabil unul cu efect comunitar. 
Despre acest chip fundamental al omului, spune isihastul că 
este un chip-persoană. Chipul de exprimare directă a 
persoanei în act este gestul. Iar gestul este o deschidere a 
ființialității persoanei în act. În același timp, isihastul spune 
că gestul este și o adâncire-centrare, este și o deschidere-
expansiune. Foarte interesante aceste tușe.  

De remarcat raportul între fondul acesta al chipului 
omului, care ar fi omenia, și faptul că, la isihast, chipul 
omului este chip de exprimare-persoană. Este un chip de 
exprimare în gest, sau într-o atitudine, să spunem așa, într-
o conotație mai mult psihologică. Dar, de fapt, este mai 
mult decât conținutul psihologic implicat, pentru că, în 
sens isihast, ni se relevă consistența ființială a acestui gest, 
caracteristicile gestului ca act fiind acelea de deschidere în 
expansiune, de adâncire-centrare, și de identificare, în 
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această centrare, care are un suport ființial. Iar suportul 
este fundamental în înțelegerea întemeietoare, originară a 
gestului persoanei. Nu este o pierdere de sine, nu este o 
esențializare, precum este în misticile extrem orientale, și 
nici o depersonalizare. Ci, paradoxal, gestul este o afirmare 
de sine. Astfel, sensul acestui chip al omului și al omeniei 
este unul al afirmării ființialității chipului omului, și de fapt 
al persoanei care înseamnă conștiință în sine, cu limbaj și 
cu memorii proprii, ființiale. Aici este o chestiune extrem 
de importantă, din acest punct de vedere. Chipul sufletului, 
având, în sens isihast, și conștiință și memorie și limbaj, are 
și deschiderea aceasta de rememorare iconică a limbajului 
veșniciei, aspect pe care alte mistici nu-l iau în considerare. 
În orizontul acesta, omenia este și o luptă pentru restau-
rarea omului, este și atitudine, este prezență. Dar este 
prezență iconică pentru că exprimă o identitate. O identi-
tate care reclamă un răspuns de asemănare în celălalt, o 
renaștere a sa. Omenia este o pecete de memorial pusă pe 
chipul celuilalt, este o infuzie de memorial care îl poate 
resuscita, îl poate retrezi pe celălalt. Omenia reclamă o 
restaurare, o refacere a chipului autentic al omului, o 
readucere pe o cale a omeniei, pentru că omenia nu este 
doar țintă, ci și parcurs către țintă. Însăși actualizarea 
acestui potențial al chipului omului este un proces, este o 
desfășurare. 

I.M.: Omenia „nu se menţine şi nu se actualizează 
printr-o comportare moleşită, ci printr-un efort continuu, 
care reprezintă cel mai încordat eroism moral; n-ai fost 
„om” când n-ai sărit în apărarea semenului tău, cu mari 
riscuri pentru interesele tale sau chiar cu primejduirea vieţii 
tale.” 

N.: Această asumare a celuilalt implică clar dăruire și 
jertfă, și nu din când în când, ci continuu. O prezență 
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continuă! Este extraordinară această precizare a părintelui 
Stăniloae. Omenia nu e nici moleșeală, nu e nici o bonomie. 
Nu e o bunătate dintr-aceasta flască care se adună de pe jos. 
Este o prezență, iar o prezență duhovnicească este transfi-
guratoare și tămăduitoare. În același timp, este asumativă. 
Are componenta aceasta a responsabilității care înseamnă 
implicare vizavi de celălalt. Dar este o responsabilitate 
practică transferată și asupra acțiunii. De aceea și părintele 
Ghelasie vorbea chiar de retragerea în pustie ca de retra-
gerea în gest. Însă, retragerea în pustie, ca retragerea în 
gest, înseamnă, paradoxal, o retragere în deschidere. Este o 
retragere care nu închide, ci păstrează aceste componente 
de centrare-deschidere în expansiune, paradoxal, în pustie 
fiind. Și, totodată, este o adâncire și o centrare, nu este o 
deschidere disipativă. Nu ești niciodată într-o implozie  
în sine, ca pustnic, ci ești tot într-o deschidere de sine. 
Chiar ca expansiune, isihastul vorbește de gest. Un gest ca 
întindere-cuprindere. Și, în sensul interacțiunilor și al 
relaționalului acesta curent, imediat, este semnificativă 
asumarea, această cuprindere extensivă, intensivă. De fapt, 
de această implicare vorbește extraordinar Marele Teolog. 
Este implicarea care presupune și un eroism al asumării 
jertfelnice a celuilalt. Nu doar așa că o avem sau nu o avem 
sau doar ne facem că ne facem. 

I.M.: În omenie „e un umanism prin care (poporul 
român) cunoaşte şi recunoaşte intelectual şi afectiv 
valoarea omului – ca cea mai înaltă valoare imanentă – şi se 
angajează – cu sever eroism moral – în respectarea şi 
promovarea ei.” 

Nu e deloc ușoară lupta pentru bine fără a fi dublat, 
interferat sau chiar deturnat de rău. 

N.: Nu e chiar ușoară, într-adevăr, această angajare în 
recuperarea omului, a chipului său autentic. Uneori este 
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peste poate, este „peste fire”. Iar acest „peste fire” sau supra-
firesc ține de taina chipului dumnezeiesc, cel dincolo de 
omenesc. De altfel, chiar această responsabilitate, vizavi de 
valoarea omului, are ceva supra-omenesc. E suprafirească 
pentru că e legată cumva de faptul că omul nu are un chip 
oarecare, ci este chip după chipul dumnezeiesc. Ceea ce te 
duce către un alt fel de umanism. Dar, cum am spus, este și 
o cale de cunoaștere, dar și una de recunoaștere a omului. 
Și, în sens mistic, există și o inevitabilă identificare a 
realităților. O identificare și o recunoaștere a realităților 
intrinseci structurii chipului omului.  

De fapt, una e să vorbim despre chipul de suflet, alta e 
să identificăm sufletul ca realitate, și altceva este să îl 
activăm într-o exprimare proprie lui; o exprimare care să fie 
cu adevărat înscrisă în această interacțiune sau relaționare 
interpersonală de conținut ființial. Și, în orizontul acesta, 
apare această perspectivă de personalizare a celuilalt, în 
sensul de pecete-amprentă pe care o punem asupra celuilalt. 
E o pecete care susține, care deschide și care încarcă, care îi 
dă putere și viață celuilalt, îl re-naște. Acesta este un aspect 
care trebuie cu adevărat asumat, iar o astfel de asumare nu 
poate exista fără o anume putere. Și, sigur că aceste carac-
teristici ale omeniei sunt proprii unui umanism. Dar un 
umanism de o anumită deschidere spirituală, nu umanis-
mul raționalist, care nu înțelege taina omului, taina sufle-
tului său, și care nu conferă o perspectivă profundă asupra 
chipului omului.  

Apoi, dacă tot vorbim despre om, haide să vedem cum 
îl înțelegem. Îl înțelegem în datele lui fundamentale, îl înțe-
legem ca un chip în asemănare al unui chip dumnezeiesc? 
Iar asemănarea după chip și chipul după asemănare, nu 
sunt doar proiecții, formule, ci sunt realități. Omul nu 
poate fi redus doar la rațiune, simțire și corp. Rațiunea, 
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chiar conștiința, nu pot fi considerate epifenomene al 
creierului, așa cum încă susțin materialiștii din știință în 
sec. XXI. Sunt însă și oameni de știință care se detașează 
astăzi de acest curent materialist, recunoscând natura 
minții ca fiind subiacentă și distinctă de materialitatea 
creierului. Sufletul, însă, în viziune creștină, este dincolo și 
de minte și de creier. Și atunci, când vorbim de umanism, 
care caută să recupereze și să promoveze omul în integra-
litatea sa, în originea și sensul său, ni se devoalează, ca 
abordare creștină, o altă viziune. Astfel, și miza interac-
țiunilor interumane, profunzimea și sensul relaționării 
interumane are altă deschidere, altă taină. Nu mă mișc, 
așadar, doar pe pista unui umanism raționalist, care devine 
reducționist, sau într-un cadru materialist, marcat de o 
corporalitate înțeleasă științific, biochimic, decupată de 
minte și suflet.  

Viziunea creștină este mai largă, mai profundă, nu 
doar pentru că introduce în ecuația existenței și transcen-
dența, ci și ca perspectivă asupra omului. În acest sens, și 
raportarea mea la celălalt ia în considerare toate aceste 
aspecte ce relevă întregimea omului. Astfel, dacă eu am 
conștiința realității sufletului, ca un chip al memoriilor 
ființiale ale dăinuirii personale, și, totodată, comunitare, 
sunt mișcat de această conștiință să trezesc și în celălalt 
această conștiință, dincolo de alte considerente sau de alte 
date relevate de aspecte ale vieții curente. Am și această 
angajare care oferă alt sens întâlnirii. Cel care are o abor-
dare a omului, derivată dintr-o perspectivă materialistă, 
hedonistă, consumeristă, marxistă, transumanistă, sau mai 
știu ce fel de astfel de abordări, devine inevitabil reducțio-
nist. De aceea, părintele Stăniloae afirmă pe bună dreptate 
că este un anumit tip de umanism creștin. Nu putem să 
punem semn de egalitate între umanismul de tip renas-



Despre spiritualitatea poporului român 

37 

centist sau iluminist sau, de alt fel, neo-marxist, de pildă, și 
acest umanism de perspectivă sau viziune creștină.  

Isihastul de la Frăsinei vorbește foarte mult despre 
taina chipului omului, de o antropologie iconică. Generic 
poți să spui că se vorbește de un umanism. Da, dar trebuie 
să vedem care sunt coordonatele și dimensiunile, originea 
și sensul acestui umanism. Isihastul devoalează sensul unui 
umanism în spectrul unei antropologii iconice, care nu este 
doar o simplă știință, ci survine dintr-o cunoaștere și o 
recunoaștere cu adevărat a chipului omului. Altfel, sigur, 
fără această viziune, ce include și taina omului ca un chip 
iconic, implicarea noastră, apropo de ceilalți, e din ce în ce 
mai restrânsă ca orizont, este simplificată, superficială, 
reducționistă, dacă nu chiar pervertită și alterată. Este o 
abordare lipsită, de fapt, de autentica conștiință a chipului 
omului, de recunoașterea acestei conștiințe. Și, în sensul 
acesta, se ratează actualizarea omeniei care transpune 
iconic, în act, acest chip al omului integral. Altceva este 
însă, când înțelegi acest chip al omului deplin. Isihastul, nu 
întâmplător, a evidențiat o antropologie iconică, care oferă 
harta ce clarifică traseul prin care putem să ieșim din 
mrejele sau confuziile unei înțelegeri a omului, să-i spunem 
așa, delicat, trunchiate, restrânse. Pe această hartă, trebuie 
să observi ce este mintea, ce este simțirea, ce este sufletul, 
care este diferența între ființialitate și energii, ce sunt 
realități, înainte de a fi concepte, termeni și denumiri. Dacă 
nu se înțeleg detaliile acestea, e greu să vorbești de omul 
întreg și de omenia care nu este în afara acestei întregimi a 
sa. Dacă ne restrângem numai la corporalitate și la aceste 
aspecte psihice ca structuri biochimice, rămânem într-o 
abordare care poate să acopere o componentă a omului, dar 
care este lipsită de viziunea întregului om. Și atunci, sigur 
că este greu să înțelegi întregul numai prin parte, este greu 
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să înțelegi omenia asociată întregimii umanului, pe care  
ne-o prezintă Marele Teolog. Însă, dacă asumăm coordo-
natele și dimensiunile văzute și nevăzute ale omeniei, și 
implicarea noastră, vizavi de ceilalți, este, va fi cu totul alta. 

I.M.: Despre credința în Dumnezeu – a strămoșilor 
noștri – părintele Stăniloae scria, tot în Reflecții despre 
spiritualitatea poporului român: „Ţăranul român vede pre-
zenţa şi ocrotirea lui Dumnezeu în toate. (…) Vede pe 
Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos, al naturii, e 
pentru el un adevărat Rai. (…) El simte – atât de aproape de 
om – pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, că foloseşte pen-
tru ei diminutive drăgălaşe: „Dumnezeu drăguţu”, „Măicuţa 
Domnului”.” 

Și, în altă parte: „Cine poate formula ideologic expe-
rienţa – sugerată prin colinde – starea de gingăşie, de nevi-
novăţie, de naivitate originară, de puritate albă, pe care o 
recâştigă spiritul în contact (…) cu taina paradoxală, 
măreaţă şi gingaşă a Pruncului născut în iesle, „Dumnezeul 
cel mititel”, care descoperă lumina de taină – şi de supremă 
delicateţe şi linişte – ce înconjoară naşterea?” 

Strămoșii noștrii nu doar vorbeau despre Dumnezeu, 
ci vorbeau cu Dumnezeu?  

N.: Ai evocat faptul, fundamental, cred, că la noi este 
„o credință legată de prezența lui Dumnezeu în toate”. Este 
o credință care nu te scoate în afara lumii, ci una care îl 
descoperă pe Dumnezeu nu doar creator, cândva, ci pre-
zent și ocrotitor, lucrător, în tot și în toate. Iar dacă se 
vorbește de prezență și ocrotire, este evident vorba de un 
Dumnezeu care este persoană, care nu se confundă cu 
lumea, și care este prezent în lume fără să se identifice  
cu ea. Lumea este receptată astfel ca dar dimpreună  
cu Dăruitorul. Perspectivă isihastă carpatină, pe care a 
evidențiat-o Avva Ghelasie, accentuează mult pe această 
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prezență hristică, pe descoperirea lui Dumnezeu ca 
prezență iconică. Și aici poate este taina acestei mistici 
isihaste carpatine. Pe de o parte, vorbim despre credință și 
prezența lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, în mod 
asociat vorbim și despre conștiința acestei prezențe, de 
caracterul inter-personal al întâlnirii, de fapt de vorbirea, de 
con-vorbirea cu Dumnezeu. Isihasmul se arată astfel drept 
calea cum putem să recuperăm, cum putem să punem în 
valoare, cum putem să redescoperim această conștiință a 
prezenței lui Dumnezeu care pe undeva s-a cam pierdut. 
Dar tocmai de aceea suntem chemați la credință și la o 
vorbire nu despre, ci cu Dumnezeu, care Îl poate face,  
într-adevăr, mai prezent sau și mai prezent, și în lume și în 
noi. 

Întoarcerea noastră la credință implică astfel o cale, 
iar această cale implică un demers mistic de conștientizare 
a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și în viața 
celorlalți. Este o conștientizare care nu este fără căutare, 
fără atenție, fără preocupare, pentru că nu este o prezență 
din aceasta ubicuă, uniformă a unui spirit impersonal, ci 
este prezența unei Persoane. Dumnezeu este Treime de 
Persoane. Și, fiindcă este o prezență personală, înseamnă că 
există un dialog interpersonal, o con-vorbire, o con-locuire. 
Trebuie să ai vie conștiința acestei prezențe. Prin urmare, 
credința, în sens creștin, nu e o credință oarecare într-un 
divin impersonal, nedeterminat, ci cuprinde întreg Crezul 
ortodox, cu tot demersul dumnezeiesc și dumnezeiesc-
omenesc de la Facere până la Întrupare și Înviere, îndumne-
zeirea omului și așa mai departe. Trebuie să mergem și pe 
această regăsire noastră, astăzi, vizavi de cei de odinioară, 
ca să recuperăm acel mod de a fi al lor, recuperând iconic 
tocmai chipul de a fi în acest sens hristic. Iar ca să recu-
perăm acest chip de a fi, sigur că avem nevoie să pășim pe 



ION MISAILESCU şi NEOFIT 

40 

calea aceasta spirituală. Și aici sunt nuanțe sau tușe 
specifice pe care isihastul le surprinde extraordinar.  

Dacă urmărești cu atenție viziunea isihastă, practica și 
experiența transpuse în acest limbaj gestic, iconic, la isihast, 
în raport de acest mod de a fi, pe care îl evocă Marele 
Teolog, vezi că ele, cumva, se întâlnesc. De fapt, noi putem 
să recuperăm acel mod de a fi al credinței în prezența lui 
Dumnezeu, în forma omeniei pe care a surprins-o părintele 
Stăniloae, doar pe o cale de factură mistică. Altfel, este greu 
astăzi să te mai așezi în acel mod de a fi și totul poate 
deveni artificial, caricatural. Constați că modul de a fi  nu 
mai „sună” astăzi cum „suna” odinioară, că atmosfera nu 
mai e aceeași. În acest sens, noi nu trebuie să recuperăm 
doar colindatul ca atare, ci și chipul de a fi și modul de a fi 
care au putut genera o astfel de raportare la prezența întru-
pată a lui Dumnezeu, care a înflorit ambientul învăluitor de 
sărbătoare. E bine și că păstrăm o tradiție a colindului, a 
colindatului, dar trebuie să recuperăm chipul viu care a dus 
la acest mod de a fi sărbătoresc și care s-a împărtășit prin și 
de aceste forme creative, precum colindele. Altfel, rămânem 
într-un patinaj al formei fără fond. Și, din punctul acesta de 
vedere, reiterez, recuperarea este cea a unei experiențe 
adâncite, a unei trăiri mistice legată de această prezență. 
Conștiința vie a acestei prezențe a lui Dumnezeu nu o prea 
mai atingem în faptul zilei așa ușor. Poate țăranul român de 
odinioară avea conștiința aceastei prezențe aproape respi-
rabilă, palpabilă, organică. Dar noi suntem destul de artifi-
cializați, confuzi și străini, astăzi. De aceea, ca să regăsim 
această conștiință, pentru ca să retrăim această conștiință 
vie a prezenței reale a lui Dumnezeu, suntem chemați la o 
restaurare a noastră, la o regăsire de sine. Restaurarea 
aceasta are un caracter iconic, pentru că este o asemănare 
cu un model dumnezeiesc, paradigmatic. Se petrece prin 
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chipul lui Dumnezeu, pentru că noi suntem chip și asemă-
nare a lui Dumnezeu. Și aici este o provocare a regăsirii 
icoanei și a iconizării, nu a imitației, ci a asemănării. Altfel, 
putem să rămânem și să colindăm, să umblăm din casă în 
casă, fără să recuperăm chipul de a fi sărbătoresc al celui 
care transferă, aici și acum, bucuria nașterii lui Hristos 
către și întru ceilalți.  

Dar, pentru aceasta, trebuie să ai actualizat acest chip 
al nașterii lui Hristos în tine ca re-naștere a ta. Grigorie 
Palama, sfântul isihast, afirma că isihasmul are ca model 
iconic al nașterii spirituale chipul Maicii Domnului care 
naște pe Hristos în sine. Trebuie să ai această deschidere a 
nașterii lui Hristos în tine ca după aceea să ai și capacitatea 
iradierii către ceilalți a bucuriei aduse de această naștere. Și, 
în sensul acesta, ar trebui redescoperit modul de transfer al 
acestei bucurii către ceilalți în expresii creative. Trebuie să 
recuperăm deci, vizavi de sărbătoare, și acest chip al 
sărbătoririi prezenței lui Dumnezeu. Această întrupare a 
prezenței lui Dumnezeu în noi ne redă, de fapt, chipul 
sărbătorii. Altfel, trăim cumva în lumi paralele, ce nu se 
întâlnesc, ce nu se întrepătrund. „Astăzi s-a născut Hristos”, 
rostit în colind, trebuie să fie real în sensul de astăzi, de 
prezent și de prezență în noi, de întâlnire reală. Prezentul, 
astăzi-ul tocmai aceasta cumva denotă, Prezența. O pre-
zență a veșniciei în timp, astăzi. Părintele Stăniloae lega 
credința și de prezența concretă, așa cum ai spus, evocând 
tocmai această conștiință a întâlnirii, a receptării unor 
realități, ce nu rămân doar transcendente, și la care putem 
fi părtași. Și prezența lui Dumnezeu este o realitate cumine-
cabilă în viața noastră. De aceea, trebuie să recuperăm 
chipul sărbătorii ca fiind un chip al întrupării sau al pre-
zenței lui Dumnezeu ca viață în noi. O viață care radiază, 
din și prin noi, și către ceilalți. Aici este un sens tainic 
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mistic al pătrunderii lui Dumnezeu ca viață reală, adevă-
rată, într-o lume care trage să moară. Iar această renaștere a 
vieții, în și prin noi, ține nu numai de un eveniment, ci și de 
un proces, de un parcurs, de un mers pe cale, care și el, la 
rându-i, are nevoie de orientare, de anumite balize, de 
anumite repere de traseu. Părintele Ghelasie, ca repere de 
traseu, a conturat practica isihastă printr-o viziune mistică 
iconică, și a evidențiat gestul iconic ca act al prezenței 
iconice ce ne păstrează în comuniunea aceluiași trup mistic 
în dinamica chipului întru asemănare. Reperele acestea 
configurează specificul carpatin. 

I.M.: Forța credinței în Dumnezeu a strămoșilor 
noștri este foarte greu de bănuit de către unii dintre noi. 
Iată cum e ea descrisă – de către Părintele Stăniloae –  
și în articolul Din durerile trecutului publicat, în 1936, în 
Telegraful Român: „Viața strămoșilor noștri pe aceste plaiuri 
a fost mucenicie zilnică, iluminată doar de bucuria, cea mai 
netrupească, ce-o dă credința în Dumnezeu și victoria, de 
fiecare moment, a spiritului asupra urgiei neîntrerupte, 
revăsată, de dușmani puternici, peste traiul lor. Greu mai 
întâlnești în istoria omenirii spectacolul grandios al unui 
atât de prelungit și încordat război între cele două puteri 
universale – etern antagoniste, dar niciodată atât de net 
separate, ca în istoria noastră –: spirit și materie. De o parte 
– de partea poporului nostru – numai sufletul cu regiunea 
lui religioasă și morală, cu înfățișarea modestă, dezbrăcat 
de orice armă și prestigiu material; de cealaltă parte – de 
partea asupritorilor noștri și a uneltelor lor – numai forță de 
stat, latifundii, momeli și amenințări, pentru a smulge din 
sufletul celor fără nicio putere, această convingere religi-
oasă și românismul lor. Iar biruitor rămâne – în acest război 
– cel slab în aparență, dar tare în realitate: cel cu sufletul, 
poporul nostru.” 
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N.: Mi se pare extraordinară afirmația că forța cre-
dinței strămoșilor noștri este una pe care chiar unii dintre 
noi, nu unii de aiurea, nu doar că nu o înțeleg, dar nici 
măcar nu o bănuiesc. Și nici măcar nu o bănuiesc pentru că 
nu și-au deschis sau și-au închis ochiul credinței, care poate 
străbate trecutul ca prezent. Unii dintre noi sunt îndepăr-
tați, până la a fi înstrăinați, nu doar de moși-strămoși, ci și 
de credință, de forța ei. Credința este și o forță reală. Există 
o forță a credinței, o putere a credinței pe care unii dintre 
noi nu o cunosc, nu o văd. Iar această putere sau această 
forță a credinței nu vine din autosugestie, dintr-un act de 
voință individuală, ci vine dintr-o întâlnire, din conștiința 
acelei prezențe și întâlniri reale. Este conștiința acelei 
prezențe a lui Dumnezeu în tine, în viața ta. Teologic, se 
consideră că este o cunoaștere catafatică și una apofatică a 
lui Dumnezeu. Este o cunoaștere rațională, este o cunoaș-
tere indirectă a lui Dumnezeu din făpturi, dar este și o 
cunoaștere apofatică, tainică sau mistică, ce experiază direct, 
mai mult decât intuitiv, prezența vie a lui Dumnezeu. 
Există și o cunoaștere a lui Dumnezeu, a prezenței Sale, în 
împrejurările concrete ale vieții. Dar forța credinței survine, 
în primul rând, din această întâlnire directă, nemijlocită a 
ta cu Dumnezeu. Comuniunea interpersonală îți dă acea 
forță, acea neclintire, tocmai pentru că este prezență, că 
este întâlnire reală cu Dumnezeu. 

Apoi, nu poți să nu reții, din ce ai citat, faptul că viața 
„pe aici” a fost mucenicie zilnică, ceea ce înseamnă o jertfire 
continuă. Bucuriile sunt mai degrabă irizări, iluminări 
învietoare pe acest fond de mucenicie, de fapt de jertfă de 
toată vremea. Și aici este extraordinară această surprindere 
a unui chip hristic de a fi, invocat, inevitabil, atunci când 
vorbești de această mucenicie zilnică. Într-un fel, impli-
carea sau dăruirea noastră sau, cum zice isihastul, însăși 
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chipul nostru de filiație este un chip de închinare ca dar-
jertfă. Noi actualizăm acest chip de filiație în noi, ca 
asemănare, ce înseamnă și asimilare a chipului Fiului lui 
Dumnezeu, printr-un act de închinare ca dăruire, dar și ca 
jertfire, întrucât condițiile istorice potrivnice o impun. Aici 
sunt însă caracteristicile de fond și, totodată, acestea sunt și 
dimensiunile generice ale omeniei, anume cele ale dăruirii 
și ale jertfirii, care înseamnă o asumare și a celor potrivnice 
prin acceptarea jertfei sau a răstignirii, prin a nu răspunde 
răului cu rău, și prin a rămâne înrădăcinat într-un chip al 
dăruirii până la jertfă. Și, în felul acesta, continuitatea 
istorică, ce apare ca o însăilare, ca o țesătură de jertfiri, în 
sensul de mucenicie zilnică, este extraordinară. Spune 
enorm acest detaliu al unui mod de a fi, dispus la mucenicie 
zilnică, ca răspuns la vitregiile cotidiene. Mucenicia nu ți-o 
provoci, ci o pătimești, o asumi.  

În același timp, mucenicia e și un dar, se petrece sub 
semnul unui dar, deși condițiile potrivnice o reclamă. Este 
și o mucenicie zilnică, în sensul unei jertfiri de sine sau de 
dispunere către o jertfire a vieții personale. Această 
jertfelnicie este de fapt o iconare ca așezare în condiție 
hristică pe care – apropo de ceea ce ai spus – nu o au multe 
neamuri în codul lor genetic, și începem să o pierdem și noi. 
Și sigur că, dacă nu refacem, dacă nu dezvoltăm legătura 
aceasta hristică, dacă nu frecventăm această întâlnire, 
numai geneticul în sine nu are forță. E nevoie de o 
împrospătare, e nevoie de o actualizare permanentă a 
acestei forțe – apropo de forța credinței – care vine din 
jertfelnicia hristică, din întâlnire și cuminecare hristică. 
Întâlnirea hristică îți reface ție condiția hristică de a fi și 
forța jertfirii de sine. De aceea, ai nevoie de o permanentă 
întâlnire hristică care să îți dea ție această putere a muce-
niciei zilnice. Mucenicia zilnică este astfel o iconare, o pre-
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zență hristică în cotidian, o lucrare a lui Dumnezeu și a 
omului, a Dumnezeu-Omului în lume, o paradoxală des-
chisă cale a învierii. Într-un fel, în acest sens al jertfirii, al 
frângerii de sine ca o pâine pentru ceilalți, ni se relevă o 
experiență liturgică a vieții, una a viețuirii în consonanță cu 
chipul iconic hristic. De aceea e nevoie, și vizavi de tradiție, 
de această întoarcere la arhechipurile hristice, ca modali-
tate reală de recuperare a memorialului viu al tradiției care 
redă capacitatea de actualizare, și de răspuns, aici și acum. 
Altfel, vrem nu vrem, rămânem într-un spectru mimetic 
căruia îi lipsește forța vitalității reale și profunde a chipului 
omeniei despre care am vorbit. 

Este fundamentală retrezirea sau resuscitarea fondului 
de trăire, refacerea conștiinței prezenței lui Dumnezeu în 
viața noastră. În caz contrar, rămânem într-o caricaturizare 
a tradiției. Patinăm într-un mimetism dintr-acesta care nu 
mai are substanță, nu mai are combustibil, chiar dacă poți 
să spui că „genetic” încă este o inerție care, cumva, te mai 
împinge înainte. Dar nu mai ai acces la sursa aceea care 
hrănește cu adevărat, iar rezervoarele noastre, ale fiecăruia, 
sunt și limitate și cam golite. Trebuie revenit la acea  
re-încărcare a rezervoarelor cu acel combustibil de la sursă, 
originar, care poate să ne ducă dimpreună înainte pe 
direcția țintită, cea a învierii. Iar această resursă este una 
care, trebuie să zicem, este transcendentă, arhechipală, in-
destructibilă. Nu se reduce la potențialitățile și capacitățile 
noastre. Este și vine de dincolo de noi dinspre arhechipurile 
transcendente, ce sunt realități de accesat, repere ale 
iconării, ale actualizării autentice a omeniei în chipul 
dăruirii și al jertfei. Și, în sensul acesta, este extraordinară 
remarca părintelui Stăniloae vizavi de această mucenicie 
zilnică, de fapt, de jertfire zilnică sau de frângere de sine 
zilnică. O frângere ce înseamnă, nu o înfrângere, ci o para-
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doxală deschidere acoperitoare către ceilalți, peste toate 
cele potrivnice. 

I.M.: Referitor la interminabilele persecuții religioase 
suportate de către românii din Transilvania, iată un text din 
cartea – recomandată călduros de către părintele Stăniloae 
–Mânăstirile românești din Transilvania și Ungaria, scrisă 
de părintele Ștefan Meteș: „Legea ortodoxă – în cursul vea-
curilor – se contopise cu întreaga ființă a românului, care 
era gata să aducă orice sacrificiu pentru păstrarea ei.”  

Și am selectat doar două mărturii, din două veacuri 
diferite, care confirmă aceasta. Un călugăr misionar catolic 
zicea în 1456: „Românii mai bucuros sar în foc decât să se 
boteze de biserica latină”. Iar un iobag din Ardeal, din veacul 
al optsprezecelea, când era persecutat pentru credință, 
spunea: „Acest cojoc pe care-l am pe mine, e acum al meu. 
Dar dacă ar vrea crăiasa [adică Maria Tereza] să mi-l ia, i-l 
dau. Cu aceste slabe mâini și picioare, și cu trupul meu, am 
lucrat zi și noapte ca să plătesc porția. Ele sunt ale crăiesei 
și – de ar vrea să mi le ia – n-am ce face. Dar nu am decât 
un suflet – pe care eu îl păstrez pentru Dumnezeu din cer – 
și nici o putere omenească nu-l poate îndoi”. ”  

Tot Părintele Stăniloae scria undeva că transilvănenii 
au ales mucenicia în masă, în fața persecuțiilor catolicis-
mului, decât să lase credința ortodoxă. 

N.: Este extraordinară mărturia acelui iobag, care îi 
oferă crăiesei cojocul, chiar și mâinile și picioarele și trupul 
cu care s-a ostenit să plătească dările, dar nu și sufletul, pe 
care Dumnezeu i l-a dat și pe care nici o putere omenească 
nu-l poate îndoi. Faptul că sufletul este de la Dumnezeu și 
la Dumnezeu se duce este un adevăr în conștiința acestui 
țăran. Mi se pare absolut remarcabilă această paradoxală 
cedare a hainei, a mâinilor, a picioarelor, a trupului, prin 
faptul că nu trece dincolo de suflet, care este hotar și chip al 
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unei alte lumi. În suflet, nici o lucrare omenească nu poate 
să intre stăpânitor. Sufletul, conștient de originea și sensul 
său, nici o putere omenească nu îl poate îndoi. Sufletul este 
putere inefabilă reală, indestructibilă pentru orice putere 
potrivnică. Asta nu înțeleg asupritorii, stăpânitorii, prigo-
nitorii ce fără rost au străbătut istoria și au călcat-o în 
picioare. Sufletul e un hotar absolut în acest sens. Și aici 
este o mare taină a dăinuirii și a renașterii omului.  

Răspunsul acestui iobag e o mărturie a unui chip de a 
fi românesc care acceptă chiar o înrobire a trupului, dar nu 
și a sufletului. Paradoxul este că această înrobire este una 
conștientă și asumată, este una de bună voie, ce ne desco-
peră, în trupul înrobit de iobag, o demnitate a sufletului 
împărătesc, afirmată, mărturisită. Este extraordinar cum 
iobagul nu lasă netrasat hotarul între cele vremelnice și cele 
veșnice, și oferă, dimpreună cu haina și trupul rob, și o 
lecție printr-o  mărturie a sensului real al vieții. Acest 
răspuns al iobagului este un răspuns românesc de autentică 
condiție hristică pe care nu l-au priceput mulți, nici din cei 
ce au încercat să scrie, despre poporul român, în unghi 
psihologic, sociologic ori în alt fel. Nu e de aici de colea să 
ai conștiința acelui iobag, libertatea asumării chiar și a 
robiei, îmbrăcate însă, într-o haină inefabilă a demnității 
nemuritoare a sufletului. Paradoxul este că cine înrobește 
un astfel de om se înjosește pe sine, cade din demnitatea 
împărătească. Iar acel iobag, înrobit fiind, este și rămâne 
hotar de netrecut al libertății absolute, o ușă deschisă a 
demnității nepieritoare.  

Fără să știu de această mărturie, absolut minunată, 
imagine exemplară a unui mod de a fi românesc deschis 
până la asumarea robiei, dar având conștiința demnității 
sufletului nemuritor, am tot încercat să reamintesc ființia-
litatea sufletului. Tocmai acest chip de a fi ca așezare în 
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ființialitatea reală a sufletului, ce nu-și uită originea, e un 
chip al dăinuirii. Acolo nu se poate intra decât tot cu 
deschiderea-dăruirea ființială a celuilalt, ca așezare în 
chipul comuniunii, al cuminecării. În ființialitate nu poți să 
intri cu picioarele, cu cizma, cu bocancul. Nici cu directive 
și regulamente nu intri. Nu ai cum! Ființialitatea e un alt 
tărâm! Și, în perspectiva acesta, este de priceput și marea 
taină a unei dăinuiri și continuități, care este dată tocmai 
de regăsirea acestui suflet, și a așezării ființiale.  

Astăzi nu ne mai este chiar așa de la îndemână o astfel 
de așezare, în sensul că și noi, mulți dintre noi, suntem 
într-o „trăire” a noastră situată cam „în afara” propriului 
nostru suflet. Iar ca să reajungem la o trăire directă de 
suflet, la acest limbaj conștient de suflet, la acest chip 
ființial al sufletului – cum zice părintele Ghelasie – suntem 
nevoiți să ne angajăm într-un demers de transformare, de 
restaurare de sine. Inevitabil este un demers de natură 
mistică, de mistică iconică, această retrezire și regăsire de 
suflet nemuritor. Dar acest chip al sufletului este unul 
ființial, indestructibil, nemuritor, pentru că așa a vrut 
Dumnezeu. În acest chip este o mare taină a demnității 
împărătești a omului. În el sunt păstrate memoriile  nepe-
risabile, și de continuitate și de dăinuire. Și ele pot fi 
recuperate. Aceasta este marea taină a nemuririi și a 
dăinuirii! Și e o taină mistică, de fapt. Dacă ajungi aici, în 
viul de suflet, n-au ce să-ți mai facă forțele și instrumentele 
răului. Nimeni nu are ce să îți facă, nimeni nu poate dis-
truge această așezare ființială. Aici se adeverește cuvântul 
evanghelic: „nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar 
sufletului nu au ce să-i facă”. Și aici, în sufletul ființial, ai și 
resurse de renaștere și continuitate, și, în același timp, 
regăsești un chip al prezenței tale inefabile. Prin suflet 
descoperi taina unei potențialități extraordinare, a unei 
forțe extraordinare.  
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Părintele Ghelasie spunea că o rugăciune, în rostire 
directă a sufletului, „topește” o „galaxie de energii negative”. 
Asta, apropo de cei care fac acum foarte mult caz de 
războiul energetic, de războiul informațional, parapsiho-
logic, ocult. Iată ce înseamnă să ai o rugăciune în rostire 
direct sufletească, în dăruire ființială. Este altceva rostirea 
rugăciunii de suflet faţă de meditația energetică mentală, pe 
care mulți o consideră chiar mai elevată decât rugăciunea. 
Ceea ce este o eroare, de fapt, din perspectivă creștină. Mulți 
nu înțeleg fondul real sau suportul rugăciunii, temeiul 
personal și interpersonal sau relațional al rugăciunii ca 
întâlnire personală în acest chip ființial. Aici sunt niște 
aspecte pe care nu le înțeleg mai ales cei care sunt arondați 
unor practici și tehnici energetice, ce vin de obicei pe filieră 
extrem orientală, necreștină.  

Și, în sensul acesta, ce mare lucru este să ai conștiința 
și credința acelui iobag; o conștiință reală a sufletului, a 
veșniciei și a originii lui, experiată, nu doar articulată în 
vorbe care ne pot emoționa: că dă și haina, dă și mâinile și 
picioarele, numai sufletul nu... Extraordinar este faptul că 
există conștiința că sufletul este o realitate cu adevărat – şi 
conștiința vie a acestei realități – că sufletul este nemuritor 
și indestructibil tocmai pentru că este chip după Chipul lui 
Dumnezeu. Și atunci viața capătă o altă forță și consistență, 
își arată sensul plinitor, țărmul odihnitor.   

Dar, ceea ce, pentru noi, poate fi provocator, este faptul 
că noi, acum, nu suntem doar îndepărtați de Dumnezeu, 
într-o bună măsură, ci departe suntem și de sufletul nostru. 
De aceea, trebuie să ne întoarcem „dublu”, și la Dumnezeu 
și la sufletul nostru, dacă vrem să recuperăm un chip în sine 
de a fi, specific nouă. În acest sens, părintele Ghelasie 
vorbește de mistica isihastă ca despre o dublă mistică:  
și de restaurare a chipului omului, și de dialog iconic cu 
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Dumnezeu. Sigur, cu corolarul că restaurarea omului se 
face, în sens isihast, numai prin chipul lui Dumnezeu, 
asumat ca model, pentru că este o restaurare iconică, o 
restaurare de asemănare de chip după chipul lui 
Dumnezeu. De reținut că este și o restaurare. Este un 
„detaliu” fundamental!  

După cădere, noi nu ne-am rupt și îndepărtat, deci, 
doar de Dumnezeu, ci ne-am rupt și îndepărtat și de noi 
înșine, ne-am contrariat. Astfel, s-a creat această ruptură 
între suflet ca ființialitatte și energii, și între energii și corp. 
Distincția dintre suflet ca ființialitate și energii este una de 
fond. Sufletul ca ființialitate, alte mistici nu-l înțeleg, con-
siderând sufletul ca un fel de componentă energetică, ca un 
intermediar afectiv-emoțional între un corporal și mental. 
Aici vorbim însă, despre o realitate a sufletului, cea despre 
care vorbește și iobagul, care este dincolo de energiile 
subtile, și pe care noi, cei de azi, nu o prea mai experiem ca 
atare. Azi nu mai avem măsura acelui iobag. Și atunci, 
cumva, intervine în joc astăzi și o chemare la o regăsire de 
sine și la o regăsire de sine prin iconare, prin acest chip al 
lui Dumnezeu. E de reținut faptul că, în această regăsire de 
sine, regăsim și chipul dăinuirii, al permanenței. Isihasmul 
carpatin îmbie la descoperireaa acelui a fi al chipului 
omului, care este un chip al permanenței, și, într-un fel, 
chiar al indestructibilității chipului omului, al memoriilor 
de neșters, veșnice. Și aici, în suflet, nu mai poate să intre 
nici o stăpânire, pentru că este un loc al lui Dumnezeu. Este 
de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu și cei asemenea Lui.  

Fără îndoială că este o asumare și a jertfei în acea 
zicere a iobagului. Dar este trasat și un hotar peste care nu 
se poate trece. Stăpânitorii și surpătorii lumii nu mai au 
acces la taina aceasta. Pentru că acolo este pus un hotar. 
Craii și crăiesele, supuși celui ce se crede prinț al lumii 
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acesteia, fac tot ce pot să nu fim locuitori și conlocuitori ai 
acestui tărâm al ființialității. Numai că noi trebuie să 
descoperim, să redescoperim acel chip sufletesc ființial, iar 
redescoperirea aceasta, repet, capătă astăzi forma unui 
demers liturgic experiențial. Nu este doar o declarație că 
„avem suflet bun” însoțită de cântul „noi suntem români”. 
Și la ce îți folosește să declari că este bun sufletul, dacă nu 
ai și conștiința directă a bunătății sufletului, în viul său? 
Trebuie să ajungem la conștiința acestei prezențe ființiale a 
sufletului, la capacitatea sa de relaționare, direct ființială, 
dincolo de energii. Mulți, intrați într-o magie mistică, prin 
practici-tehnici tot învârt energii subtile, le transferă, le 
proiectează. Aici, în creștinism și isihasm, este cu totul 
altceva. Vorbim despre aceste aspecte pentru a înțelege că 
suntem chemați să descoperim și să trăim conștient reali-
tatea în sine a sufletului, așa cum mărturisea acel iobag 
către crăiasă. Sufletul ființial este un loc, o realitate ce nu 
mai poate fi subjugată. E un spațiu de unde se poate asuma 
și renunțarea și jertfa, dar care nu poate fi direct subjugat, 
de nimeni și de nimic. 

I.M.: Echilibrul este o altă trăsătură, a spiritului 
românesc de altădată, evidențiată de părintele Stăniloae. 
Citez: „Trebuinţa continuă a poporului român (…) de a 
împăca componentele atât de variate ale Occidentului şi 
Orientului a făcut ca spiritul românesc să se caracterizeze 
printr-un echilibru de o maximă amplitudine din punct de 
vedere al conţinutului şi de o elasticitate nemaiîntâlnită din 
punct de vedere formal. (…) Românul consideră că echili-
brul constituie normalitatea existenţei. Manifestările neechi-
librate sunt bolnăvicioase şi producătoare de dezordine sau 
de boală sufletească. În păstrarea conştientă şi voluntară a 
echilibrului se manifestă o cuminţenie.” 
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N.: Este un echilibrul, care nu este rigid, ci elastic ca 
formă, și care rezultă, conform Marelui Teolog, din nevoia 
unui răspuns continuu de împăcare a tensiunilor date de 
contextul în care se întâlnesc mișcările unor plăci tectonice, 
variate ca structură, precum Orientul și Occidentul. Echili-
brul este unul rezultat din demersul de împăcare a acestor 
curenți, nu din balansarea unilaterală într-o direcție sau 
alta, occidentală respectiv orientală. Altfel spus, echilibrul 
nu înseamnă orientarea unilaterală, balansarea univocă 
într-o direcție, ci gestionarea rezultantei, a întâlnirii ambilor 
curenți, occidental și oriental, fie că sunt subterani, terani, 
supraterani. Este vorba de o formă de întâlnire și de împă-
care, de o anume conviețuire. Ceea ce înseamnă că vorbim 
de un anumit echilibru, de un echilibru specific, care ia în 
considerare tensiunile unor vectori contextuali cu incidență 
reală, fără să ignore, fără să discrediteze pe nici unul.  

În acest orizont, tendința unora de astăzi care pro-
clamă asimilarea fără rest a occidentului, a valorilor occi-
dentale, este ea însăși un simptom de dezechilibru, este 
marca unei mutații, prin care aceștia se arată dez-axați de la 
un echilibru ca răspuns neconflictual, de împăcare, chiar 
isihast dacă vrei, ce operează cu și/și, nu cu sau/sau. Este 
semnul ieșirii din acest echilibru specific românesc, ce 
denotă o alterare chiar a modelului de echilibru, care nu 
este unul exclusivist, univoc, ci biunivoc și incluziv, în mod 
polimorf.  

Aș sublinia remarca părintelui Stăniloae că echilibrul 
este starea de normalitate a existenței, și că ieșirea din 
echilibrul nu este o opțiune, ci este o patologie cu efect în 
spectrul dezordinii. Firescul existenței este așezat astfel în 
orizontul echilibrului, care se prezervă conștient și voluntar, 
deci nu de la sine, ci prin implicare, care este una ce 
transpare drept cumințenie. Altfel zis, cumințenia nu este 
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fără conștiință, fără voluntariat, fără simțul echilibrului ce 
trebuie prezervat.               

Așadar, conștiință, cumințenie și echilibru, și o așezare, 
o dispoziție care știe să valorizeze aspecte diferite, se 
regăsesc ca trăsături românești. Important acest detaliu, că 
echilibrul este legat și de o conștiință și de o pricepere în a 
valorifica și împăca aspecte distincte, care uneori se pot 
contrapune, pot fi contradictorii. Trebuie să găsești soluția 
de armonizare. Iar aceasta înseamnă să nu ai poziționări 
exclusiviste, să nu rămâi captiv ideologic. Trebuie să știi să 
găsești acordul fin între elementele disparate ale realității, 
să găsești punctul potrivit de cumpănire a balanței. Această 
balanță trebuie să-și păstreze echilibrul mai ales atunci 
când asumi faptul că ești ca o punte de balans între Orient 
și Occident. Dacă pierzi acest caracter de echilibru te poți 
debalansa într-o parte sau în cealaltă. Pierzi astfel nu doar 
echilibrul, ci, și mai grav, chipul propriu de a fi. De fapt îți 
pervertești chipul de a fi, acel chip al echilibrului care ține 
cont de componentele realității sau chiar de curenții 
realității, de vectorii ei. Echilibrul acesta e legat de un mod 
de a integra toate elementele realității. Așa cum, în sens 
mistic isihast, trebuie o împăcare și un echilibru între 
interior și exterior, între suflet și corp, între om și natură. 
Trebuie să regăsești echilibrul integrativ, care este dinamic 
și participativ. Nu poți să mergi pe un exterior care se rupe 
de interior. Nu poți să mergi pe un interior care devine 
neputincios în exterior. Trebuie să găsești echilibrul între 
aceste componente ale existenței. Echilibrul înseamnă și  
o așezare într-o zonă sau punct de echilibru, care este  
așa-zisa cale de mijloc, care nu se duce în poziționări unila-
terale, extreme. E importantă, mai ales din perspectivă 
mistică, regăsirea chipului de echilibru. Ceea ce nu e așa 
simplu. Interesant aici este și faptul că părintele Ghelasie îl 
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prezintă ca o tușă distinctivă în forma sa carpatină. Aceasta 
înseamnă că este și o țintă de urmărit, de asumat, chiar din 
perspectivă spirituală, și de către cei care sunt doritori să 
exploreze trăirea aceasta duhovnicească. În acest sens, 
fiecare trebuie să își dozeze practica, experiența, să își recu-
pereze și calibreze viziunea și în raport de aceste tușe 
caracteristice, printre care una este cea a echilibrului pe 
care l-ai evocat, și care este fundamental în viața spirituală. 

I.M.: Adaug: „Poporul nostru (…) nu s-a lăsat în voia 
pasiunilor, a acţiunilor pripite, a aventurilor nesocotite. El a 
avut darul de a da cu uşurinţă la o parte perdeaua amăgi-
toarelor ispitiri (…) care-l îmbiau la asemenea acţiuni sau la 
renunţarea la stăpânirea de sine.” Prin „acest echilibru – 
explicabil printr-o subtilă sau ascuţită intuiţie a ceea ce e 
potrivit locului şi timpului – (…) el s-a strecurat printre 
greutăţi în mod diplomatic – când nu se putea altfel – sau 
le-a înfruntat cu vitejie, când putea face aceasta cu succes.” 

N.: Da, este un dar să poți să dai la o parte perdeaua 
ispitirilor amăgitoare. Este un dar al unei vederi luminoase 
ce răzbate dincolo de suprafețele drapate de ispitiri undui-
toare. O vedere însoțită de o prudență care, punând frâu 
pasiunilor, se sustrage din calea impulsului spre acțiuni 
pripite și acțiuni nesocotite. Dar aici sunt trăsături filoca-
lice, putem spune, trăsături ale unui om care nu este 
meschin, ciupit, agățat și hărțuit de patimi. În acest sens, 
este vorba și de un model și de o chemare la un mod de a fi 
și viețui. Un chip de a fi creștinesc și românesc care se 
poate altera și pierde, dar care se poate și recupera și 
actualiza în orizontul filocalic al sfintelor nevoințe ale 
desăvârșirii. Creștinismul este și o cale de îmbunătățire, de 
desăvârșire a omului, ce ajunge până la îndumnezeire, pe 
care mulți o ignoră, nu o iau în considerare. Forța transfor-
mării omului, a îmbunătățirii lui, vine din modelul său, care 
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nu este construit, nu este din lumea aceasta. De fapt, 
îmbunătățirea, sfințirea omului, este o lucrare vestitoare a 
unei alte lumi, de Cer Nou și Pământ Nou, pe care cotropi-
torii și asupritorii lumii acesteia nu o cunosc și nu o înțeleg 
în taina ei.  

Echilibrul vedem că este asociat și cu un mod intuitiv, 
ce nu este împotriva rațiunii, ci este suprarațional. Un 
intuitiv care palpează, însă, timpul și locul, care prezintă, 
deci, o adecvare contextuală. Este o intuiție care mișcă 
acțiunea în raport de realitate, este în contact cu textura ei. 
De aici, acțiunea, de a te strecura diplomatic sau de a 
înfrunta vitejește, este raportată la un context, la un anume 
timp și un anume loc. Nu te afli în treabă. Nu te miști 
uniform. Condițiile impun, profilează un tip de atitudine. 
Nu întotdeauna poți să fii cel viteaz care înfruntă contextul 
potrivnic. Dacă nu ai șansele succesului, trebuie să găsești și 
formula diplomatică de a te strecura, urmându-ți calea. 
Strecuratul nu este însă slăbiciune, ci înțelepciune, echili-
bru și adecvare. Strecuratul nu este fofilare, nu este depla-
sare fără țintă, ci este prezervare a propriului parcurs. Stre-
curatul este cernere și discernere. Strecuratul este iscusit, 
de bună credință, nu viclean, înșelător, pentru că rămâne 
fidel și apărător al cauzelor perene, bune și drepte, nu 
apologet al ideologiilor vremelnice. Strecuratul acesta face 
loc în istorie unui parcurs al veșniciei.  

Vitejia nu e golănie ce scoate bicepsul din tricou în 
toată vremea și în tot locul ca „să arate că este ce are”. Nici 
actul muceniciei, care este reală vitejie, nu este posibil 
oricând, oriunde, și nici oricui ar vrea să fie mucenic. Muce-
nicia este și un dar de la Dumnezeu. Sunt și niște condiții 
care (con-) duc în această direcție a mărturisirii chiar cu 
prețul vieții. Mucenicia este, până la urmă, și o conștiință a 
vieții și veșniciei ei. Este o recunoaștere a sensului jertfei. 
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Este taina rodirii vieții prin jertfă. Este taina învierii prin 
crucea asumată. Este și un model hristic și un model atitu-
dinal evanghelic. Ca atitudine însă, chiar și Mântuitorul, de 
multe ori, a ieșit din „mijlocul lor” și s-a dus... Alteori, însă, 
i-a înfruntat pe fariseii fățarnici și pe învățătorii de lege. 
Modelul evanghelic al prezenţei Mântuitorului nu e rigid și 
uniform. Este minunat cum, după nașterea Sa, nu și-a 
arătat atotputernicia dumnezeiască, nu l-a înfruntat pe 
Irod, ucigătorul de prunci, ci a mers în Egipt, într-o formă 
asumată de ocolire, de exil. Contextul, timpul, locul, a 
solicitat un răspuns. E mare taina lucrării lui Dumnezeu în 
istorie care lasă loc de manifestare unora sau altora, atât de 
împotrivitori și urâcioși până la crimă. Dumnezeu lasă să-și 
facă reprezentarea toți acești nebuni. Dumnezeu îi lasă să-și 
construiască și „apocalipsa dementă”, ce merge până la a 
înscăuna în locul cel sfânt „urâciunea pustirii”. E greu de 
înțeles pentru noi această incredibilă îngăduință dumneze-
iască. Este absolut paradoxală această atitudine dumne-
zeiască, dar absolut mirabilă.  

Cum spuneam, uneori Domnul se strecura și pleca 
dintre ei, alteori i-a înfruntat, le-a răspuns răspicat, i-a pus 
la punct. Avem astfel și un model evanghelic hristic al 
intuirii contextului, al adecvării răspunsului și al calibrării 
forțelor, vizavi de ceea ce se poate face, la modul real,  
într-un anume loc și timp, astfel încât acțiunea să fie 
eficace, să aibă roade. Atunci nu mai vorbim și nu mai 
acționăm fără rost. Nu mai suntem într-o aflare în treabă. 
Iar a intui vectorii contextului, înseamnă a citi bine timpul 
și locul, și a găsi soluția adecvată contextului în virtutea 
sensului în care te miști, acționezi și răspunzi. Dar aceasta 
implică o pre-așezare într-un echilibru. Altfel ești în contra-
timp și în contradicție cu mediul, cu contextul, sau ești luat 
de curenții și valurile lui. Nu înseamnă că trebuie să joci 
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după cum cântă goarnele contextului, dar nici nu înseamnă 
că nu trebuie să ții cont de context, de timp și de loc. Dar ții 
cont de context în raport de Calea, Adevăr și Viață, pe care 
trebuie să o urmezi. Din perspectivă spirituală, cea a 
traseului înscris în veșnicie, contextul nu trebuie să te abată 
de la reperele căii, căci noi suntem și trebuie să rămânem 
pe cale. Hristos este Calea, Adevărul și Viața, iar noi trebuie 
să fim și să viem în El și El în noi. Pe cale sigur că dai și de 
omul spân și de omul roș'. Trebuie să vezi cu cine te întâl-
nești cu adevărat, apoi ce este de făcut, când, unde și cum 
acționezi sau reacționezi. Trebuie să alegi modalitatea de a 
răspunde vizavi de anumite întâlniri, chiar pe cale, oferite 
uneori de conjunctură, uneori de context. Uneori se bascu-
lează istoria. Se povârnește pe tine, te acoperă de grohotiș. 
Atunci nu ai ce să faci. E ceasul și stăpânirea întunericului. 
Pătimești lapidarea, răstignirea: mărturisire și mucenicie, 
jertfă și înviere. Uneori ai posibilitatea de expansiune, de 
mărturisire, de întrupare puternică a credinței și de o 
extensie a ei. Alteori nu. Și nu noi suntem cei care decidem 
când se basculează istoria. Alții sunt la manete, la butoane. 
Dar atitudinea noastră da, ține de noi. Suntem datori să ne 
precizăm această atitudine. Însă, uneori, chiar vizavi de o 
basculare a istoriei, de o povârnire, o bolovănire, de un 
grohotiș istoric care vine peste tine, ești dator să ai o 
atitudine în consecință, a mărturisirii, chiar a martiriului. 

În fine, este complexă noțiunea de echilibru, în această 
perspectivă. Echilibrul ține și de o subtilitate spirituală care 
trebuie căutată, trebuie prelucrată, laminată. Altfel, sigur 
putem fi angajați spiritual, râvnitori, nevoitori, dar, totuși, 
duhovnicia înseamnă și rafinament spiritual, intuiție, 
capacitate de a decide și de a opera și la nivel, să zicem așa, 
de microchirurgie spirituală, impusă de anumite condiții 
speciale. Nu vii să trasezi hotarul trăgând la joagăr. 
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I.M.: Iată acum o referire la creațiile etnice ale popo-
rului român, din capitolul Armonia complexă, sau graţia şi 
seriozitatea în creaţiile etnice de durată ale echilibrului 
nostru: „Echilibrul spiritului românesc (…) apare ca o 
armonie de o gamă deosebit de bogată, care – din punct de 
vedere estetic – se remarcă printr-o graţie incomparabilă, 
unită paradoxal cu seriozitatea. (...) Poate că nici un popor 
n-a dăruit atât timp pregătirii şi împodobirii minuţioase a 
veşmintelor sale ca modalitate de exteriorizare a frumuseții, 
complexităţii şi armoniei sale sufleteşti.” 

N.: Vorbește de echilibrul unui spirit exprimat într-o 
armonie de complexă și diversă expresie ce încununează 
inedit grația cu seriozitatea. Dedicarea în pregătirea și 
împodobirea veșmintelor devine o modalitate de exteriori-
zare a frumuseții și a armoniei sufletești. Într-un fel această 
împodobire exprimă o legătură între interior și exterior. 
Este o legătură iconică în sensul de reproducere și transpu-
nere într-o asemănare exterioară a ceea ce este frumos în 
interior. Și, în sensul acesta, de fapt este o modalitate de 
integrare, de unitate integrativă între interior și exterior. 
Nu se rămâne la o frumusețe și o armonie interioară. 
Aceasta trece și în exterior. Este foarte bine că este și o 
armonie spirituală, dar ea nu este de ajuns, dacă rămâne 
ascunsă, ci trebuie să se întrupeze, să se arate la față. 
Această întrupare ca expresie îi conferă într-adevăr forță 
sau exprimă o forță a spiritului. Atunci când frumusețea 
interioară sau armoniile sufletești capătă expresie, corpo-
ralitate, armoniile devin întruchipări. Tușele întruchipării 
transpun gesturi ale sufletului, traduc expresii ale armo-
niilor sufletești. Astfel, veșmintele, de pildă, arată și o forță 
de integrare și de întrupare a celor sufletești în cele trupești. 
Și, în sensul acesta, nu vorbești doar de o recluziune într-un 
spiritual, creștin și românesc, ci și de o putere a transferării 
acestor armonii, de o întrupare, o iconare a lor.  
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Isihastul spune că specificul nostru carpatin este unul 
de iconari. Iconari în sensul de coborâre a cerului pe 
pământ, de transcriere în cele pământești a asemănării cu 
cele cerești și a celor sufletești în cele trupești. Și acestea se 
reflectă și în creația propriu-zisă. Nu este doar o viziune 
spirituală, să zicem metafizică, de transcendere în cele 
spirituale, de căutare a ideilor sau a formelor subtil-
transcendente, ci este un demers de întrupare a celor 
cerești în cele pământești, a celor sufletești în cele cor-
porale. Aceste acte se pot vedea în lucrări sau opere care 
întruchipează, întrupează aceste armonii sufletești. Și în 
sensul acesta, preocuparea de care vorbește părintele 
Stăniloae înțeleg că, de fapt, se regăsește și la părintele 
Ghelasie, legată de această exprimare a sufletului, de 
iconare. Este o exprimare a sufletului, ce surprinde irizări 
ale unui model ceresc, care se prelungește prin cele cor-
porale, și se întruchipează într-o lucrare. Nu este doar un 
schimb de idei spirituale, ci apar forme de întruchipare a 
acestor armonii. Și, într-un fel, e o biruință a sufletului 
asupra contradicției dintre corp și suflet, este o rearmo-
nizare a corpului cu sufletul, cuprinse în expresia acestor 
întruchipări, care încarcă armonii sufletești și duhovnicești 
chiar. Încărcarea acestor întruchipări cu aceste armonii 
este, paradoxal, expresia încorporării unei puteri sufletești. 
Nu este expresia unei preocupări de înfrumusețare, să 
zicem exterioară, ci expresia unei transfigurării a acestor 
forme de întruchipare. E o nuanță subtilă legată de actul în 
sine creativ. E o împodobire, e un veșmânt în asemănare, 
un veșmânt armonic și luminos. Botezul creștin este o 
înveșmântare în chip de lumină, în chip de veșnicie, ca să 
nu fim goi, pradă numai timpului viclean. Această înfru-
musețare – armoniile sufletești și întruchipările în forme 
creative, în sensul lor autentic și adevărat – era odinioară o 
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expresie de profundă spiritualitate. Dar o spiritualitate care 
nu este de natură metafizică, ci una a întrupării, a re-legării 
între suflet și corp, a integralizării lor și a îmbrăcării lor 
într-o haină hristică. Întruchipările sunt marcate de tușe 
armonice, sărbătorești, pentru că frumusețea exprimă un 
aspect liturgic și sărbătoresc. Și când spui liturgic evoci 
integralitatea comuniunii dintre Dumnezeu și creație, care 
aduce această cinstire, această doxologie, această cântare, 
care se poate releva și în aceste întruchipări creative despre 
care vorbea Marele Teolog. Am vrut să subliniez aspectul 
acesta al întruchipărilor care reflectă o legătură între inte-
rior și exterior, o unitate între suflet și corp. Este o armo-
nizare de acest fel. Nu sunt doar reflectări strict sufletești, 
ci și însemne ale unei legături și unități între suflet și corp, 
ce transpar în și din echilibru și armonie. Este biruință 
sărbătorească a acestor armonii ce sunt întruchipate în 
aceste creații. Dacă se înțeleg doar așa ca simple împopo-
țonări sau ca simple expresii de o frumusețe strict corpo-
rală, artizanală, cred că proiectăm o viziune îngustă asupra 
acestor aspecte. Aceste întruchipări sunt realizări ce ne 
descoperă sensul tainic liturgic, sărbătoresc, fundamental al 
actului creator. Creațiile, veșmintele de pildă, sunt întru-
chipări, expresii ale chipului iconic ce reflectă legătura între 
om și Dumnezeu și o integrare a omului însuși, ca relegare 
între suflet și corp. Nu este o disjungere între suflet și corp, 
ca și când cu un picior fugi și pe celălalt îl târăști după tine, 
ca și cum sufletul merge la cer și corpul șontâcăie pe pământ. 
În specificul carpatin ishast se insistă pe această refacere 
sau restaurare iconică a omului ca integralitate înveșmân-
tată în chipul de fiu dumnezeiesc. 

I.M.: „Poporul român a avut sentimentul că – o misiune 
principală revelatoare a omului – este să exprime bogăţia 
indefinită a spiritului şi frumuseţea lui armonioasă, pentru 
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ca toată lumea să devină armonioasă şi complexă și pentru 
a face, această frumusețe, normă a relaţiilor dintre oameni.” 

N.: Extraordinar! Este extraordinar să institui ca normă 
a relațiilor interumane frumusețea! Este extraordinar să 
recunoști că omul are, nu ca printre altele, ci ca principală, 
o misiune revelatoare prin care este chemat să exprime, să 
reflecte taina frumuseții spirituale, a unei frumuseți care, în 
tainițele ei, nu este din lumea aceasta. Este extraodinar să 
înțelegi că existența omului are un sens revelator și că acest 
sens este chiar o misiune, este o reală încredințare. Expri-
marea frumuseții armonioase devine astfel o misiune, un 
rost de a înveșmânta lumea în acest chip armonios. Altfel 
zis, sunt om, într-adevăr, dacă îmi împlinesc menirea de 
om, dacă asum și mă las asumat de acest sens revelator al 
frumuseții, adeverind în chip concret aceste armonii 
dinaintea celorlalți. Și, prin această expresie concretă, au și 
rol de întrupare, și capacitate de extensie, de antene, adică 
de emisie. În sensul acesta, este extraordinară perspectiva 
asupra unei misiuni a omului românesc. Aceste armonii 
transpuse în întruchipări ale frumuseții, înfrumusețează 
lumea și deschid și către semeni calea descoperirii acestor 
armonii, ce se lasă cuprinse și extinse în sensul acesta 
dialogic și liturgic.  

Pe atare coordonate, nu este vorba de o simplă arătare 
a unor armonii, ci de o deschidere comuniantă regăsită pe 
frecvențele acestor armonii. Este o încărcare cu conținut 
armonios al unor forme, iar acestea devin cuminecabile, 
împărtășibile și cu un efect transfigurant asupra omului, 
asupra lumii. Este conținutul dăruirii tale pus în joc. Oferi 
ceva în care se regăsesc armonii întruchipate. Nu sunt 
aspecte ale vieții de neglijat, așa cum ar crede unii, la prima 
vedere, că nu contează. Sunt artefacte purtătoare de 
memorii prin care, la o anume vreme, regăsești exprimată 
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armonia sufletească a celor ce le-au întruchipat. Au forța 
acelei armonii sufletești. O forță sigur de altă natură, cea a 
frumuseții reverberante a unor armonii spirituale. Dar este 
o forță memorială reală a acelor armonii. Este minunată 
tușa memorialului frumuseții trasată de Marele Teolog. 
Regăsești, în chipul de împărtășire întruchipată a acestor 
armonii, și aspectul dialogal, liturgic, comuniant, euharistic. 
Sunt armonii scoase din lăuntru în afară și puse spre 
întâmpinarea luminoasă a celuilalt, spre o celebrare a 
comuniunii care se îmbogățește în conținut, în expresivitate 
prin aceste forme creative, ce exprimă, de fapt, un chip viu 
și creativ de a fi.  

De altfel, misiunea revelatoare a omului de a exprima 
frumusețea armonioasă a spiritului nu poate fi realizată fără 
așezarea asumată într-un chip de a fi creativ. Nu vin în 
întâmpinare pur și simplu „pe gol”, „pe nimic” și zic „hai să 
fim împreună”, ci mă aduc și pe mine ca cineva, dar aduc și 
din „ale mele” ceva. Ofer spre împărtășire cu celălalt și 
întruchipări ale chipului sufletului meu, ce sunt înveșmân-
tările, podoabele mele, din care iradiază armonia spirituală 
experiată.   

I.M.: Deși valoarea estetică a portului tradițional 
românesc este incontestabilă, aceasta era singura valoare a 
sa sau există și o valoare simbolică, având pe haine simbo-
luri, unele, vechi de mii de ani? Am văzut într-un film 
istoric, unele simboluri – descoperite pe vase ceramice din 
culturile Cucuteni, Boian, Vădastra, vechi de mii de ani – 
care apar și pe costumele tradiționale și pe ceramica din 
secolul trecut. 

Adică pe costumele strămoșilor noștri era codată o 
acumulare de înțelepciune de mii de ani? 

N.: Probabil că erau niște modele de acest fel, care au 
fost identificate, decriptate. Însă, pe mine mă interesează, 
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dincolo de aspectul estetic sau simbolic, și caracterul iconic, 
forma de legătură în și prin întruchipări cu cele sufletești și 
cu cele trupești. Un caracter iconic legat mai degrabă de un 
chip de prezență unică a fiecăruia ca persoană, ca identitate 
distinctă. Sigur că există și aceste tipare, forme și structuri 
ale unor simboluri, care pot fi regăsite, preluate și transmise 
din generație în generație. Acestea pot fi analizate. Dar 
aceasta este o altă latură, cea a unei analize de acest tip. Pe 
mine m-a preocupat, din ceea ce ai spus, faptul că există 
această posibilă exprimare iconică a armonicelor transcen-
dente și sufletești în și prin întruchipări materiale. Iar 
această exprimare iconică este mai mult decât o menire, 
este o misiune revelatoare a omului, o dimensiune de a fi a 
omului românesc. De aceea, trebuie să avem în atenție să 
recuperăm această posibilitate de iconare, acest chip de 
iconare a sufletului transpus, extins în actul creativ. Este 
vorba de o pecetluire întru asemănare a celor făcute și 
dăruite în orizontul acestor armonii inefabile, tainice, trăite 
şi experiate. Iconarea, în acest sens originar și original, are 
ca temei arhechipul iconic hristic, modelul absolut al 
omului: „Cuvântul prin care toate s-au făcut”. 

I.M.: Un mare indianist și clasicist român, Cicerone 
Poghirc, spunea că modelele din arhitectură, din țesăturile 
și din portul românesc sunt modele împărătești, adică 
simbolistica lor este imperială. 

N.: Da, caracteristici imperiale, poate cu o dublă 
conotație: imperială în sensul acesta istoric și imperială în 
sensul Împărăției Cerurilor, cea care ar trebui să fie modelul 
arhetipal al oricărei împărății, de oricând și de oriunde. 
Poate undeva și imperialul bizantin, la schimbarea de eră, 
odată cu reintrarea în creștinism, a încercat o reproducere 
iconică a chipului Împărăției Cerești. În acest sens, strălu-
cirea chipului Împărăției, sau a armoniilor Împărăției cerești 
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se pot regăsi, din acest punct de vedere, în artefactele epocii 
creștine bizantine. Este o dublă latură. Este o latură impe-
rială, în sensul în care există, în fiecare, o potență de preoție 
universală, pe lângă și alta decât preoția sacramentală. Acea 
preoție universală s-a arătat lucrătoare în acel iobag ce se 
adresa crăiesei. Există această preoție universală în sensul 
de dăruire și de jertfire personală, de chip de a fi liturgic, nu 
doar comunicabil, ci și cuminecabil. În această perspectivă, 
se poate spune că noi, fiecare, ca demnitate intrinsecă, 
hristică, suntem fii de Împărat. Fiind frați cu Fiul lui 
Dumnezeu, care este icoana-modelul chipului Împărăției 
Tatălui, noi, fiecare, purtăm acest chip domnesc sau împă-
rătesc prin asemănare și prin înfiere. 

De fapt, renașterea baptismală este o renaștere ca fii  
ai Împărăției, ca fii ai lui Dumnezeu. Botezul ne face să fim 
nu doar fii ai omului, ci și fii a lui Dumnezeu sau fii ai 
Împărăției. Prin botez ne regăsim acest chip împărătesc, ne 
recâștigăm demnitate veșnică de chip împărătesc. Prin 
acest chip împărătesc suntem părtași ai bogățiilor vieții 
împărătești, întrucât îmbrăcăm veșmântul împărătesc, așa 
cum se cântă la botez: „Câți în Hristos v-ați botezat, în 
Hristos v-ați și îmbrăcat”. În haina hristică este demnitatea 
împărătească absolută. Re-nașterea prin botez trebuie 
urmată și de o creștere. Îmbrăcarea aceasta hristică, în acest 
veșmânt hristic, trebuie să treacă de la acel chip iconic, 
potențial și real, la o actualizare, care poate îmbrăca și 
diverse forme și realizări expresive. Se poate arăta în întru-
chipări care asimilează și reflectă armonii ale veșmântului 
tainic al Chipului Împărăției.  

În acest sens gândind, fiecare are demnitatea împără-
tească întrucât este fiu al Împărăției nepieritoare. Astfel, 
omul are acces la un act creativ sau la crearea de artefacte 
în care se regăsesc armonii veșnice, împărătești. Și atunci 
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pot să gândesc că inclusiv creațiile artistice ar trebui să 
reflecte demnitatea împărătească sau dimensiunea regală. 

Noi suntem chemați la a ne conștientiza și la a ne 
afirma demnitatea de fii ai Împărăției. Sigur, fii prin înfiere, 
sau după har, ca îndumnezeire, așa cum spun teologii.  
Este o demnitate care este de asumat astăzi, mai mult ca 
oricând.  

I.M.: Părintele Stăniloae afirma că între portul și 
muzica tradițională românească era o frumoasă și profundă 
armonie. Iată ce evidenția –  în cartea menționată – despre 
muzică: „Acelaşi simţ complex, armonios, delicat, graţios, 
caracterizează jocul românesc. El nu e dans, ci joc. Cuvântul 
joc exprimă ceva mult mai complex decât cel de dans. Jocul 
e o bucurie gratuită, o comuniune, produsul unei inspiraţii 
personale şi comune de fiecare clipă; dar şi ceva serios. 
Jocul are ceva pur şi copilăresc în el”. Pe când dansul e o 
distracție în doi menită să înlăture distanța fizică.  

N.: Da, interesant acest raport între dans și joc vizavi 
de starea de spirit și forma de relaționare sau comuniune pe 
care o induce, o transmite fiecare. De fapt, jocul, prin această 
manifestare și expresie corporală, transpune stări sufletești, 
în sensul unei deschideri către comuniune. Părintele 
Stăniloae, în raport de dans, fixează jocul într-un alt chip de 
așezare și dispoziție sufletească, ce arată de fapt un alt mod 
de a fi în comuniune. Și acest aspect este de surprins, anume 
că acest chip de a fi reflectă în joc creativitatea unor inspi-
rații personale, o bucurie gratuită de fiecare clipă. Jocul 
păstrează și exprimă o anumită spontaneitate și face să 
transpară o anumită genuitate. De aceea și susține că jocul 
are în el ceva pur și copilăresc. Dar nu e infantil, pentru că 
are și o componentă serioasă. Aceasta denotă caracterul 
paradoxal sau antinomic al așezării sufletești implicată în 
deschiderea comuniantă, sau în dispoziția spre comuniune, 
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prin prisma jocului. Și, în pandant, vede dansul legat nu atât 
de bucurie, cât de distracție și de această aplecare către o 
manifestare ce încearcă să înlăture distanța fizică. Pe când, 
în joc se vizează o comuniune care implică și o anumită 
măsură a unei stări și comuniuni sufletești. Dar nu strict 
sufletească, în sens metafizic, ci una care se inserează, se 
integrează dimpreună cu corpul într-o expresie comună a 
unei întâlniri. În dans, se vede această coborâre și într-o 
zonă de contact mult mai corporală sau fizică, ca să nu zic 
și turnura pe alte direcții concupiscente sau forme lascive, 
așa cum sunt astăzi, în marea majoritate. Și, din punctul 
acesta de vedere, ca joc, este interesantă această expresie a 
unei stări sufletești ce are ca vehicul corpul. Astfel, în 
sensul acesta al jocului avem o mișcare a trupului, așa cum 
îl configurează isihastul, ca expresie a unei unități iconice 
transfigurative între suflet și corp. Jocul reflectă, transferă 
deci, și sufletescul prin intermediul corpului. Un sufletesc 
în chipul său autentic, clar, armonios, delicat. 

I.M.: În tradiția românească există o mare „bogăţie de 
jocuri de toate ritmurile, de toate formele, exprimând o 
mare bogăţie de stări sufleteşti; însă toate pline de graţie, 
punând în relief graţia portului, comunicabilitatea şi reţi-
nerea, vitalitatea vijelioasă şi rânduiala armonioasă. (…) 
Pasiunile cărnii sunt uitate în acest zâmbet al comuniunii 
generale. Graţia se îmbină cu seriozitatea. Seriozitatea nu e 
(…) interdicţia oricărei realizări a frumuseţii în trup, ci 
apanajul unui spirit puternic, capabil să se oprească la 
limitele bunei-cuviinţe în bucuria de frumuseţea vizibilă. 
Îmbinarea graţiei şi a purităţii nu o compromite pe nici 
una. Aceasta e semnul unei mari forţe transfiguratoare a 
spiritului.” 

N.: Minunată această bucurie împărtășită de frumu-
sețea vizibilă, deci de frumusețea realizată și transpusă și în 
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și prin trup, care se oprește, se odihnește în hotarele bunei-
cuviințe. Despre această transfigurare cred că este vorba în 
atare bună-cuviință, de una care reflectă un anumit chip de 
a fi, un mod de a te așeza în deschiderea comuniantă. În 
ceea ce privește seriozitatea, ea nu obturează, nu oprește 
realizarea frumuseții în trup, receptarea frumuseții și 
exprimarea ei. Nu este o seriozitate închistată, ursuză, ci 
una care păstrează buna măsură și bună-cuviință, lăsând 
liberă această deschidere către o îmbucurare și de frumu-
sețea vizibilă, care este o formă iconică de transpunere, de 
transfer, de comunicare, a frumuseții și armoniei sufletești 
prin intermediul corporalității, ca expresie concretă, întru-
pată. Vitalitatea vijelioasă este împletită cu o reținere ce 
înscrie dinamica ritmului într-o rânduială armonioasă. Nu 
este o vitalitate vijelioasă care debordează, care rupe lanțul, 
care își dă în petec, ci una care își păstrează vitalitatea în 
hotare armonice. E un aspect relevant. Nu este o vitalitate 
de salt și tăvăleală ca exercițiu doar de etalat abilități, 
acrobație și forță. Ci este o vitalitate care se păstrează și în 
niște ritmuri armonice care sunt bine cumpănite, hotărni-
cite. Iar hotarul pus este unul de bună-cuviință.  

Dar, ceea ce mi se pare de subliniat, mă repet, este 
tocmai această unitate ce nu dezleagă corpul de suflet. De 
fapt, este o integralitate transfigurativă între suflet și corp. 
Starea aceasta de suflet, armonii sale, pune într-un raport 
grația cu seriozitatea sau o vitalitate vijelioasă cu o 
rânduială armonioasă. Acest mod de a fi este interesant din 
perspectiva unei forțe a sufletului care nu rămâne într-un 
plan metafizic, strict spiritual, ci reușește să aibă un efect 
transfigurativ asupra corporalului. Și, mai mult, face și din 
corporal un vehicul de comuniune, de bucurie și de recep-
tare a unei frumuseți și vizibile, nu doar invizibile. Astfel, 
chipul transfigurativ se înscrie într-un chip euharistic al 
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comuniunii. A acelei comuniuni elegante care caută şi tinde 
să fie într-un chip integral al participării. O comuniune care 
nu este monotonă, nu este uniformă, ci se păstrează în 
spontaneitate, prospețime și creativitate. Dar, încă o dată, 
trebuie subliniat că nu se iese din buna rânduială prin 
această spontaneitate. De aceea făcea o asemuire a jocului 
cu un aspect al copilăriei, în sensul de prospețime, în sensul 
de inocență. Aș remarca și această imagine a unei bune 
cuviințe care nu este rigiditate, etichetă scrobită. Este un 
hotar al bunei-cuviințe, al firescului, care nu este simplă 
îngrădire normativă. 

 Această bună-cuviință nu este închisă față de o expre-
sivitate și frumusețe corporală asumate ca o prelungire 
comuniantă. Este semnificativ însă, că această viziune 
spirituală nu caută un frumos strict metafizic, invizibil, ci 
cuprinde și această îmbucurare de frumusețea vizibilă.  
Într-un fel, transfigurarea înseamnă o legătură între vizibil 
și invizibil, între sufletesc și corporal, pe de o parte, dar și o 
unitate iconică de trup care asimilează un orizont mai 
profund, pe de altă parte. Transfigurarea propriu-zisă, 
schimbarea la față, în chipul unității între suflet și corp, 
într-o integralitate iconică regăsită, se petrece pe o cale de 
asumare a unei haine hristice. Într-un fel, se poate spune că 
acest veșmânt hristic se reflectă, nu doar în buna-purtare ca 
atare, în purtarea însăși a portului, ci și în portul popular 
propriu-zis, în sensul de înscriere și transfer a unor armonii 
arhechipale, într-o întruchipare creativă, în formă, croma-
tică, textură. 

I.M.: Tot referitor la cuviință, iată încă un text: „Dacă 
echilibrul – despre care am vorbit data trecută – poate fi 
socotit un semn al înţelepciunii, al unei maturităţi spiri-
tuale, din îmbinarea graţiei şi a seriozităţii răsare cuviinţa 
sau buna-cuviinţă, cu alte cuvinte menţinerea în limitele a 
ceea ce se cuvine şi ferirea de ceea ce nu se cuvine.” 
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Alegerea și înțelegerea, a ce se cuvine și a ce nu se 
cuvine, era într-o anume sinteză, a unui creștinism specific 
românesc? 

N.: Mi se pare interesant hotarul care nu este o simplă 
normă, regulă impusă, ci are și o încărcătură inefabilă. Este 
un hotar al bunei cuviințe. Iar buna-cuviință, firesc, nu poate 
fi substituită sau redusă la norme și canoane. Buna-cuviință 
reflectă și un viu relațional care tatonează, palpează 
realitatea. Buna-cuviință este legată și de grație și de serio-
zitate, este deschidere, dar este un hotar viu, nu doar de 
limitare, ci un hotar de întâlnire, care ține cont de celălalt, 
de taina sa. Este un contact, dar unul care face posibilă 
rămânerea într-o anume așezare sufletească.  

Buna-cuviință ar fi astfel reflexul sau reversul asumării 
unui chip unitar sau integrativ de a fi, prin care rămâi într-o 
împreună lucrare sufletească și trupească, înveșmântată 
hristic. Însă, atare perspectivă reflectă și o dinamică spe-
cială în sânul bunei-cuviințe care subzită, unic, în chip 
personal. Este interesant acest hotar al persoanei, această 
limită în mișcare dată de bună-cuviință. Această mișcare 
întru buna-cuviință, ca limită inefabilă, ține și de o redesco-
perire de sine prin care îți regăsești măsura și îți recalibrezi 
parametrii de a te întinde adecvat în realitate, atât cât îți 
este pătura. Trebuie să reușești să atingi grația unei inserări 
potrivite în realitate, să ai și seriozitatea unei asumări a ei, 
în datele ei, dar să găsești și puntea potrivită de legătură cu 
celălalt.  

În acest sens, buna-cuviință trebuie văzută, de fapt, 
într-un chip personalist, asumat, nu într-un sens canonic, 
de normativitate sau de reglementare exterioară. Cumva, 
buna-cuviință nu doar se învață, ci se și descoperă de către 
fiecare. Se și învață direct, transmisă cutumiar, și se 
transmite indirect, într-adevăr, prin contagiune exemplară, 
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dar se și adeverește prin însăși redescoperirea de sine. De 
aceea, văd buna-cuviință ca fiind indisolubil legată și de un 
mod de așezare sufletească și asociată unui chip de a fi. Iar 
acest chip de a fi este de regăsit și într-o formă de exem-
plaritate întrupată în cei ce au o așezare sufletească-
duhovnicească și reflectă un chip comuniant, cuminecabil 
în această deschidere de asemănare iconică hristică.  

Astfel, dincolo a alege și a înțelege ce se cuvine și ce 
nu se cuvine, într-un anumit context, și de raportul de 
sinteză, de îmbinare între grație și seriozitate, trebuie recu-
perat și fondul, adică, suportul bunei-cuviințe, care este un 
anume chip de a fi. Deci, nu doar mijloacele și calea către, 
ci și ținta, suportul actelor bunei-cuviințe trebuie regăsit. 
Aceasta echivalează cu recuperarea așezării în chipul tainic 
al persoanei, despre care vorbim, căci revenim, recurent, la 
această temă a ființialității persoanei, pentru că aici este și 
cheia actelor ființiale, a limbajului și memoriilor perma-
nenței. De fapt, puterea transfiguratoare a spiritului, despre 
care vorbește Marele Teolog, nu poate fi pricepută, până la 
capăt, în afara sensului redescoperirii tainei chipului de 
persoană. 

I.M.: D. Stăniloae: „Dacă toţi românii vor să se remarce 
– prin aportul lor creator cultural şi artistic, în faţa comu-
nităţii româneşti, înmulţind patrimoniul ei şi inspirând pe 
ceilalţi la o mai complexă creaţie – viitorul le deschide 
posibilitatea satisfacerii acestei dorinţe la un nivel şi mai 
înalt. Forţa imaginaţiei creatoare a poporului român – 
manifestată înainte pe planul culturii populare – poate 
deveni o forţă creatoare explozivă pe planul unei culturi 
mai înalte, dar care va fi bine să rămână într-o continuitate 
cu spiritul culturii populare româneşti, pentru a nu se 
dezabuza prin pierderea simţului de nobil umanism, de 
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înţelept şi larg echilibru, de ingenuă şi profundă intuire a 
tainei indefinite a existenţei.” 

N.: Ar trebui ca această creativitate să se hrănească și 
astăzi din taina indefinită a existenței, pentru a-și spori 
noblețea. Chemare isihastă este una la un a fi care se 
păstrează pe un fond de participare creativă. Mi se pare de 
semnalat faptul că, deși în condițiile de față, ai putea gândi 
că totul este repliere, că totul este retragere, încrâncenare, 
că n-ar mai fi loc, totuși, în această urgie a pustiirii, de 
răspunsuri și asumări creative. Cu atât mai adevărată este 
chemarea la exprimare, la creativitate, a părintelui Stăniloae 
și a părintelui Ghelasie, încredințat fiind, că au fost oameni 
de mare înălțime duhovnicească. Mi se pare minunată 
această poziționare a lor, ce insuflă forța înnoitoare a 
creativității în duhul vieții.  

Pe de altă parte, se vede, în ce spune părintele 
Stăniloae, acest comun și continuitate între o creativitate a 
omului de astăzi cu spiritualitatea culturii populare, ce sunt 
derivate și nutrite dintr-un comun al unei experiențe 
similare, tributare aprofundării intuitive sau participării la 
taina indefinită a existenței. Prin urmare, există o împros-
pătare, o creativitate, în măsura în care te raportezi la 
același potențial și îmbraci aceeași haină hristică. Te 
asemuiești Fiului de Împărat, prin această îmbrăcare de 
haină hristică, îți asumi și filialitatea divină, nu doar pe cea 
umană, și cauți să le dai o unitate transfigurativă. În acest 
comun al participării la taina indefinită a existenței, se 
reflectă același chip al filiației, aceeași înrudire de duh. 
Astfel, creativitatea, și ca răspuns personal și de acțiune 
comunitară, reflectă, de fapt, acest chip iconic hristic. Mi se 
pare extraordinară prezentarea, din acest punct de vedere, 
pentru că, împotriva a ceea ce s-ar crede, de către unii, 
creștinismul deschide creativ omul spre un orizont de 
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împlinire autentică. Deci, contrar părerilor care îl declară 
mai degrabă restrictiv, punitiv, eu știu, că îți pune stavilă.  

De fapt, îți pune stavilă neputinței, dar te hrănește să 
îți aduci roadele putinței cu adevărat, iar acelea sunt, ca 
orice rod, o expresie creatoare, și, nu numai creatoare, ci 
sinergică, cuminecată. Aceasta este recuperarea de noi 
înșine în care trebuie să ne înscriem, printr-o lucrare 
sinergică, care adeverește, mărturisește că Hristos este cu 
noi până la sfârșitul veacurilor. Trebuie să avem această 
nădejde de neclintit prin mărturisirea credinței dincolo de 
orice alte aspecte și considerente exterioare, pentru că 
Adevărul nu poate fi biruit. Trebuie să avem această 
încredere, peste toate, în biruința hristică, în ciuda tuturor 
babiloniadelor apocaliptice pe care le susțin unii sau le 
întrețin alții, de aici sau mai de departe. Se vor surpa, până 
la urmă, cu ele și prin ele. Important este ca noi să știm că 
trebuie să ne îmbrăcăm în haina hristică, care este o haină  
a mărturisirii Adevărului, dincolo de orice considerent 
exterior. 
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(II) 
 
 

I.M.: În vremurile de altădată era o identitate-
echivalență subînțeleasă între românism și creștinism. Iată 
doar două exemple: după ce un copil era botezat se spunea: 
„L-am făcut român”. Iar „Legea românească” era de la sine 
înțeles că era „Legea creștinească” și invers. Poporul nostru 
a avut înțelepciunea să trăiască viața, întocmai după che-
marea lui Dumnezeu? 

N.: Uneori poți răspunde unei chemări spontan, fără 
să despici firul în patru. E un răspuns la o chemare evan-
ghelică de genul: „Vino și vezi!”. Și te duci și vezi. Mai apoi 
înțelegi că a fost bine, și că ai văzut și că te-ai dus. 
Înțelepciunea s-a născut din răspunsul la această chemare. 
Renașterea în Hristos, încreștinarea a re-legat înțelepciunea 
și trăirea, într-adevăr, în sensul unui mod de a fi întruchipat 
de viziunea unui chip de a fi. De aici s-a structurat o anume 
înțelepciune asociată unei viziuni asupra vieții și a înveș-
nicirii ei. Mai degrabă, a fost un act de credință care a adus 
o așezare sufletească și, din aceasta așezare adâncită în 
credință, s-a arătat înțelepciunea care a avut în atenție 
sensul plinitor al vieții.  

Pe de altă parte, trebuie urmărit cum poate fi percepută 
identitatea-echivalența între românism și creștinism. În 
fond, nu poți să vorbești de românism la modul autentic, 
fără să asumi viziunea creștină, fără să experiezi deschi-
derea tainei chipului omului pe care o aduce creștinismul. E 
taina aceasta a umanismului, de iconare creștină, care nu 
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poate fi înțeleasă temeinic doar „din afară”. Pentru că 
generic se poate afirma, și de unii și de către alții, că le pasă 
de om, că omul este în centrul preocupărilor. Dar, din 
perspectivă creștină, îmi pasă altfel de om, cunoscând 
originea și sensul său. Îmi pasă și de sufletul lui și de 
veșnicia lui, nu doar de minte și de corpul lui. Ca să nu 
spun că sensul conceptului creștin-răsăritean de îndumne-
zeire a omului dă o valoare iconică și corporalității pe care 
nici o perspectivă umanistă materialistă, mai mult sau mai 
puțin scientist-tehnicistă, nu o poate echivala. Apoi, și 
demnitatea, și libertatea și libera dezvoltare a persoanei 
umane, ca valori constituționale au o altă încărcătură, de 
sens și conținut, din perspectivă creștină. Adică, într-un fel 
înțeleg libertatea, în sens creștin, altfel o înțeleg în unghi 
ideologic neo-marxist sau ecologic, de pildă. La fel și 
demnitatea umană. Altă perspectivă se deschide demnității 
umane când iau în atenție și valoarea veșnică, nepieritoare 
a omului, și sensul unității iconice între suflet și corp sau al 
transfigurării cosmosului. Dacă cred că omul este doar 
structură materială, care se disipă prin moarte, despre ce 
demnitate vorbim, despre ce responsabilitate? Demnitatea 
omului este alta când văd omul ca fiind un chip după chipul 
lui Dumnezeu, când descopăr în fiecare persoană un cineva 
în sine unic și nemuritor.  

Poate, nu atâta identitatea, între românism și crești-
nism, e cea mai potrivită formulare, întrucât ar putea fi 
înțeleasă în mod greșit de unii. Dar, prin această formulare, 
se poate înțelege, totuși, faptul că nu poți să explorezi 
adânc caracterul tău românesc decât aprofundând taina 
creștină. Pentru că este o deschidere tainică, specific creș-
tină, a ceea ce înseamnă chipul omului. Însă, chipul omului 
nu este precum untdelemnul care plutește, neamestecat, pe 
deasupra apei, ci trebuie recunoscut în această unitate 
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iconică de transfigurare a unei identități, sufletești, corpo-
rale, și comunitare și ca neam, ce leagă timpul cu veșnicia.  

În această identitate-echivalare între românism și 
creștinism este mai degrabă chemarea de a înțelege că 
românismul (un termen care, poate, unora nu le mai sună 
bine astăzi), ceea ce avem profund specific, să zicem, este 
legat de creștinism. Se reclamă astfel nevoia de adâncire 
spirituală creștină și de asumare a hainei hristice în toată 
amplitudinea ei. Îmbrăcată haină hristică, purtată în chip 
românesc, ne relevă armonia, frumusețea, eleganța, asimi-
late și transferate chiar în acte creative specifice. Ai evocat 
deja jocul, muzica, veșmântul sau portul, cum i se mai 
spune, care reflectă acte de a fi creativ.  

Nu este vorba, deci, nici de cetățenie, ca statut, nici de 
etnicism. De aceea, dacă vrem să vorbim despre caracte-
ristici ale românului sau ale românismului, potrivit ar fi să 
explorăm aceste trăsături, pătrunzând, însoțiți de lumină 
hristică, în taina omului românesc. Iar când vorbim despre 
explorarea tainei hristice a omului vorbim (și) de o cale de 
cunoaștere arhechipală, suprarațională. Pentru că, în sens 
creștin, nu este doar o cale de cunoaștere exterioară, rațio-
nală, catafatică, ci este și o cunoaștere tainică sau apofatică. 
O cunoaștere ca re-cunoaștere a tainei lui Dumnezeu și a 
tainei omului. Astfel ajungem la ceea ce înseamnă o per-
spectivă spirituală asupra românului sau asupra românis-
mului, dacă vrei. Însă, e nevoie de această explorare a unor 
profunzimi spirituale. Altfel, sigur că poți să abordezi din 
perspectivă sociologică românismul. Știu eu, prin diverse 
metode sociologice. Sunt mai multe perspective, școli și 
curente, și în sociologie. Poți să mergi și într-o zonă de 
analiză psihologică a românismului. Și aici este de discutat, 
la rigoare, ce fel de psihologie, ce model psihologic, ce 
școală psihologică este implicată într-o astfel de cercetare. 
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Fără îndoială că și astfel de abordări pot să surprindă 
anumite aspecte din ceea ce înseamnă, să zicem, o caracte-
ristică a unui popor, a unui neam. Dar, este evident că un 
om, cercetător să-i spunem, care nu are, de pildă, credința 
în nemurirea sufletului, nu poate să îl înțeleagă pe acela 
care este încredințat de aceasta. Altfel, sigur că, în funcție 
de optica și lupa prin care vede realitatea, de grila de 
lectură pe care o are, fiecare poate să ajungă la concluzii, de 
un fel sau altul.  

Însă, dacă tot se vorbește de o continuitate creștină în 
acest spațiu românesc – pentru că, sociologic, statistic, 
măcar declarativ, credința e asumată la un nivel covârșitor 
la nivelul populației – ar fi de bun simț, atunci când vorbim 
despre caracteristici ale românului, să avem și o minimă, 
onestă așezare, într-o înțelegere a creștinismului, a omului 
creștin, a lumii creștine. În acest sens, prefer, sunt mai afin, 
de fapt, cu o iconare a omului românesc pe care o reali-
zează părintele Stăniloae, pentru că știu, sunt încredințat, 
că străbate și relevă taina trăirii creștine din profunzimile 
ei. Fără îndoială că cineva, care a pătruns și în tainele celor 
nevăzute, vede, într-o altă lumină, cea hristică, dimen-
siunile românești ale existenței. 

I.M.: Strămoșii noștri sintetizaseră, structuraseră și  
distilaseră – de-a lungul miilor de ani de creștinism – un 
ethos în care urmașii nu mai aveau prea multe decizii, 
analize și experimentări de făcut, ci doar trebuiau să trăiască 
ce vedeau la părinți, bunici și în sat? Adică totul fusese 
rezolvat și ca repere exterioare, nu doar ca trăire sufletească, 
chiar dacă spațiul românesc s-a aflat la răscrucea atâtor 
furtuni istorice? 

N.: Cred că întotdeauna este vorba și despre o dinamică 
în sânul tradiției, care navighează pe cursul neuniform, 
neomogen al istoriei. În sânul tradiției creștine și în sânul 
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oricărei tradiții spirituale, de fapt, se vorbește de o dina-
mică, de o inevitabilă actualizare. Chiar dacă vrei astăzi să 
urmărești o tradiție, precum cea budistă, de pildă, o să 
observi că sunt reprezentanți contemporani care vin cu o 
anumită actualizare. Din punctul acesta de vedere, și în 
orizontul unei atare dinamici, creștinismul sau acest ethos 
românesc – termen generic al unui memorial al moși-
strămoșilor – prezintă și o actualizare. La părintele Stăniloae, 
de exemplu, actualizarea aceasta se poate vedea în per-
soana, opera și lucrarea sa. Nu poți să nu observi că, la 
părintele Stăniloae, este și o sinteză și o actualizare, reflec-
tate în formularea, transpunerea și prezentarea acestui 
ethos. Nu este doar o formă totemizată, copiată, preluată și 
translatată după ce s-a văzut și păstrat de la moși-strămoși. 
Există, desigur, și această raportare perceptivă, de preluare 
și asimilare, de genul cum se „fură meseria”, pe văzute și pe 
învecinare, adică. Dar, totuși, există și o metareceptare, o 
așezare care îți descoperă izvoarele, sursele ce îți permit să 
fi în tradiție, dar să și actualizezi, fiind creativ, cu o tușă 
personală, şi din perspectiva formei. În acest sens, nu se 
poate vorbi ca și când s-au rezolvat și lămurit toate 
aspectele, ca și cum totul se întâmplă doar într-o relațio-
nare orizontală. Există și incidența unei verticalități în 
această ecuație a memoriei. Există și o memorie a veșniciei, 
o memorie înveșnicită. Nu vorbim de o modalitate de a 
prelua tradiția numai strict din contactul mijlocit, liniar, 
temporal. E adevărat, real și planul secant al unei verti-
calități, și, mai ales, chipul personalizării care aduce o 
înnoire a tradiției, o prezentare a sa în actualitate.  

Și, când spun aceasta, mă gândesc la părintele Ghelasie, 
isihastul de la Frăsinei, care cred că este un referent 
exponențial al unei tradiții pustnicești românești, precum 
cea din Cheile Râmețului. Se poate certifica aceasta concret, 
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filiativ, fără echivoc, prin faptul că a stat pe lângă părintele 
Arsenie Praja, Pustnicul din Apuseni. În același timp, însă, 
cred că la isihast vedem și o forță de actualizare, regăsită în 
forma de transpunere, în limbaj, dar nu numai. Se vede 
aceasta și în multe alte aspecte mistagogice, teologice, 
antropologice, cosmologice, dar și în detalii concrete, 
precum sunt, de pildă, cele legate de rețetele de hrană. Prin 
toate acestea se întruchipează viziunea isihastă carpatină în 
care transpare chipul său personal de actualizare, ce nu iese 
din tradiție, dar nici nu o reproduce mimetic. Este și o 
formă de actualizare care ține de un viu care e specific unui 
mod de a fi spiritual propriu unicității persoanei. Din 
punctul acesta de vedere, sunt și acumulări din neam în 
neam, dar sunt și acumulări sau expresii personale care pot 
să cristalizeze, să genereze sinteze, ce pot duce la conexiuni 
noi, adaugând suflu înnoitor. Aceasta ar fi poate și lucrarea 
de forță a tradiției, cea a înnoirii, a actualizării. De aceea am 
asociat, cumva, ce spune părintele Stăniloae, și cu părintele 
Ghelasie, tocmai pentru a arăta că a fi în tradiție nu 
înseamnă să rămâi la o receptare muzeală, pasivă, a unor 
repere imortalizate, statice. Nu rămâi numai la o receptare 
a unui aspect, de altădată, care acum nu (prea) mai există în 
realitate, ci doar în forma de ceară sau împăiată muzeal. Nu 
reproducem doar habitusurile sau artfeactele tradiției, deși 
e un aspect bun și acesta. Nu spun că ar fi de neglijat acest 
aspect inspirațional. Important, însă, este să recuperăm și 
întreg chipul de a fi al tradiției. Iar pe acesta nu-l recuperezi 
numai pe „văzutelea” celor ce s-au făcut ori prin ascultarea 
celor ce se spun despre.  

Aici deja este vorba despre o cale a tradiției, despre un 
angajament, despre o determinare în redescoperirea de sine 
a fiecăruia ca persoană-chip. Trebuie să revenim la această 
taină a chipului iconic de persoană ce se icono-grafiază 
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într-o menire care asumă daruri de la Dumnezeu, ce sunt 
înmulțite și împărtășite roditor, aici și acum. Așa încât, nu 
aș zice că trebuie să pornim de la premisa că totul a fost 
deja rezolvat, ci de la faptul că există nevoie permanentă de 
actualizare, de răspuns înnoitor. Tradiția creștină are un 
suflu actualizator în ea, până la sfârșitul lumii. Acum, că 
tradiția se înțepenește în mine sau se anchilozează în altul, 
ține de structura și măsura mea sau a altuia. Această 
înțepenire relevă însă faptul că nu sunt în duhul tradiției, că 
nu o reprezint în actualitatea ei, în viul ei. Paradoxal, 
tradiția autentică nu doar poate, ci și trebuie să-mi confere 
spontaneitate, prospețime și elasticitate, o forță de înnoire 
și de prezență. Nu este o înnoire în răspăr sau ca ruptură, ca 
discontinuitate. Trebuie însă, să fiu întemeiat, așezat în și 
mișcat de suflul viu al tradiției. 

I.M.: Raportând perioada de acum două sute de ani la 
perioada prezentă, nu există oare mai multe probleme, și 
decizii și căutări, astăzi, pentru un român, decât erau 
atunci? Adică, atunci, și obiceiurile și ethosul și toată 
comunitatea nu reprezentau un avantaj, din start, pentru a 
plonja direct în viața creștină? Pentru că astăzi, oamenii, 
statistic se vede, sunt mult mai dezorientați, poate și din 
cauza atâtor curente, atâtor influențe, în ambientul cărora 
se nasc și cresc, fapt pentru care nu se mai apropie atât de 
ușor de creștinism.  

N.: Nu numai de creștinism nu sunt apropiați, dar nici 
de românism, de spiritualitate în sens larg. Suntem în dublă 
des-centrare: și vizavi de creștinism și vizavi de românism. 
Îmi aduc aminte de scrisorile lui Mircea Vulcănescu către 
Mircea Eliade, în care consemna faptul că sunt unii care, 
deși se declară creștini ortodocși, gândesc, trăiesc, își desfă-
șoară viața într-un mod protestant. Mi s-a părut surprin-
zătoare această ruptură între ceea ce declari că ești și modul 
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în care trăiești ceea ce declari că ești. Iar această sciziune 
sau chiar mutație este valabilă, nu numai vizavi de crești-
nism, ci și de românism. Vizavi de creștinism, de spațiul 
ortodox, sigur că există multe bruiaje, pervertiri și influențe 
ce survin în diverse moduri și în diverse forme. Și, din 
punctul acesta de vedere, există o scâlciere reală, chiar o 
mutație. Nu mai există acel ambient pe care îl evocai. Acum 
suntem, evident, într-un ambient mult mai alterat, mult 
mai îndepărtat de autenticitatea lui. Și, sigur că se inserează 
în viața ta neputințele celor cu care intri în contact, dar se 
adaugă și ale tale, cele personale. Să le spunem, elegant, 
neputințe, acestor alterări ale firii. De fapt, nu mai înțe-
legem lesne ce este o bună așezare creștină, ce înseamnă să 
explorezi și să adâncești taină vieții creștine, care ni se 
relevă prin personalismul creștin ce poate fi ușor confundat 
sau substituit de un psihologism pseudo-personalist, indivi-
dualist în fond.  

De aceea, părintele Ghelasie de la Frăsinei, ca să se 
facă înțeles, ca practică, a trebuit să vină la pachet și cu 
viziunea, cu evidențierea unei antropologii iconice. Asta ca 
să poți să identifici și să recunoști care este chipul iconic al 
omului și ca să înțelegi cum poți să te așezi în acest chip de 
a fi al omului, într-un mod practic și experiențial. Provo-
carea este cum redescoperi această taină a chipului de per-
soană, cum faci să o activezi, cum reușești să o evidențiezi. 
De aici vine forța înnoirii plinitoare și a unui răspuns 
autentic, adecvat contextului. Din punctul acesta de vedere, 
ceea ce spune părintele Ghelasie, chiar ca specific carpatin, 
ar fi trebuit să fie recunoscut ușor de alți confrați, și creștini 
și români. Fiind un specific spiritual al locului, ar fi trebuit 
să fie recognoscibil măcar de către duhovnicii locului.  

Sigur, poate și limbajul i-a încurcat, pe unii. Dar 
„duhul adevărului” trebuia recunoscut de către duhovnici, 
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dincolo de limbaj. Pentru că, de fapt și în fond, vorbea despre 
ceva caracteristic unui mod de a fi, creștinesc și duhovnicesc, 
ca să folosim termenul acesta consacrat, specific spațiului 
nostru carpatin. Și iată că mulți nu au reușit să priceapă 
această evidență a unui specific, e adevărat transpus, 
cumva, într-un limbaj inedit. Iar aceasta relevă, poate, și cât 
de îndepărtați suntem noi, astăzi, chiar de propriul nostru 
chip de a fi, creștinesc și românesc. De aceea este nevoie de 
o re-adâncire în acest chip, și de aceea este de vorbit de 
nevoia de redescoperire a chipului omului, în veșmânt 
românesc, urmând o cale isihastă carpatină.  

Poate să pară curios pentru unii acest aspect, dar, de 
fapt, este de netăgăduit ceea ce spui, anume că, odinioară, 
era o trăire, personală și comunitară, ce se oferea într-un 
ambient învăluitor care hrănea, susținea, întărea, ca de la 
sine, firesc. Toate se preluau mult mai ușor, în viul lor. 
Astăzi, contagiunea ambientală, amprentarea în sensul 
acesta personalist – adevărat, autentic, nu doar relaționat 
epidermic – nu mai este așa consistentă. Nici recunoașterea 
reperelor antropologice, autentic personaliste, creștine, nu 
mai este simplă. Este bruiată, uneori, de educație, de școală, 
inclusiv de școala teologică, prin tipul de om pe care îl 
structurează, pe care îl modelează.  

De aceea e nevoie, astăzi, și de reperele mistagogice 
isihaste pentru a recupera, într-adevăr, modelul chipului 
omului și pentru a-l putea restaura. Altfel, fără îndoială că 
astăzi nu mai este acel ambient, prin și în care te așezai 
firesc, și pe care îl regăseai lesne. Te înconjura, te învelea. 
Îți era mai ușor să te regăsești, pentru că te susținea mediul. 
Era proxim. Te regăseai în el, firesc. Acum s-au pierdut 
aceste reflexe, aceste obișnuințe, sau alterat aceste moduri 
de a fi. Multe au rămas în unii doar forme fără fond, care 
mai mult îi bântuie. De aceea este nevoie și de o renaștere, 
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de o restaurare de sine, în chip iconic. Partea bună este că 
deși există și se resimte această alterare, „comoara din 
țarină”, cum spune Scriptura, există încă, e nescăzută. 
Potențialul restaurator este real și nealterat. Aici este taina! 
De aceea părintele Ghelasie, evocând testamentul pustni-
cului Neofit Carpatinul, vorbește profetic și de o inevitabilă 
renaștere isihastă, în ciuda alterărilor și degenerărilor ce se 
văd, în noi și în ceilalți, în mediu, în ciuda presiunilor și 
constrângerilor forțelor întunericului. Taina acestui poten-
țial, ascuns, dar nicicând distrus, este taina posibilității 
renașterii de sine și comunitare. Acest potențial tainic 
trebuie însă asumat, actualizat, valorizat. Trebuie dezgropat 
ca acea „comoară din țarină”. 

Astfel, paradoxal, este greu, astăzi, să ne întoarcem la 
un chip de a fi românesc, fără să ne întoarcem, totodată, la 
un chip de a fi isihast, acum și aici. Provocările contem-
porane sunt atât de mari încât avem nevoie de o profundă 
re-așezare și explorare a tainei credinței, de o temeinică 
asumare a puterii ei dumnezeiești. Iar aceasta nu se poate 
întâmpla altfel decât pe o cale ce presupune și nevăzutul, ce 
implică sufletul, acel chip tainic al omului. Și, peste toate, 
sigur, este taina întâlnirii iconice, cu arhechipul, cu chipul 
hristic. Așa încât, e adevărat că nu mai găsim un ambient 
comuniant care să ne susțină, dar, tocmai de aceea provo-
carea sau chemarea este să ne întoarcem la aprofundarea 
credinței, la regăsirea forțelor arhechipurilor hristice. 
Isihasmul, în specificul carpatin, cel pe care îl evidențiază 
părintele Ghelasie, oferă această cale de regăsire, și de sine 
și comunitară, îmbinând o trăire creștină, profundă, într-un 
mod de a fi, în care redescoperi acel chip românesc de 
odinioară, personalist, liturgic, gestic. 

M.I.: Despre ospitalitate, părintele Stăniloae scria: 
„Ospitalitatea este o trăsătură caracteristică, unanim recu-
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noscută, a poporului român. În ea se manifestă aceeaşi 
umană deschidere spre om, aceeaşi tendinţă spre comu-
niune, care se manifestă în omenie şi în dor. Ospitalitatea e 
omenia manifestată faţă de străini. (…) Uneori atenţia şi 
respectul faţă de străini e aşa de mare, că cei din rudenia, 
din satul, din neamul propriu se simt puşi pe al doilea plan. 
(…) Fapt e că –  în străin – românul vede o umanitate nouă, 
împrospătată.” 

Pe vremuri, camera cea mai bună era camera pentru 
oaspeți? 

N.: Da, îmi aduc aminte că la bunici, la țară, unde ne 
petreceam vacanțele, exista „camera bună”, care era pentru 
oaspeți. Nu era curent electric, se lumina cu lampă pe gaz, 
nu era apă la robinet. Era doar apă adusă cu găleata de la o 
fântână, care nu era în curte. Nu era nici baie, dar „camera 
bună” era! Și parcă simțeai că e „camera bună”, că era cumva 
aparte. Era ca un spațiu diferit, de sărbătoare, într-un fel. 
Era un loc al primirii, un loc consacrat ospitalității. Este 
interesant acest aspect, sesizat de Marele Teolog, că ospita-
litatea este o trăire ce subzistă tot sub amprenta omeniei. 
Dar este o formă a omeniei care se deschide față de un 
altul, de cel străin, în așa fel încât i se dă prioritate, chiar 
față de cei ai casei, de rudenii, de neamuri.  

Și, culmea, deunăzi am auzit la tv opinia unui profesor 
de psihologie de la Cluj, rector universitar, dl. Daniel David, 
cum că poporul român are caracteristici colectiviste, că 
românul este colectivist și că are frici față de străini. Te 
minunezi de acest „diagnostic” psihologico-ideologic, atri-
buit în mod bizar poporului român, de către dl. rector 
Daniel David, pentru că, nu mi se pare că e susținut de 
realitate. La părintele Stăniloae, putem observa persona-
lismul acesta extraordinar al omeniei care nu are în sine 
nimic colectivist, dar nici individualist. Profesorul rector 
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Daniel David se mișcă doar în schema bipolară, bazată pe o 
schemă cu doi poli: individualism versus colectivism. Nu 
știe de personalism. Nici măcar de personalismul comunitar 
al lui Emmanuel Mounier, care moare, în 1950, la nici 45 de 
ani. Vreme era, sunt peste trei sferturi de veac de atunci. 
Personalismului creștin răsăritean exprimă un chip de a fi 
ca deschidere ființială, ontologică. Are o tușă și o întru-
chipare iconică. Conține și o ieșire în întâmpinarea 
celuilalt, chiar a străinului, dar într-o ordine a ființialității, 
prin care se și diferențiază, de altfel, de personalismul lui 
Mounier. Daniel David, în reflecțiile sale tv-digiste, vrând să 
ne facă să progresăm spre individualismul occidental, 
ieșind din colectivismul românesc, pomenește de o frică de 
străini la români.  

Părintele Stăniloae vorbește însă despre ospitalitate. O 
ospitalitate cuprinsă, așezată, în această deschidere comu-
niantă a omeniei. Este o deschidere primitoare ospitali-
tatea, din perspectiva omeniei. Iar omenia, de fapt, relevă 
un chip iconic de a fi om, în sensul profund, tainic, adevărat 
și autentic. În raport de viziunea Marelui Teolog, este sur-
prinzător să auzi în discursul public al unui psiholog 
român, profesor, rector, cum că noi avem frică de străini, și 
asta dintr-un spirit colectivist, care ar fi specific românesc. 
Nu știu din ce realitate românească își extrage dl. profesor 
David aceste caracteristici românești. Probabil că nu din 
sine. Mai degrabă e tributar unei scheme, pe care o folo-
sește drept grilă de lectură a realității.   

Altfel, acest chip ospitalier al omeniei nu înseamnă că 
trebuie să ne prefacem după cele ale străinului, înstrăi-
nându-ne de noi înșine, ci că trebuie să asumăm, în chip 
propriu, specific adică, tinderea spre comuniune inter-
personală în ospitalitatea ca deschidere comuniantă. Mi se 
pare interesantă ospitalitatea pusă ca o tindă, ca un cerdac 



Despre spiritualitatea poporului român 

85 

al omeniei, ca o întâmpinare. Omenia este legată de un 
mod de a fi, manifestat în această deschidere primitoare, 
chiar și față de străin, care apare ca o nouă față a umani-
tății, o față împrospătată a umanității. Iar străinul resimte 
chipul aceasta al ospitalității. Spunem „străinul”, dar 
„străinul” capătă alt sens, când e definit, înțeles, ca o „altă 
față” a umanității. Văzut ca o „altă față” a umanității, 
„străinul” nu mai este străin, ci noutate a unei umanități 
comune.  

Această întâlnire românească cu „străinul”, când eram 
student, am experimentat-o concret. Îmi aduc aminte că 
după ce a terminat facultatea la Timișoara, fratele meu a 
plecat în Franța. Nu mai știu, cred că după șase luni, s-a 
întors. Era prin ‘93. A revenit în țară cu trenul, iar pe tren  
s-a întâlnit cu doi studenți americani care călătoreau prin 
Europa. A venit cu ei în complexul studențesc, la Timișoara. 
I-am cazat în camera noastră, noi plecând în alte camere, ca 
să poată dormi ei în paturile noastre. I-am omenit cum se 
cuvine, de au rămas și ei mirați, chiar uimiți de o astfel de 
întâmpinare. Fratele meu revenise în țară, la Timișoara 
fiind doar o escală, pentru că intraseră prin vestul țării. 
După această oprire, a plecat acasă, la Vâlcea, cu americanii 
după el. Veniseră în sfârșit americanii, și la noi. Iar acasă, ca 
acasă. La noi se mânca și bine. Era toată așezarea. Băiatul 
cel mare se întorcea acasă și erau toate aranjate, pregătite. 
Iar americanii fură omeniți, primiți, găzduiți, hrăniți. A 
doua zi, la trezire, voiau tot supă, căci le plăcuse supa de 
găină. Deci dimineața, la prima oră, americanii cereau supă, 
nu cafea. Probabil le rămăsese gândul și peste noapte la 
supă, că le prea plăcuse.  

Vreau să spun că unor oameni, nu doar din altă țară, 
ci chiar de pe alt continent, întâlniți pe un tren, li s-a 
deschis un traseu cu totul neașteptat, pe aceste forme de 
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ospitalitate ad-hoc. Totul spontan, fără pregătire prealabilă. 
A fost o întâmpinare firească, fără a-i crea celuilalt senti-
mentul că trebuie să răspundă în oglindă, fără a-i induce 
nevoia de reciprocitate: vă primim noi aici, ca și voi să ne 
primiți la fel. Mă rog, când o să avem vize. A fost o mișcare 
firească să-i primim în căminul studențesc în condițiile 
avute, renunțând la ale noastre, ca să aibă parte ei de toate 
condițiile, și să fie duși apoi și acasă, omeniți. Nu s-a mai 
păstrat legătura cu americanii. Dar evoc acest caz concret, 
din urmă cu aproape trei decenii, ce arată un traseu concret 
al primirii și al ospitalității unor străini.  

De aceea, când auzi un profesor, psiholog, că la noi, la 
români, ar fi un spirit colectivist, rămâi consternat, că un 
universitar român știe doar de individualism și colectivism, 
că nu înțelege ce este persoana, că nu înțelege persona-
lismul comunitar creștin. Rămâne la o înțelegere greșită sau 
reducționistă a acelui „noi” generic, nu raportat concret la 
relaționarea eu-tu-el în sensul de chip-persoană. Sunt alte 
coordonate ale relaționalului interpersonal, decât ale celui 
individualist și/sau colectivist. Însă, în nici un caz, chiar de 
pornești de la faptul curent, nu poți să contești chipul 
ospitalității românești, pe care părintele Stăniloae îl 
asociază, și cu omenia și cu dorul, exprimate în tendința și 
deschiderea firească spre comuniune.  

Mi se pare interesantă legătură între ospitalitate și 
omenie. Omenia este un fel de supraformă, este chipul în 
sine al omului, chipul său iconic. Iar chipul este deschidere, 
cum zice isihastul. Este o deschidere în expansiune și o 
centrare în adâncire, din perspectiva gestului iconic. Ca act, 
gestul este adresare-cuvântare directă, sufletească/personală. 
Gestul este act în sine comuniant. Ospitalitate este gest. 
Din punctul acesta de vedere, într-adevăr, noi trebuie să 
recuperăm ospitalitatea, recuperând ușor-ușor și această 
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omenie. Nu putem însă să o recuperăm, dacă nu restaurăm 
chipul nostru integral. Iar această restaurare nu se poate 
petrece, la modul real și profund, decât prin raportare la 
modelul chip iconic, printr-o asemănare de chip cu arhe-
chipul hristic.  

Și aici este partea tare, densă, consistentă, că omenia 
are potențial inalterabil de refacere, oricând, prin arhechi-
pare. Deci, chiar dacă se mai pierde, se mai diluează, se 
pervertește, are resurse pemanente de refacere. Aici inter-
vine, de fapt, taina și forța restauratoare, de neclinitit, a 
creștinismului. În acest sens, nu ne uităm neapărat la 
pervertirile, la decăderile omului, ci privim la posibilitățile 
de realizare ale umanului și la potențialul său, conștienți 
fiind de faptul că arhechipul hristic este real și că ne putem 
re-îmbrăca în această haină hristică, oricând, numai să 
avem disponibilitatea și dispoziție să o facem. Și așa, prin 
îmbrăcarea în haina hristică, recuperăm și umanul în sensul 
său tainic ca persoană.  

De aceea este minunat, extraordinar chiar, faptul că 
omenia poate fi recuperată, poate fi regăsită, oricând, chiar 
dacă, paradoxal, n-o mai întâlnim așa ușor în viața curentă, 
o căutăm cu felinarul. Dar omenia, cea despre care vorbim, 
fiindcă are rădăcini arhechipale, poate fi oricând restaurată, 
și într-o formă și o modalitate vie, puternică, autentică. Este 
însă vorba aici și de o implicare în transformarea ta perso-
nală, în redescoperirea de sine, în a fi și a rămâne pe o cale 
de re-modelare plinitoare. Ceea ce reclamă, de fapt, și 
isihasmul, și, mai precis, specificul carpatin al gestului 
iconic, despre care vorbește isihastul de la Frăsinei.  

Așa încât, pot să mă uit cu ochi psihologic, sociologic, 
de jur-împrejur și să nu mai văd omenie sau să văd o 
omenie care nu mai este omenie, ci doar pare că ar fi. Pot să 
remarc trăsături degenerate sau atribute, calități, însușiri 
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psihologice care sunt pervertite. Poate și statistic, în linia 
evidenței și a constatărilor, se poate întâmpla, ca, într-o 
anume vreme, să fie nu doar reale, ci chiar majoritare, ca 
procent, anumite trăsături pervertite, ce pot fi considerate 
definitorii, din pricina mulțimii. Dar aici discutăm de 
potențialitățile intangibile ale unei „comori din țarină” 
unde „furii și rugina nu ajung”. Iar potențialitățile pot fi 
accesate ca ceea ce sunt, în valoarea lor neprețuită. Pot fi 
asumate și împropriate. Aici este taina extraordinară și forța 
de renaștere și de regenerare pe care o aduce creștinismul. 
Se uită ușor că nu au fost mulți apostoli, dar au încreștinat 
o lume, nu oricare, ci una ostilă, păgână. Dar, nu au fost 
singuri… Știm... 

Și acum, poate mai mult ca niciodată, această cale 
isihastă, pe care părintele Ghelasie de la Frăsinei a deschis-o, 
cu pricepere și cu iscusință, către omul de astăzi, este de 
asumat și ca o cale de regenerare, de renaștere. De aceea 
cred că este nevoie să asumăm acest chip isihast și, întâi de 
toate, să vorbim despre el. De isihasm este legat și un chip 
de asumare a condiției noastre românești de a fi. Este calea 
de aflare a „comorii din țarină”. Prin chipul isihast ne 
regăsim resursele autentice și hrănitoare, odihnitoare, care 
pot să ne facă să recuperăm cu adevărat chipul omeniei, al 
dorului și al ospitalității, pe care moșii, odinioară, l-au trăit 
ca atare, în formă reală. Altfel, sigur, dacă suntem prea 
prinși sub vremi, suportăm consecințele situației, perver-
tirile și degenerările. Nu suntem scutiți de contactul cu 
ambientul astfel alterat. Însă, aș insista că, în ce vorbim, nu 
este vorba de idealizare, ci de realismul acestei potenția-
lități a hainei hristice, care este o haină modelatoare ce se 
poate imprima iconic în umanitatea noastră, lucrând în noi 
asemănarea de chip dumnezeiesc.  
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De fapt, haina hristică baptismală, ne face să regăsim 
acestă formă de ospitalitate ca o extensie a omeniei, ca o 
prelungire, de fapt, a unui chip al comuniunii care se 
bucură, văzându-l pe cel străin, ca o față nouă a umanității. 
Ceea ce este o bucurie, este un dar ce vine de la Dumnezeu, 
în ultimă instanță. Astfel, modul de a fi românesc este și 
unul în care se celebrează diversitatea, chiar și din per-
spectiva aceasta a întâmpinării alterității străinului, pe care 
n-o calcă în picioare, n-o anulează. Este o întâmpinare și o 
primire care nu-l transformă pe celălalt, pe străin, în mod 
siluit, după chipul și asemănarea sa. De ce? Pentru că 
străinul este primit în acest sens al vederii unei fețe noi a 
umanității. Românul nu zice că trebuie să îl fac și pe 
celălalt, pe străin, tot român. Așa cum, dacă cutare este 
slav, nu trebuie să îi slavizeze numaidecât și pe ceilalți. 
Occidentul are mania asta de a-i face pe ceilalți la fel ca el. 
Asta devine o siluire. Nu, nu așa. Nu aceasta este calea 
firească. Fiecare poate și trebuie să meargă în drumul lui. 
Străinul trebuie întâmpinat, primit, omenit, așa cum este, 
pentru că așa e firea locului la noi. 

I.M.: Datorită acestei primiri și ospitalității „pe terito-
riul românesc s-au aşezat totdeauna mulţi străini. Românul 
s-a obişnuit încă din vremea migraţiei popoarelor cu faptul 
acesta. Şi străinii au trăit bine pe acest teritoriu printre 
români, s-ar putea spune că chiar mai bine decât marea 
majoritate a românilor.”  

Totuşi, spune Părintele Stăniloae, că atenţia – deosebită 
faţă de străini – nu se datora unui complex de inferioritate. 
(…) Dovadă este capacitatea românului de a surprinde în 
special nota umoristă națională, nu atât nota umoristică 
individuală a străinilor. Iar când unii străini „îşi iau nasul la 
purtare” sau când „li se urcă în cap”, vrând să se comporte 
ca nişte stăpâni și să exploateze poporul român, atunci, 
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hazul în raport cu ei devine muşcător, iar protestul 
împotriva lor s-a dezvoltat în adevărate revolte.” 

Așadar, românii aveau diverse nuanțe atitudinale 
pentru toate situațiile posibile: de la ospitalitatea cea mai 
frumoasă, caldă, până la revoltă? 

N.: Tare și paradoxală, aș zice, observația că străinii au 
trăit în spațiul românesc chiar mai bine decât majoritatea 
românilor. Mi se pare interesantă constatarea, pentru că 
arată o atitudine neconcurențială, dar și o anumită îngă-
duință și lărgime de suflet, care îi permite celuilalt, străin 
fiind, să trăiască. Și să trăiască chiar bine, nu oricum. Deci, 
are spațiu să se dezvolte în propriile sale caracteristici. La 
fel, este de remarcat faptul că atenția față de străin nu vine 
dintr-un complex de inferioritate, dar și că românul sur-
prinde o notă umoristică în caracteristica generală a unui 
neam. Reține caracteristici generale sau de neam, nu atât 
individuale. Merge cu o tușă ce generează un contur de 
sinteză vizavi de un mod de a fi, propriu unuia sau altuia 
dintre neamurile străine cu care intră în contact. Aceasta 
relevă și un mod viu de raportare și de receptare. Este și o 
întâmpinare, o deschidere care metabolizează datele străi-
nului și prin trăsăturile neamului din care vine. Adică nu 
este o întâmpinare gen sugativă, care nu are spirit de 
observație, spirit analitic, spirit critic.  

De altfel, dacă se pierde omenia, și nu se prezervă 
acest spirit al identificării diferenței, se pune întrebarea 
dacă întâmpinarea mai e cu adevărat întâmpinarea despre 
care vorbim. Sau dacă mai rămâne cu adevărat în spiritul 
românesc, cineva care nu mai exprimă acea întâmpinare în 
chip de omenie, sau de ospitalitate ca un reflex de omenie. 
Și atunci, dacă face o temenea din aceasta de slugă, s-ar 
putea să fie subjugat străinului. Dar, din ce afirmă părintele 
Stăniloae, rețin faptul că străinul nu este văzut ca un 



Despre spiritualitatea poporului român 

91 

adversar, și că este întâmpinat cu această deschidere spre 
comuniune, care relevă caracterul personalist-comunitar, 
nu colectivist, nu individualist. Această atitudine este 
importantă pentru că dă șansă întâlnirii și valorificării 
alterității. Celălalt este sub lupa unei diferențe, dar nu sub 
marca adversității, a unei lupte mocnite, fățișe sau ascunse. 
Atitudinea aceasta e derivată tocmai din modul de a fi al 
omeniei cu deschiderea ei comuniantă sub forma ospita-
lității, care înseamnă o primire a celuilalt așa cum este. Îi 
oferi mai întâi primirea, îi dai haina de oaspete chiar 
străinului. Astfel, străinul nu mai este un simplu străin, ci 
oaspete. Este chemat la a fi în comuniune. Și această 
ospeție sau ospitalitate este așezată în orizontul în care, așa 
cum spune isihastul, și celui gol de fapte și de viețuire 
creștină trebuie să îi dai o haină hristică. Nu trebuie să îl 
lași gol, ci să îl acoperi. Prin această haină îi oferi o altă 
cinste a primirii. Evident sunt aici niște componente de 
condiție și atitudine hristică, ca model mă refer, dar și ca 
act sinergic, totodată. Nu doar ca imitație de model, deci, ci 
ca asemănare. Pentru că una este imitația, ca auto-
conformare, mai mult sau mai puțin reală, cu un model, și 
alta este asemănarea ca întâlnire și amprentare-pecetluire a 
modelului.  

În fond, nu poți să fi în autenticul, în profundul chip 
al umanului, întru omenie, fără să ai asimilată iconarea 
hristică care îți oferă forța și măsura spirituală de a putea să 
fi și să rămâi astfel, așezat în icoana omeniei. Altfel, numai 
prin resurse proprii sau strict prin învățare, prin cunoștințe, 
prin deprinderi de tehnici atitudinale, comportament 
antrenat conjunctural, vizavi de întâmpinarea celuilalt, nu 
poți să ai această deschidere comuniantă, cu adevărat vie și 
autentică, care să devină o amprentă reală de întâmpinare 
cu încărcătură spirituală sau sufletească-duhovnicească.  
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Pe de altă parte, omenia nu e slăbiciune, nu e nevedere 
a realității așa cum e. În omenie, fiind și rămânând, se 
poate vedea că unii „oaspeți” își „iau nasul la purtare” sau că 
„li se urcă la cap” și devin stăpânitori, exploatatori. Ceea ce 
arată un mod de a fi degenerat, alterat, inuman chiar. A te 
înstăpâni, a domina, a supune, coercitiv sau insinuant, este 
o ieșire din logica și ordinea creștină a ierarhiei spirituale în 
care cel mai mare e slujitorul și nu stăpânitorul tuturor. 
Dacă te primesc în casă și mi te urci în cap, înseamnă că nu 
ești om. Tendința de înstăpânire asupra celuilalt arată o 
degenerare umană. Paradoxal, a sluji celorlalți, și a nu te 
înstăpâni asupra lor, conferă autentica autoritate, forță, nu 
slăbiciune. Că cineva te primește cu ușa deschisă, dar tu i te 
urci în cap ori îl scoți afară din casa sa, făcându-te stăpân în 
casa lui, nu mai este de admis. Gazda trebuie să reacțio-
neze. E absolut necesar! E o obligație! Și nu numai prin 
prisma afectării individuale, ci prin cea a subminării unei 
ordini comunitare, firești, care trebuie restabilită. Când 
situația capătă această turnură pot să apară, chiar sunt de 
dorit, atitudini de necesară reașezare a lucrurilor în ordinea 
firească. Dacă străinul nu mai rămâne în matca lui de 
oaspete, ci își schimbă modul de a fi, trebuie adus la 
condiția umană, pe care și-a uitat-o, pesemne.   

Atât timp cât vorbim despre un chip al omului, în 
datele sale reale, trebuie să vorbim de resurse, deși poate nu 
sună prea bine termenul. Sau, mai bine zis, de sursele 
mișcării pe toată claviatura, adică pe întreg registrul atitu-
dinal. Și în sensul acesta, un om care asumă modelul 
hristic, are reperele unei mișcări de forță în datele concrete 
ale realității. Nu e aerian și inadecvat, nicicând. Haina 
hristică nu înseamnă naivitate și infantilism. Omul hristic 
nu e un fel de Don Quijote sau de Prinț Mîșkin. În spațiul 
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românesc, de altfel, nu sunt specifice modelele reprezentate 
în aceste moduri de a fi. Altceva este omenia. 

Trebuie să existe și un anumit realism al acestei 
așezări a omului în chipul său propriu, chipul omeniei. Fără 
îndoială că poate să existe tot acest registru de nuanțe și 
amprente atitudinale. E bine și necesar să existe, pentru că 
omul, în sensul său adevărat și autentic, trebuie să fie mobil 
în mai multe moduri în chipul prezenței. Un om duhov-
nicesc știe când să acționeze, când să avanseze, când să 
aștepte și când să se retragă. Știe când să taie și când să nu 
o facă. Știe când să prelungească firul, când să „dea fir” la 
undiță, și când să nu tragă undița brusc ca să nu rupă buza 
peștelui. Omenia e un mod de a fi viu și așezat întru 
deschiderea comuniunii. Și, în sensul acesta, omenia are și 
capacitatea și resursele de reacție. Acum, vrând-nevrând, 
intrăm și în niște repere generice ale omeniei, vorbind 
despre ea. Dar ele sunt și pot fi întrupate, activate, ca perso-
nalitate și ca individualitate, de către fiecare dintre noi.  

Subliniez, încă o dată, că nu mă refer la principii 
abstracte, ci la potențialități care pot fi activate în chip 
personal, dacă ne asumăm in actu acest chip al renașterii 
baptismale, acest chip filiativ al veșniciei. Adică nu sunt 
doar niște consemnări, lamentații sau glorificări de genul ce 
„minunați eram odată”. Iar acum nu mai suntem, vor spune 
alții. Chiar dacă nu mai suntem, trebuie afirmat că putem 
să revenim. Este o revenire nu simplă la trecut, cât la un 
mod de actualizare, similar cu cel ce a făcut posibil odinioară 
acel mod de a fi. Trebuie să fim conștienți că putem să 
restaurăm acest chip de a fi, tocmai pentru că există acest 
potențial, tocmai pentru că există această haină hristică cu 
care ne putem îmbrăca. Forța acestei înveșmântări hristice 
în demnitatea filiativă putem să o asimilăm. Ține de noi, de 
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răspunsul nostru, să trecem acest potențial în actualitate, să 
conturăm lumina hristică de jur-împrejurul nostru. Este 
posibil. Numai că, într-adevăr, este nevoie de asumarea 
unui răspuns personal. Și acum, poate mai mult ca oricând, 
pentru că datele istorice sunt potrivnice, iar bruiajul este 
mult mai mare, este nevoie de reală și consistentă determi-
nare, de o determinare a libertății jertfei hristice asumate. 
Dar aceasta înseamnă, exact ca în profeția din acel 
Testament al Pustnicului Neofit, evocat de isihast, că, deși 
vremurile ce vin, dacă nu au și venit, deja, vor fi cea mai 
mare confruntare între lumină și întuneric, biruința va fi 
cea a luminii Învierii, în cei ce o vor mărturisi. Deci, chiar 
dacă răul se crede și pare atotstăpânitor, va exista o așa de 
mare putere a Duhului, că binele va înflori veșnic în pustiul 
din multe inimi. Trebuie să avem această încredințare a 
puterii restauratoare și transfiguratoare a lui Dumnezeu în 
viața noastră, a fiecăruia, a tuturor ce ne recunoaștem 
demnitatea de fii ai Săi.  

I.M.: O altă trăsătură a poporului nostru – subliniată 
de părintele Stăniloae în Reflexii despre spiritualitatea 
poporului român – este umorul: „Nu se poate contesta că 
românul practică copios ironia. Poreclele ce şi le dau în sate, 
sunt o dovadă incontestabilă despre aceasta, ca şi toate 
caracterizările şi istorisirile hazlii – care se pun în circulaţie 
– pe seama mai tuturor locuitorilor din sat. (…) Poporul 
practică ironia mai ales împotriva celui leneş şi fudul, faţă 
de cel găunos şi nefolositor ca om pentru oameni; prin ea 
exercită o adevărată pedagogie socială”. 

Cum s-ar putea comenta acest aspect? 
N.: În primul rând, mi se pare interesant faptul că 

leagă umorul de ironie sau ironia de umor. Și cred că și 
acesta este un detaliu important ca specific. Apoi aș remarca, 
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în ceea ce înseamnă practicarea copioasă a ironiei, că este 
situată, desfășurată, într-un cadru comunitar, căruia îi ajus-
tează excesele. Deci, ironia și umorul au un rost restaurator 
al firii. Aceste porecle, caracterizări ironice sau istorisiri 
hazlii se petrec pe seama tuturor locuitorilor din sat. Nimeni 
nu scapă de o șfichiuire a unei unde de umor sau de ironie, 
ori de un umor prelucrat într-o formă ironică. Vedem o 
devoalare a acestui umor ironic în spațiul comunitar, pe de 
o parte. Vedem, pe de altă parte, rostul său înscris într-o 
pedagogie socială, ca mijloc de reintrare în rânduială, ca 
modalitate de re-facere a firii bune a comunității. Și, din 
punctul acesta de vedere, se poate reține că umorul și ironia 
au un anumit rol tămăduitor în spațiul comunitar.  

Aminteam, cu altă ocazie, faptul că, întors la înce-
putul anilor ‘90 în spațiul eclesiologic, și, știindu-mă un 
personaj ironic, poate prea caustic și coroziv, la extrem 
uneori, mi-am pus problema vizavi de cât de bună este 
această „practică” a ironiei, din perspectiva filocalică a 
îmbunătățirii omului. Și, la un moment dat, chiar am ajuns 
să mă spovedesc la părintele Sofian Boghiu, la București, la 
marele duhovnic al Mânăstirii Antim și al capitalei. I-am 
mărturisit această poziționare ironică, această atitudine 
caustică, considerând că este una care poate leza usturător 
pe aproapele.  

Însă, pe vremea aceea, nu citisem încă acest volum al 
părintelui Stăniloae. Și este interesant, am spus-o și cu alte 
ocazii, să vedem o cizelare, o ascuțire chiar a discernămân-
tului nostru duhovnicesc, și în raport de niște caracteristici 
ale firii, personale și comunitare, așezați într-o formă de 
recunoaștere a „duhului locului”. Și, din punctul acesta de 
vedere, lectura volumului Reflecții…, parcă mi-a luat o 
piatră de pe inimă, pentru că mi-am dat seama că o 
încercare de extirpare definitivă a ironiei din fire, pe niște 
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considerente duhovnicești, nu părea să fie alegerea cea mai 
potrivită, din perspectivă spirituală mai largă. Lecturând 
astfel de cărți, și căutând să te regăsești sau nu în ceea ce 
spune, de pildă, părintele Stăniloae, îți dai seama că nu poți 
să renunți la o astfel de caracteristică, dacă ea ține de o 
trăsătură organică, mai mult decât individuală, a firii 
neamului tău. Per a contrario, dacă nu practici umorul 
ironic, se poate înțelege că nici nu ești cu adevărat înră-
dăcinat în propriul neam.  

În acest orizont, mi se pare că devine necesar să 
recuperăm și anumite repere, pe care părintele Stăniloae ni 
le pune în atenție prin aceste reflecții despre spiritualitatea 
poporului român. În astfel de reflecții există niște tușe 
iconice ale unui model spiritual filocalic, personalist și 
comunitar, al neamului. Și, când evoc un model filocalic, 
gândesc în sensul chemării și angajării fiecăruia spre desă-
vârșirea umanității din el. În orice caz, volumul surprinde 
anumite trăsături, filocalice zic eu, specifice locului. Și cred 
că este de citit cu atenție și din perspectivă filocalică, de 
către cei au în vedere repere ale unei mai adecvate orientări 
a formării spirituale. De aceea susțin că sunt de recuperat și 
aceste măsuri filocalice ale firii românești pe care le regăsim 
în Reflecții… Sau, altfel zis, în Reflecții… sunt pagini de 
autentică filocalie românească.  

În fond, viața spirituală nu trebuie să fie nicicând 
asemeni unui implant de corp străin, ci trebuie să se 
dezvolte organic și în raport de niște caracteristici și date 
ale firii, pe care e bine să le cunoaștem, mai cu seamă de la 
cei ce au pătruns adâncimile ei ori s-au ridicat la înălțimile 
ei. Cei care se reduc doar la a constata alterările sau per-
vertirile firii, ca fiind „trăsături” organice, specifice, nu ne 
pot conduce dincolo de acestea. Pot să zic că pe mine m-a 
lămurit, conturat și calibrat această carte, și nu numai sub 
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acest aspect al ironiei, pe care riscam să îl înțeleg greșit, 
dacă urmam înscrierea într-o formă duhovnicească, cumva 
aseptică, decontextualizată faţă de propria-mi fire și de ceea 
ce se cheamă „duh al locului”. 

I.M.: S-ar putea spune că umorul și chiar și notele 
ironice sunt naturale și pentru că firea omului, căzută în 
păcat, are și note umoristice, aspecte caricaturale – cum 
consemnează părintele Ghelasie că răul vrea să ne modifice 
până la caricaturizare. De asemenea, în Facere scrie că 
Dumnezeu a fost ironic față de Adam: „Iată  Adam s-a făcut 
ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul”. Așadar, ironia 
și umorul nu sunt niște adăugiri păcătoase, atât timp cât 
sunt folosite optim? 

N.: Da, despre asta vorbim, despre faptul că umorul și 
ironia sunt cuprinse într-un mod de a fi, și nu trebuie 
înțelese ca adăugiri sau excrescențe ale „căderii”. Ceea ce nu 
înseamnă că nu pot fi și forme alterate, degenerate. În fond, 
este vorba și de atitudinea care le așează sau nu în rost. 
Părintele Stăniloae conturează un mod de a fi care valo-
rifică umorul și ironia într-un sens în care se citește bine 
realitatea ca realitate, dar și caricaturizarea ei, pe care 
românul o surprinde printr-o poreclă, o numește, o fixează 
țintuit. Îl ia cumva în tărbacă cu ironie și umor pe leneș, pe 
fudul, pe cel găunos și, în genere, pe cel nefolositor ca om 
între oameni. Trebuie să fi folositor ca om printre oameni, 
trebuie să ai un aport comunitar. Nu poți fi fără rost, fără 
niciun folos sau un „încurcă-lume”. Trebuie să ai un rost 
comunitar, nu doar individual. Trebuie să împlinești cumva 
așteptările cuiva, nevoile cuiva, fiind folositor. Cel care este 
nefolositor ca om pentru oameni este sesizat în nefirescul 
acestei poziții și este biciuit cu o undă de ironie și de umor, 
pentru a-și reveni în fire. A-și „veni în sine”, precum fiul 
risipitor, e bine, de altfel, să fie asociat și cu a-și „veni în 



ION MISAILESCU şi NEOFIT 

98 

fire”, adică cu a se orienta după coordonatele date de carac-
teristicele unei firi proprii.  

Umorul și ironia se subscriu, așadar, unei pedagogii 
sociale, se desfășoară în spațiul comunitar și sunt de activat 
în sensul conturării și întăririi acestuia. Atenția funda-
mentală, chiar dacă este implicită, intuitivă, vizează o peda-
gogie socială, o îndreptare, o re-așezare în chipul unei vieți 
comunitare. Este o pedagogie implicită, nu una explicită, 
transmisă în cadrul școlar sau prin intermediul unei 
educații formale. 

I.M.: Se spune că, pe vremea lui Ceaușescu, unul 
dintre pilonii de rezistență a fost umorul… În literatura de 
specialitate, s-au categorisit în jur de 15 tipuri de umor 
(printre care exagerarea, comparația, expresii cu înțelesuri 
multiple, jocul de cuvinte, ironia, autoironia, strâmbatul 
sau scălâmbăiala, sarcasmul etc). Iată și două mari categorii 
ale umorului. El poate fi, fie pozitiv, adaptativ, constructiv, 
tonic, inteligent, profund, demn, delicat sau, dimpotrivă, 
poate fi negativ, jignitor, prostesc, pesimist etc. În sfârșit, 
clasificări… Revin însă la părintele Stăniloae: „Poporul 
nostru iubeşte umorul în toate împrejurările, şi lipsa de 
umor e resimţită aproape ca un defect moral şi ca o lipsă de 
graţie şi de putere.” 

N.: Atrage atenția precizarea că lipsa de umor este 
resimțită la noi aproape ca un defect moral. Altfel zis, unde 
nu mai este umor este semn de defectare și de ieșire din 
cele ale firii. Faptul că lipsa de umor este resimțită ca un 
defect moral, înseamnă că umorul este asociat cu o calitate 
morală. Și, fiind asociat cu o calitate morală, umorul este 
subscris unei moralități și unei moralizări. Este o mora-
lizare care nu este normativă, imperativă, restrictivă sau 
punitivă, ci una ce încearcă să refacă, să restaureze o ordine 
prin intermediul unei abordări ludice sau marcate de umor, 
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și, după caz și context, și de ironie. Este o moralizare care 
amprentează o participare printr-o atitudine plină de umor 
sau de ironie, nu doar ocazional, întrucât precizează faptul 
că românul iubește umorul în toate împrejurările. Deci nu 
practică umorul doar la nunți, botezuri și retezuri, ci și 
atunci când situația este potrivnică. Face haz de necaz. Este 
o ieșire... o transcendere a constrângerilor și a vrăjmășiilor, 
prin umor. În universul concentraționar comunist, s-a 
practicat umorul, care era și o formă de păstrare a firii, dar și 
de eliberare de formele agresive, de constrângere brutală, 
fizică și psihică, ideologică. Această eliberare, pe o cale a 
umorului, este însă o atitudine, alta decât calea înfruntării 
agresive. Una din care poate să nu scape celălalt, cel care 
domină sau cel care încearcă să subjuge sau să constrângă 
în diverse forme. Asta, că tot ai pomenit de perioada 
stalinistă, comunistă... pe care, se vede treaba, că încearcă, 
astăzi, să o reinstaureze, în forme noi, pe alte culmi, 
occidentul. 

Apoi, este semnificativ faptul că umorul apare și ca un 
însemn de grație și putere. Puterea și grația, asociate 
umorului, relevă și o anume atitudine nebelicoasă față de 
rău și față de alterările firii pricinuite de acesta. Pe de altă 
parte, și în „practicarea” umorului, trebuie să ști să „te 
prinzi” într-o legătură relațională, să intri în joc, și chiar să 
„ții la tăvăleală”. Privind în oglindă faptul că lipsa de umor 
apare și ca o lipsă de grație și de putere, înseamnă că umorul 
este asociat cu un farmec plin al grației și cu o tărie sau o 
putere eliberatoare. Așadar, umorul, cel despre care vorbim, 
nu acela deșănțat, vulgar, grobian, este întrețesut cu mora-
litatea, cu grația și cu puterea. Însă, o putere care este 
asociată cu grația și cu moralitatea este o putere care se 
răsfrânge binefăcător asupra celuilalt, care exprimă o 
deschidere relațională asumativă și un efect tămăduitor, 
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chiar dacă practică o ironie paradoxală, care surprinde 
tăios. Se pare că și astăzi trăim într-o vreme în care începe 
să dispară umorul sau să nu mai fie luat „în serios”, în 
aspectul său tămăduitor, comuniant, ceea ce vorbește 
despre o alterare a societății contemporane. 

I.M.: Se poate spune că umorul este o achiziție cultu-
rală sau chiar spirituală? Există și o evoluție sau o involuție 
a umorului în timp? Umorul poporului român, de acum 100 
de ani, era același cu umorul de astăzi? 

N.: Nu știu cum ar arăta un umor dus la muzeu. Ar fi 
precum calul știrb dus la târg de stăpân, nu să-l vândă, ci 
să-l facă de râs. Umorul în sine evoluează sau involuează, 
apare într-o mișcare de degenerare sau de împlinire, în 
raport de cei care îl practică, de om și de comunitate. El 
este creat, formulat, pronunțat de către fiecare în raport de 
sine și de ceilalți. E firesc, dacă există o degenerare 
personală și de grup, comunitară sau societală, să se reflecte 
în tipul de umor formulat în spațiul public. Este evident, 
din acest punct de vedere, că umorul urmează ca o umbră, 
creșterea sau descreșterea personală și/sau comunitară. Ca 
atare, poți să nu mai vezi astăzi umorul în formele încărcate 
de moralitate, grație și putere, pe care le surprinde părintele 
Stăniloae, care desfășurau și potențau caracteristici ale unui 
fond bun al firii. Se aduc în schimb în atenție degenerările 
„sistemice”, ale individului și societății, care sunt urmate, 
însoțite și de umor.  

Careva poate să spună că nu mai vede astăzi trăsătu-
rile de care vorbește Marele Teolog. Nu le mai vede din 
pricina degenerării omului. Dar aceasta nu înseamnă că nu 
există un fond bun al firii, ci doar că trebuie să-l descoperim 
ca pe „comoara din țarină”. Și, din perspectivă creștină, 
trebuie să avem conștiința că suntem chemați la o restaurare 
a omului, și chiar mai mult, la o îndumnezeire a umanului. 
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Iar în sensul acesta al restaurării, nu poți să sari peste firea 
personală, și, totodată, comunitară. Nu poți să stai nici pe 
loc. Nu poți să fi neutru. Astăzi, în atmosfera asta apocalip-
tică, nici măcar căldicel nu mai poți să fi, ci ori rece, ori fier-
binte. Ești forțat să te precizezi, să-ți confirmi temperatura. 

Dacă nu o iei la vale pe panta degenerării, ci mergi pe 
o cale ascendentă, de restaurare, de sfințire, atunci, undeva, 
cândva, ar trebui să te întâlnești și cu aceste caracteristici 
ale firii bune, întărită și în achizițiile istorice, prin fiecare, 
din neam în neam. Și astfel, da, se poate realiza că atunci 
când umorul este legat de o calitate morală, se asociază cu 
grația cu puterea, le mărturisește. Atunci este pe calea cea 
bună a redescoperirii firii. Altfel, sigur că putem să 
degenerăm – unul câte unul și dimpreună – și spre celelalte 
forme de umor; dintre ele, unele pe care le-ai evocat, intră 
în zona aceasta a jignirilor, a prostelii, a batjocurii, a 
abjectului și scabrosului, a neamului prost.  

Însă, faptul că, într-un anumit timp „sub vreme”, 
există astfel de degenerări, chiar majoritare statistic, nu 
înseamnă că astfel de forme alterate trebuie considerate 
reprezentative, din perspectiva firii românești. Nu 
înseamnă că nu trebuie să îți re-găsești și re-calibrezi niște 
ținte în raport de aceste tușe pe care le trasează Marele 
Teolog. Din punctul meu de vedere, repet, aceste reflecții 
despre spiritualitatea poporului român, sunt niște pagini  
de filocalie românească, adică de iubire de frumusețe 
românească. De aceea trebuie citite și receptate cu atenție, 
grijă și prețuire. Pentru că sunt și o chemare la o astfel de 
descoperire a iubirii de frumusețe a firii proprii și a 
neamului. Și, chiar dacă, la un moment dat, nu se mai văd 
de jur împrejur, și pare că sunt pierdute ori apar numai 
forme degenerate, aceasta nu înseamnă că nu pot fi redes-
coperite și readuse la lumină. În această perspectivă, 
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Reflecțiile… sunt și o chemare la a ne întoarce la firea 
noastră adevărată. La fel cum, se știe, pe vremea sfântului 
Maxim Mărturisitorul, ortodoxia rămăsese aproape numai 
în mărturia Sfântului Maxim, cel care înțelesese și mărtu-
risea raportul firilor, al voințelor și al lucrărilor în persoana 
hristică. Ceilalți, mulți, și ierarhi, preoți și credincioși, le 
cam încurcaseră, se balansaseră, într-o parte sau într-alta. 
Dar de la Sf. Maxim s-a reaprins candela dreptei credințe,  
s-a refăcut și s-a extins acest chip al înțelegerii hristologice, 
adevărate, autentice. Din această perspectivă, și aici, în 
Reflecții…, este o candelă de lumină de la care putem, 
fiecare, să ne aprindem propria lumânare, începând să 
revedem cele bune ale firii noastre, trăsăturile ei carac-
teristice. Printre ele, și umorul și ironia. 

I.M.: Alte trăsături ale poporului român de altădată, 
subliniate de părintele Stăniloae, sunt luciditatea, mirarea 
și duioșia. „La români s-a realizat o sinteză – sau echilibru – 
între occidentul lucid, realist, şi orientul intuitiv (…). 
Românul este dotat cu o luciditate scânteietoare, tăioasă, 
care are oroare de neclaritate şi destramă orice ceaţă a 
ambiguităţilor. El vrea să înţeleagă un lucru până la capăt. 
Dar îşi dă seama – după ce a mers până la capătul efortului 
de înţelegere – de limita pe care el o întâlneşte.” Ce s-ar 
putea spune? 

N.: Aș încerca să-mi reprezint cumva legătura, împle-
tirea între luciditate, duioșie și mirare. Mă provoacă modul 
cum se pot întâlni și încununa într-un chip uman. Aș 
remarca că luciditatea are un hotar, iar acesta este de luat 
în seamă, este de știut că există. Luciditatea este calea de 
cunoaștere pătrunzătoare care dorește claritatea, și, pe 
bună dreptate. Dar are o limită, care nu este însă una a 
neclarității, a ambiguității, ci una care suscită un alt mod de 
participare, de cunoaștere, de experiere. Există și o realitate 
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de taină care – și la părintele Stăniloae și la părintele Ghelasie 
– nu este un mister obscur, ocult. O taină a realității ce 
reclamă, de altfel, o supradeschidere care trece dincolo de 
luciditate, fără să o anuleze. Aici sunt puse în atenție și 
anumite forme de cunoaștere și vizavi de lume și vizavi de 
om și vizavi de Dumnezeu. Dar relevant este că luciditatea, 
fiind asociată cu duioșia, ni se arată că este susținută și de o 
participare empatică. În alți termeni, cunoașterea nu este 
doar minte, ci este și inimă. Iar pe cele ale inimii ar trebui 
inima să le cunoască. Și, în sensul acesta, surprinde aspecte 
întregitoare sau integrative, care de multe ori lipsesc, de 
pildă, în cercetarea științifică. Sunt căi de cunoaștere în 
care se merge spre o luciditate metalică, rece, aproape 
malefică la un moment dat, care nu mai ține cont de 
celălalt, de taina omului, și a naturii chiar. Iar duioșia și 
mirarea... aproape că nu le mai găsești în trena cunoașterii, 
astăzi. Mirarea aduce cu sine și o anumită perplexitate în 
fața complexității realității. Ambele sunt conturate și reflectă 
o așezare și o deschidere atitudinală de un anumit fel parti-
cipativ. Nu sunt întâmplător dimpreună. Echilibrul acesta 
dintre luciditate, realism și intuiție este unul de dobândit.  
Aceasta înseamnă că nu este o separare, că nu este o 
excludere sau o unilateralitate în procesul de cunoaștere. 
Luciditatea și intuiția sunt surprinse într-o formă integra-
tivă, în sensul unei capacități sintetice de echilibru, între un 
anumit realism lucid și un anumit simț intuitiv. Îmbinarea 
tainică între luciditate și intuiție, reflectă și o formă de 
întâlnire a două caracteristici, atribuite occidentului res-
pectiv orientului. Această îmbinare integrativă „doi în unul” 
permite și o deschidere către cunoașterea ambelor spații. 

I.M.: Un filosof român spunea că una dintre caracte-
risticile libertății este să înțelegi totul cu mintea ta. Românii 
nu au bariere culturale în calea cunoașterii? 
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N.: Depinde de formele de cunoaștere. Luciditatea 
tăioasă nu este singura modalitate de cunoaștere. Cunoaș-
terea rațională, să zicem așa, discursivă, este doar o moda-
litate de cunoaștere, care este binevenită, dar nu este 
singura. Chiar trebuie făcut în așa fel încât să nu devină 
exclusivă, să nu ajungă să se transforme, cum zicea un 
fizician, profesorul H. Margenau, în „gândirea care separă”. 
Libertatea evident nu este dată numai de faptul de a înțe-
lege totul numai cu mintea ta. Cunoașterea este și partici-
pativă, este și prin și dincolo de minte. Actul cunoașterii și 
cunoașterea însăși sunt mai complexe, nu se reduc numai la 
cunoaștere prin minte. 

De altfel, una dintre problemele importante pe care 
le-a pus fizica contemporană este chiar cea legată de natura 
minții și a conștiinței, ca cea care este sau nu subiacentă 
corpului și creierului. E o întreagă dezbatere din punctul 
acesta de vedere. Și aici se bifurcă paradigmatic direcții ale 
cunoașterii subîntinse de viziuni asupra omului și univer-
sului. Unii continuă să teoretizeze și să practice un mate-
rialism științific excesiv, susținând încă faptul că conștiința 
omului nu este o realitate distinctă de creier, ci este doar un 
produs al creierului, al materiei. Acești scientiști refuză 
orice cale de transcendere a materiei sau de înțelegere a 
minții ca fiind altceva decât un produs al creierului. Larry 
Dossey, doctor american, consideră mintea, nu o secreție 
sau o funcție a creierului, ci un fenomen non-local, ce are  
o natură subtilă. Din punctul acesta de vedere, sunt 
perspective asupra cunoașterii care sunt foarte diferite. Iar 
diferența este una, nu de nuanță, ci paradigmatică. Se poate 
spune chiar că sunt falii paradigmatice între aceste viziuni, 
ce configurează printr-o prăpastie de netrecut respectivele 
abordări. De aceea, când vorbești de libertatea asociată cu 
„să înțelegi totul prin mintea ta”, se intră în zone mai 
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complexe, pornind chiar de la înțelegerea minții, a naturii 
sale.  

Într-o carte a sa, doctorul amintit, povestește că, 
mergând la o conferință în India, a început să vorbească 
impetuos despre minte, despre conștiință etc. Însă, la un 
moment dat, s-a ridicat din sală un medic în vârstă care l-a 
întrebat: „Nu vă supărați, ce distincție faceți între minte și 
conștiință, căci la noi în India se face o diferență?” Dossey 
recunoaște că a încercat să bâiguie ceva, dar nu a dat un 
răspuns clar și convingător. Și-a dat seama atunci că nu 
stăpânește bine subiectul. De aceea, și raportul dintre 
minte, înțelegerea prin minte și libertate, este mai com-
plicat dacă intră în joc și povestea conștiinței. Ca o paran-
teză, Marele Teolog tâlcuiește ca sens conștiința, pornind 
de con- (împreună) și știință. Deci, conștiința înseamnă a 
ști unul de celălalt, a ști, a cunoaște împreună. 

De fapt, o temă care este pusă în dezbatere, spre 
sfârșit de secol XX și început de secol XXI, este cea a înțe-
legerii naturii minții, a conștienței asociată minții, distinctă 
de conștiința propriu-zisă, care ar fi dincolo chiar și de 
minte. Falia principală, paradigmatică, este între cei care 
continuă să susțină că mintea este expresia materialității 
creierului – chiar împotriva unor demonstrații științifice, 
afirmă Dossey – și cei care consideră că mintea este 
distinctă de creier și de corp.  

Dossey, într-un volum (One Mind) tradus și la noi, 
susține că cei care practică acest materialism excesiv, chiar 
din lumea medicală fiind foarte mulți, ajung la închistarea 
într-un dogmatism materialist, în diversele lui curente, 
deterministe sau nu etc. Față de acești dogmatiști ai 
materialismului, sunt alți oameni de știință, cu rezultate și 
performanțe academice, care își asumă identificarea și 
recuperarea minții ca fiind distinctă de corp și de creier. 
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Aici nu vorbim de Dumnezeu, ci vorbim doar de om, de 
natura minții și a conștiinței lui. Deci, suntem doar la un 
nivel antropologic. Există, însă, o întreagă dezbatere în 
acest sens, ce, pentru un om de spiritualitate, pare trecută 
într-o zonă neverosimilă, măcar și pentru încrâncenarea 
celor implicați asiduu în promovarea dogmaticii materialis-
mului în știință. Confruntarea există deci, și este extrem de 
dură.  

Rupert Sheldrake, de pildă, a postulat existența unor 
câmpuri morfogenetice, prin care nu se înscrie în dogma-
tica materialismului științific actual. Orice tindere meta-
fizică care acceptă cumva o realitate subtilă, ce asumă și 
exprimă viziunea unei realități subtile, subiacente corpo-
ralității și materialității, chiar a creierului, în cazul acesta, 
este contestată cu vehemență de anumiți reprezentanți ai 
științei, tributară dogmatismului materialist, și, mai că îmi 
vine să adaug, dialectic și istoric, precum era în comunism. 
Pentru acești dogmatiști, nu mai contează că Sheldrake este 
absolvent de Cambridge, de științele naturii. Nu mai 
contează că are pregătire academică în filosofie și istoria 
științei la Harvard. Nu mai contează că are doctorat în 
biochimie și biologie celulară. Nu mai contează că a fost 
bursier Rosenheim al Societății Regale, că a fost profesor și 
director de studii în domeniul biochimiei la un centru 
important de cercetare la Cambridge, la Colegiul Clare.  

După ce a publicat O nouă știință a vieții și a propus 
teoria câmpurilor morfogenetice și a rezonanței morfice, i  
s-a reproșat că asta nu mai e știință, că ce face el este o 
filosofie empirică, că este total lipsit de metodă științifică. 
Nu a mai contat pregătirea lui științifică, doar pentru că a 
venit cu „ipoteza cauzalității formatoare”, cu premisele 
acestor câmpuri morfogenetice care ar fi la baza formelor 
de organizare ale vieții. Sheldrake prin anii '74-'78 a lucrat 
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și în India, la Hyderabad, într-un Institut Internațional de 
Cercetare a recoltelor din zonele semiaride tropicale, 
studiind fizologia legumelor tropicale. A avut această 
perspectivă mai subtilă asupra cauzalității. Ei, chestiunea 
aceasta a câmpurilor morfogenetice nu este ușor digerabilă, 
ca să nu zic, deloc digerabilă, de către dogmatiștii materia-
lismului științific de sec. XXI. Și atunci, pentru că face 
aceste afirmații, care vin și conduc într-o ordine, oarecum, 
metafizică, este eliminat din „comunitatea” așa-zis știin-
țifică. Și aici nu vorbim de reacție față de creștinism sau de 
Dumnezeu. Pur și simplu vorbim de o reacție față de 
ipoteza existenței unor câmpuri morfogenetice care țin de o 
realitate subtilă, ce este un substrat al viului. Această 
viziune este refuzată de acești dogmatici, care consideră că 
abordarea lui Sheldrake nu mai are nici o legătură cu 
știința.  

Cartea amintită este publicată pe la începutul anilor 
'80, iar, în 2015, este scos de pe platforma științifică TED, 
considerându-se că poziția lui este una pseudoștiințifică, de 
neadmis, întrucât și-a permis să critice crezul dogmatic al 
materialismului științific. Altfel zis, știința științifică este 
validată numai de situarea în cadrul dogmatic materialist, 
ce afirmă că există numai o minte ca produs sau funcție a 
creierului. Conștiința pentru ei este ceva „secretat” de creier. 
Numai aceasta să fie o poziție științifică academică? Este de 
fapt o poziție științifică dogmatică extrem de dură. Există 
un nucleu dur de oameni de știință care refuză orice 
abordare ce are și un substrat metafizic, cum încearcă să 
propună Sheldrake. Și nu vorbim de metafizic, în sensul 
tare, care trimite la un Principiu metafizic absolut, la 
Dumnezeu, ci de un metafizic care doar postulează și 
operează cu o realitate subtilă, subiacentă corporalității sau 
materialității creierului.  
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Această poveste este foarte interesantă, din perspec-
tiva acestui conflict, ce este infra-științific de fapt. Nu este 
deci un conflict între religie și știință, cum s-ar putea crede, 
ci unul în cadrul infra-științific, pentru că unii vor ca ei și 
numai ei să fie cei care dau ora exactă în știință. Vor să 
mențină știința captivă unui dogmatism materialist, ideo-
logic, pe de o parte, iar, pe de altă parte, exclud și stigmati-
zează pe cei care nu își asumă acest crez, chiar dacă au 
temeinică pregătire academică, științifică. Este semnifi-
cativă dezbaterea, din perspectiva ideologiilor, materialism 
vs. spiritualism, dar și pentru că pune în discuție chestiunea 
viziunilor și a paradigmelor, asupra omului, a naturii. De 
fapt, conflictul este unul între materialism și spiritualism, 
dar putat pe tărâmul științei, pe care adepții materialis-
mului vor să o acapareze în chip exclusivist, totalitar, 
sectar. 

Medicul Larry Dossey ridică o problemă de bun simț. 
El se întreabă de ce atât timp cât în fizică se acceptă teoria 
câmpurilor (câmp electromagnetic, electric, gravitațional), 
medicina prezintă un retard, din punctul acesta de vedere? 
De ce nu își însușește și nu operează și medicina cu această 
perspectivă a câmpurilor? Dossey susține, totodată, nevoia 
de recuperare a sufletului și în știința medicală. Aduce 
argumente pentru existența sufletului și a conștiinței din 
domeniul științelor, în special din fizică. Evocă fizicieni de 
top, precum Schrödinger, Margenau, Bohm, Einstein, dar și 
matematicieni, de același calibru, precum Kurt Gödel, John 
Stewart Bell și alții, care vin în sprijinul acceptării unei 
realități a minții, a conștiinței, respectiv a unei viziuni 
subtile asupra realității. De ce în medicină majoritatea sunt 
tributari viziunii strict materialiste, care nu acceptă și o 
natură a minții distinctă de creier?  
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E adevărat, însă, că fiecare dintre acești fizicieni, 
evocați de Dossey în Recuperarea sufletului, aveau și lecturi 
filosofice, spirituale, nu doar științifice. Schrödinger citise 
Vedele, Upanișadele, era apropiat de Schopenhauer. Vorbim 
de savanți ce erau într-o zonă a unei științe asumate ca om. 
Iar ca om, dacă te numești om, trebuie să-ți asumi și 
celelalte modalități de cunoaștere. De fapt, Schrödinger 
chiar vorbea la un moment dat –  și are premiul Nobel – de 
regăsirea și a altor căi de cunoaștere. Dar conform cărei 
viziuni ni se descoperă aceste căi alternative de cunoaștere? 
Dossey evocă inclusiv așa-zisa „revoluție cognitivă” care 
merge pe neuro-biologie, nano-tehnologie, psihologie.  
O „revoluție” însă, care nu pomenește deloc de realitatea 
subtilă a minții, și care nu e interesată în nici un fel de 
suflet... 

Nu ne referim aici la realitatea lui Dumnezeu, care e 
dincolo de suflet, ci doar la o natură subtilă a minții, care 
nu este efect al materialității creierului. Dar nici măcar 
acest lucru, această natură subtilă a minții, nu-l acceptă, 
nu-l iau în considerare acești paznici dogmatici ai științei. 
O realitate a minții, distinctă de creier și de corporalitate, o 
minte care are o capacitate de comunicare, și nemediată și 
mediată, și în acest continuum spațio-temporal, nu este 
acceptată. Această realitate a minții non-locale trebuie 
citită și într-o viziune creștină. Este de analizat din per-
spectivă antropologică, cosmologică, cosmogonică.  

Este interesant însă că această dezbatere întreține un 
conflict foarte puternic tocmai pe această linie de demar-
care a minții și a conștiinței. Pe de o parte, unii le văd 
numai ca produse ale creierului, iar alții, pe de altă parte, 
consideră mintea ca suport care transcende creierul. Însă, 
aici intră în discuție o întreagă problematică vizavi de 
cunoaștere. Nu mai dezvoltăm aici distincția dintre minte și 
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suflet pe care insistă isihastul de la Frăsinei. Și mai departe, 
de la suflet la Dumnezeu, iarăși mai este un salt, și o altă 
fundamentală distincție între creat și necreat.  

Este foarte interesantă această zonă de conflict infra-
științific, de fapt, în care unii se mișcă inchizitorial până la 
excludere. Pe Sheldrake l-au scos de pe platforma TED, 
fiind deja la o vârstă respectabilă. Avea șaptezeci și ceva de 
ani. Luc Montagnier, care are premiul Nobel în legătură cu 
HIV, de prin anii ’80, când a început să afirme că există și 
câmpuri energetice sau electromagnetice care influențează 
biologicul, a fost pus la zid. Dintr-o dată toată cercetarea lui 
nu mai este de aceeași valoare. Toată probitatea sa știin-
țifică s-a surpat brusc. Deci aceste poziții dogmatizate sau 
poziționări dogmatiste, nu știu cum să le spun, și inchizi-
toriale, în știință, sunt reale, se petrec astăzi. Sunt semna-
lizate de oamenii de știință, de oameni cu pregătire știin-
țifică. Oameni cu realizări științifice efective, dacă insistă și 
încearcă să străpungă capsula dogmatică materialistă sunt 
excluși de „comunitatea științifică” ce a devenit o comu-
nitate de tip sectar prin prisma dogmatismului materialist 
exclusivist pe care îl practică. Și aici nu discutăm despre 
aspectul religios sau strict spiritual, ci despre faptul că un 
astfel de om de știință este scos de pe acest tărâm al științei 
care devine unul aseptic, sectarizat, ideologic. Dacă nu ești 
ca ei, paradigmatic, te exclud. 

I.M.:  Sensul în care am formulat că „o caracteristică a 
libertății este să înțelegi totul cu mintea ta” a vrut să fie în 
sensul afirmației părintelui Stăniloae că românul vrea să 
înțeleagă totul până la capăt, într-un sens personalist de 
actualizare a spiritualității, nu dogmatic standardizat, 
neînțeles, neasimilat. Sensul nu a vrut să fie cel al libertății 
unei înțelegeri exclusiv mentale și fără o raportare la repere 
spirituale sau la alte tipuri de experiențe umane. 
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N.: Da, rămâne valabilă și discuția în sensul acesta. 
Pentru că a fost o incursiune într-o problematică a minții, a 
conștiinței. Ceea ce spui este adevărat, cred. Libertatea este 
într-o altă perspectivă când intervine și un orizont spiritual 
implicat în cunoaștere, când libertatea nu este asociată 
minții, nu este doar mentalizată, ci este asociată și 
conștiinței. Din perspectiva aceasta, dogmatiștii științifici, 
nu sunt liberi, ci sunt captivi ideologic. 

I.M.: Părintele Stăniloae spune că luciditatea românului 
e o însuşire mai complexă decât luciditatea occidentală, 
franceză, de pildă. De obicei înţelegerea occidentală e strict 
rațională, analitică şi definitorie. Iar ce este dincolo de 
aceasta aparţine domeniului inconsistenţei şi al întune-
ricului absolut. 

N.: Într-un fel, am dezvoltat tema anterior. Noi rezo-
năm firesc, să spun așa, ca deschidere metafizică, cu 
Sheldrake sau cu Dossey, chiar fără să avem pregătire 
științifică, și fără să intrăm în viziunea și interpretarea lor. 
De fapt, ei de aceasta se lovesc paradigmatic, de ceea ce 
formulează Margenau cu privire la gândirea care divide, 
care separă. O gândire care disecă și descompune, dar care 
nu reușește să fie integrativă sau să vadă întregul, forma. Și 
aici este, în fond, ceea ce surprinde părintele Stăniloae sub 
titulatura de înțelegere occidentală, care este calificată ca 
rațională, analitică și definitorie, și care proclamă că 
dincolo de aceasta nu mai este nimic, că totul s-a încheiat. 
Aceasta ar fi singura metodă de cunoaștere, iar altceva nu 
mai există. Oamenii evocați de mine, pe anumite căi 
spirituale, că sunt mai degrabă orientale, căci ei se înscriu 
în această mișcare New Age de re-legare a științei cu spiri-
tualitatea, au încercat să aducă în atenție și alte modalități 
de cunoaștere. Și, din perspectiva aceasta, deși autorii 
evocați, trăiesc în Occident, și-au însușit o perspectivă 
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spirituală pe o filieră orientală, mai degrabă extrem 
orientală. Dar unii ca ei, deși sunt oameni de știință, cu 
statut, cu performanțe, sunt excluși de cei care abordează 
dogmatic știința, numai în mod rațional, analitic și sche-
matic, conceptual. Și, de bună seamă, nu este o problemă să 
ai această abordare, pentru că nu este rău să fii rațional, 
analitic și conceptual. Este necesar, chiar. Problema este 
atunci când se contestă și alte modalități de cunoaștere, 
complementare. Nu raționalul, analiticul și conceptualul 
sunt o problemă, ci faptul de a fi reducționist și exclusivist 
de pe poziția promovării științei. Scientiștii consideră că 
dincolo de rațiune, simțuri și materie nu mai există nimic 
sau că este întuneric. Lumina rațiunii ar fi totul. Însă, 
Dossey, Sheldrake, și cei asemenea lor, spun că tocmai de 
aici începe un alt aspect al realității care implică un alt tip 
de participare, o altă cale de cunoaștere. Dossey afirmă că 
este o prejudecată, o simplă supoziție, considerarea minții 
ca fiind un produs al creierului. Mai mult, Dossey susține că 
nu a putut fi demonstrat științific, niciodată, că mintea este 
un produs al creierului.  

Așadar, este o limită a unui tip de cunoaștere, a unui 
tip de luciditate, să zic astfel, care merge în sensul analitic 
al disecării, al partajării. O cale de cunoaștere care încearcă 
tot să desfacă, să desfacă, să desfacă. Nesfârșită fragmentare! 
Dar când integrăm? Și cum? Când vedem și întregul-forma 
înaintea părților-structurii? Și aici este provocarea, să încer-
căm să legăm această luciditate și cu o înțelegere spirituală 
care implică un alt tip de participare, ce se descoperă în 
raport de o viziune sau alta. În viziune creștină, participarea 
are conotație personalistă. De aceea trebuie înțeles ce este 
persoana, ce este sufletul, ce este corpul, respectiv unitatea 
lor ca trup. Dar în spațiul științific există un blocaj. Există o 
încartiruire în tranșee a celor care nu înțeleg că se poate 
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aborda și altfel realitatea și că realitatea are și straturi mai 
subtile. Și aici este un conflict major în știință, între oameni 
de știință, de fapt. Gravă este însă această eliminare din 
comunitatea științifică a celor care nu au o viziune strict 
materialistă asupra omului și asupra lumii.  

Însă, dacă rămâi pe o variantă strict rațională, 
analitică și definitorie, materialistă, ajungi într-o fundătură. 
Te circumscrii propriei metode, pe care celălalt nu o 
exclude, dar o găsește limitativă. Pe când, cel care merge pe 
această variantă rațională, analitică și conceptuală, exclude 
celelalte variante de cunoaștere, dar și alte straturi subtile 
ale realității. Și atunci, întrebare de bun simț: cine pe cine 
exclude? Cine este dogmatic și exclusivist? Nu cel care care 
contestă că dincolo de rațiune și materie ar mai fi ceva?  

În Recuperarea sufletului, Larry Dossey are un capitol 
foarte interesant, intitulat Problema formei, în care susține 
că nu puteam înțelege viața dacă nu luăm în considerare 
forma. Cum apare forma? De ce au lucrurile o formă? 
Acestea sunt întrebările. Și aici se bifurcă traseele, se dife-
rențiază perspectivele. Și aș aminti că și isihastul de la 
Frăsinei insistă pe importanța formei. Taina persoanei, în 
apofatismul ei ființial, o evidențiază ca pe un chip-formă. 
Gestul de închinare este revelat în sensul de formă care 
formează, tot cu corolarul că sufletul ființial este formă, că 
persoana este formă.    

Forma este o temă veche și chiar o problematică de 
graniță. Nu ține numai strict de știință, ci, cumva, inevitabil 
și de filosofia științei. Forma atrage cu sine și o poziționare 
paradigmatică sau de viziune. Sunt diverse perspective cu 
privire la formă. Dossey consemnează că sunt unii oameni 
de știință, biologi, care cercetează neurotransmițătorii 
chimici ai sistemului nervos, la o anume specie de melci, o 
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viață întreagă, fără să fie interesați de forma organismelor 
de care se preocupă. Rămân calați numai pe cercetarea 
proceselor chimice și fiziologice. Spre deosebire de acești 
cercetători, care nu sunt interesați deloc de forma melcului, 
sunt cercetători care studiază melcul pornind de la forma 
organică, care pun întrebări legate de forma acestor orga-
nisme, de cum apare și ce forțe o controlează. 

 Astfel, se relevă două tipuri de cercetare. Pe de o 
parte, unii merg pe o cercetare a structurii, iar alții, pe de 
altă parte, pornesc pe o cercetare a formei. În mod normal, 
ar trebui poate să se îmbine, să se intregreze modurile de 
cercetare respective. Însă, cel care merge pe cercetare struc-
turală exclude această variantă a cunoașterii ce pornește de 
la formă și de la explicare a ce face ca forma să fie posibilă. 
Dacă se merge în sensul formei și a cauzalității apare „riscul” 
să se gândească metafizic. De aceea, deranjează o perspec-
tivă, ca cea a câmpurilor morfogenetice, pe care o propune 
Sheldrake. Și nu este singurul cu astfel de abordare.  

Hans Driesch are contribuții la sfârșitul secolului XIX 
și începutul secolului XX în embriologie, dar la fel este con-
testat. Driesch, orientat pe o structură filosofică, aristotelică, 
studiază forma aricilor de mare și ajunge la concluzia că 
formele organismelor vii, inclusiv regenerarea și corectarea 
lor, depind de un factor subtil, pe care îl numește entelehia. 
Este criticat dur de colegii de breaslă, pe motiv că știința nu 
poate accepta entități de natură subtilă. Altfel zis, când intri 
în zona aceasta – să îi spunem metafizică – a unei forme 
care îmbracă structura, nu mai ești de luat în considerare în 
zona științei de către cei care definesc știința numai ca 
disecție și structură. Și aici, este, într-adevăr, o problemă ce 
privește fixarea științei în perspectiva paradigmatică a unei 
viziuni.  
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La fel este cu ADN-ul și cu moleculele, o problemă pe 
care Dossey o abordează, în 1989, în volumul amintit. 
Biologii moleculari acreditează ideea că formele ființelor vii 
ar fi controlate și structurate de moleculele de ADN, care ar 
conține informațiile ce permit asamblarea întregului 
organism. S-a crezut, susține Dossey, că odată cu descope-
rirea ADN-ului, prin James Watson și Francis Crick, s-ar fi 
aflat și toate explicațiile care conferă amprenta completă a 
organismului viu, inclusiv rezolvarea configurării formei. 
Întrebarea lui Dossey, legitimă, este legată de ce anume 
controlează formele obiectelor neînsuflețite, care nu au 
ADN, precum cristalele, pietrele, lutul. El consideră că 
forțele subatomice din interiorul cristalelor de cuarț, de 
pildă, provoacă anumite unghiuri ale legăturilor chimice 
dintre atomi și moleculele care le alcătuiesc. Aceste forme 
contribuie de fapt nu doar la o configurare internă, ci 
determină inclusiv forma exterioară a cristalului.    

Dossey crede că aspectele de geometrie moleculară nu 
pot fi explicate numai prin prisma chimiei. Forma de aranjare 
într-o moleculă, geometria moleculară, configurarea ei 
implică și niște forțe subatomice. Prin urmare, forma mole-
culară nu este determinată strict chimic. Poți să ai, de 
exemplu, un aminoacid, cu o compoziție moleculară de azot, 
hidrogen și oxigen, însă, nu doar compoziția sa chimică 
contează, ci și geometria moleculei. Moleculele aminoaci-
dului trebuie să aibă și o formă precisă ca să poată fi folosită 
de organism. 

Dă un exemplu de medicament, pentru bolnavii de 
Parkinson, molecula L-dopa. Molecula D, deși are aceeași 
formulă chimică, fiind alcătuită din aceeași atomi în același 
procentaj, ca și molecula de formă L, este complet inefi-
cientă pentru bolnavi din cauza formei. În raport de forma 
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de L sau de forma D, molecula se leagă într-un fel, sau nu se 
leagă, de receptorii țesuturilor asupra cărora trebuia să 
acționeze. Forma moleculei, asemenea unei chei, deschide 
sau nu deschide procesele chimice. Deci, problema efectu-
lui medicamentului era una legată și de formă, nu doar de 
structura compoziției chimice, care era identică. Exemplul 
ne relevă faptul că la o compoziție identică, dar formă 
diferită, există un alt efect. De aici, întrebarea legată de 
formă, de ce o face posibilă respectiv de ce o poate recon-
figura. Viața nu poate fi înțeleasă, conchide Dossey, dacă nu 
ținem seama de forme.  

Și, într-adevăr, din perspectiva celor care acceptă un 
orizont, să-i spunem metafizic, cel al unei realități, dincolo 
de fizic, subtilă, subiacentă, povestea se leagă de forțe sau 
câmpuri de forțe subatomice care guvernează și geometria 
moleculară. Deci, nu numai conținutul chimic, numărul de 
atomi și procentul, ci și forma, unghiul de legătură dintre 
ei, geometria moleculară contează. Și nu doar că contează, 
ci pare vitală pentru înțelegerea vieții. Altfel zis, nu înțelegi 
viața doar prin prisma compoziției chimice. Așadar, pro-
blema este cea legată și de influențarea geometriei molecu-
lare a viului, nu doar a compoziției chimice. Iar în ordinea 
geometriei moleculare intră în acțiune câmpurile morfoge-
netice, apropo de Sheldrake.  

Sigur că este o altă discuție, din perspectivă creștină, 
asupra modului cum sunt văzute, la rândul lor, aceste 
câmpuri morfogenetice. Sunt văzute doar ca structuri de 
forțe subatomice sau ca un conținut al unor forme? Aici se 
intră în chestiunea viziunii iconice și a formelor iconice, 
despre care a vorbit isihastul de la Frăsinei. Asta, apropo de 
o legătură concretă cu spiritualitatea românească, care poate 
oferi o viziune. 
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În Medicina isihastă aflăm că orice structură este 
cumva, paradoxal, ea însăși formă, dar trebuie, ca structură, 
să fie cuprinsă într-o (supra)formă. În fine, nu insist să 
intru acum în detalii de acest fel. Dar vreau să spun că aici 
se bifurcă niște trasee ale cunoașterii, dar și ale unei 
integrări a cunoașterii și a unei integralități a ei. Premisa 
este legată și de ordini de realitate diferită, și de forme 
asociate conținutului acestor ordini. Unii, marcați de un 
materialism rudimentar, contestă existența ordinilor de 
realitate, și, ca atare, nu acceptă că morfologia moleculară 
poate fi influențată de aceste câmpuri și forțe subatomice. 
Astfel, se rămâne la povestea ADN-lui, a-toate-făcătorului și 
a-tot-țiitorului aminoacid molecular.  

Întrebarea cheie este dacă și în ce fel geometria mole-
culelor de aminoacid poate fi orientată, configurată, dintr-un 
strat subiacent, subatomic. În cazul acesta, chiar dacă se 
prezervă compoziția chimică, dar se modifică geometria 
moleculară, modificarea nu este fără un efect. Geometria 
moleculară este o realitate. De exemplu, hidrogenul și 
oxigenul în molecula de apă formează un unghi de 105°. 
Este o geometrie unghiulară. Sunt și alte tipuri de geometrii 
moleculare: liniară (dioxid de carbon), trigonal-planară, 
tetraedrică (metan), octaedrică, trigonal-piramidală 
(amoniac) etc. Așadar, diverse forme și unghiuri de legă-
tură. Provocarea este una a modelelor teoretice avute în 
atenție în interpretarea a ceea ce determină geometria 
moleculară. Unul dintre cele mai folosite modele este cel 
care susține că numărul perechilor de electroni nepartici-
panți din anumiți atomi influențează aranjarea tridimen-
sională a atomilor din moleculă. Dar ce face să existe o 
participare sau o neparticipare a electronilor? De aceea, 
problema modelelor teoretice o implică pe cea a viziunilor, 
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care pot lua în considerare, de pildă, nu doar atomi și 
electroni, ci și forțe sau câmpuri și energii subatomice. 
Geometria moleculară este determinată și explicată de 
structură sau de formă? Dinamica geometriei moleculare 
este calea de influență a realităților subtile asupra realită-
ților grosiere? 

În acest sens, nu este de ignorat geometria molecu-
lară, care, de fapt, este o problemă de formă, nu doar de 
structură, de compoziție chimică. Provocarea este legată, în 
fond, de ce anume influențează geometria moleculară, 
pentru că poți să influențezi compusul chimic, prin inter-
mediul modificării geometriei moleculare. Compoziția 
chimică se poate prezerva, dar în raport de geometria 
moleculară modificată, pot apărea efecte asupra substanței 
respective, care pot fi perverse, nocive. Situația este și mai 
delicată în privința geometriei moleculare în cazul organis-
melor vii, a sănătății și a patologiei lor. Sănătatea și boala 
pot fi privite, astfel, (și) în orizontul formei, a dinamicii 
geometriei moleculare, a formei și a naturii formelor/formei 
ce face să se prezerve structura în echilibru dinamic.  

Chestiunea formei, de altfel, cred că este orizontul de 
recuperat de către medicină în timpul ce vine. De o medicină 
nu numai a structurilor, ci și a formelor. Medicina isihastă, 
prin isihastul de la Frăsinei, relevă această importanță 
fundamentală a formei, nevoia de distincție și identificare a 
formelor, după natura lor, a relaționării directe între și prin 
forme, nu doar mediate de structuri etc. De aceea, este 
necesar să fie adusă în discuție și o problemă a formei, nu 
doar a structurii, respectiv a tainei re-legării formei de 
structură, și nu doar a legăturilor infra-structurale.  

Apoi, ce face să fie posibilă forma „în mic”, să zicem 
așa, în raport de forma „în mare”? Răspunsul este o provo-
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care de cunoaștere redutabilă, care angajează alte premise 
și alte viziuni. Isihasmul, evidențiat în specificul carpatin, 
are această viziune a formelor iconice și a arhechipurilor 
iconice, a logicii triadice supraformă-formă-conținut, a 
cunoașterii formei ca întreg de către o altă formă. Antropo-
logia iconică, evidențiată de isihastul de la Frăsinei, relevă 
chipul iconic al omului și posibilitatea înțelegerii unei 
cunoașteri integrative și integrale ca întreg chip-formă.  

Altfel, dacă explicațiile rămân numai în sensul organi-
zării pe un cod genetic „întemeietor”, și se cantonează doar 
în ordinea structurală, chimică, a aminoacizilor, avem de a 
face cu o viziune îngustă asupra științei vieții, care crede că 
viața poate fi determinată și explicată doar la nivel de 
proteine, de molecule, de chimie. Însă, dacă sunt și alte 
realității mai adânci, mai subtile, începând cu forțe și 
câmpuri subatomice, care pot să influențeze, să configureze 
și să remodeleze geometria moleculară, să influențeze chiar 
și moleculele de ADN, e o altă provocare a cunoașterii, care 
nu e de natură ne-științifică.  

Dacă accepți și o altă cale de cunoaștere și explorezi și 
un alt ordin de realitate, pe care îl experimentezi, nemij-
locit, pui întrebările altfel. Nu mai reduci viața la chimie și 
la structuri de proteine, la aminoacizi. Nu mai rămâi captiv 
în zona biochimiei, a biologiei moleculare în care faci toate 
manevrele asupra vieții, crezându-te, cercetătorule, deșteptul 
pământului. În urmă cu aproape patru decenii, Dossey a 
pus legitim întrebarea de ce medicina nu-și recuperează 
ecartul față de fizică, care a pus problema unei ordini impli-
cite a realității, a unui univers subtil, problema unei conștiințe 
sau a unei minți subiacente fizicului, a unui subiect care 
influențează realitatea prin participare și așa mai departe. 
Altfel zis, de ce medicina ca viziune asupra vieții a rămas 
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doar în zona aceasta biochimică și, în fond, materialistă? 
Abordarea aceasta materialistă, structuralistă, de bună 
seamă, nu este rea în sine ca metodă de cercetare. Grav este 
dacă devine unilaterală și exclusivistă, o atare abordare, și 
respinge, de pildă, chiar și ca ipoteză de lucru, existența 
unor câmpuri morfogenetice, despre care vorbește Sheldrake. 
Însă, nu numai că nu le acceptă, măcar ca ipoteză, dar îl 
scot de pe platforma dedicată științei (unei anume științe 
scientiste!), și îi contestă însăși pregătirea științifică lui 
Sheldrake. Fără îndoială, această atitudine inchizitorială nu 
mai are de a face cu știința, ci ține de o ideologizare a 
științei, de scientism.  

Însă, ca viziune isihastă, eu pot să am un dialog și la 
nivel de viziuni. Pot să propun propria viziune, fără să o 
impun. Pot să discut problema entelehiei, a câmpurilor 
morfogenetice, și filosofic și religios, teologic, aducând în 
atenție acei logoi, acele paradigme divine. Din perspectivă 
creștină, se lărgește orizontul suportului vieții, dincolo de 
chimie și proteine, de ADN, și se poate discuta deschis și 
raportul dintre formă și structură, lărgind viziunea prin 
acea triadă: supraformă, formă, conținut. Unii cred, în siajul 
unei viziuni a devenirii evoluționiste, că structura gene-
rează forma, și că structura și baza vieții se reduce numai la 
molecule ADN. Accepți o cauzalitate formativă – câmpuri 
morfogenetice, de pildă, gen Sheldrake – sau accepți că 
totul se reduce la baza aceasta moleculară și numai aici se 
fixează câmpul de cercetare? Adică numai aici, la acest 
nivel, faci și desfaci lumea tu ca cercetător. Mă întreb dacă 
tu, ca cercetător, fiind om, te-ai preocupat – precum 
Schrödinger – să citești și tu din cărțile de înțelepciune ale 
umanității, din Vede, de pildă, căci au câteva mii de ani, ca 
să nu mai zic că, dacă ești în spațiul european, poate citești 
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din Scriptură sau Patristică. Nu strică să fi om, înainte sau 
până să fii om de știință. Fii și om, nu doar cercetător! Iar ca 
să fii om, trebuie să îți asumi o perspectivă mai largă de 
cunoaștere a umanului, a naturii minții, a conștiinței. Ca 
om trebuie să ai și o perspectivă asupra conștiinței, asupra 
minții, asupra vieții, asupra nemuririi, asupra Veșniciei. 
Acestea sunt probleme fundamentale, atât de umane, în 
fond. Tu, om de știință, ai tras concluzie că totul e chimie, 
inclusiv mintea ta, inclusiv conștiința ta. Te privește, dar nu 
impune propria ta concluzie ca viziune tuturor.  

Mi s-a părut interesantă o remarcă, făcută de Margenau, 
că fizicienii, mulți dintre ei, trăiesc în laborator, conform 
unei viziuni, iar când ies din laborator, pe stradă, trec în 
altă viziune, ca și când ar intra într-o altă lume. Margenau 
reclamă faptul că trebuie avută o viziune unitară, pentru că 
este aceeași realitate, la fel de valabilă, și când licitezi la 
bursa de valori, și când traversezi strada, și când îți cureți 
frigiderul. Așa cum ești acasă și pe stradă, tot așa trebuie să 
fii și în laborator. Trebuie să fii unitar, cu propria-ți viziune 
asupra omului, asupra vieții, asupra cosmosului, și în labo-
rator și afară, că altfel ești un schizoid. Dacă tot alegi să 
despici realitatea în laborator, despică și pe stradă realitatea, 
disecă-ne pe toți, fragmentează-ne, fă-ne bucăți. Fii tu Jack! 
Spintecătorul! Asta, dacă insiști să vezi și să crezi că totul 
este numai molecule, structuri, părți, și nu și forme, întreguri, 
conștiințe. 

Însă, nu avem și întâlniri între conștiințe-persoane? 
Nu avem și alte tipuri de experiențe, întregitoare, pe care 
trebuie să le metabolizăm din perspectivă umană? De aceea, 
din punctul acesta de vedere, lucrurile se leagă, au o unitate. 
Și, într-un fel, faptul că la noi, cum spune părintele Stăniloae, 
există o deschidere către transcendență, aceasta te pre-
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dispune să înțelegi mult mai ușor o poziție, precum cea a lui 
Sheldrake, sau chiar a unor fizicieni ca John Wheeler. E o 
deschidere firească la noi către metafizic, către transcen-
dență, către ceva dincolo de ce se vede. Deschiderea aceasta 
către ceva dincolo de ce se vede este una firească în ethosul 
românesc. Survine și e susținută, întreținută, și de acu-
mulări personale și inter-personale, din neam în neam. Și 
atunci, dacă te întreabă cineva, chiar fără să ai multe 
cunoștințe științifice, ești mult mai firesc afin cu o viziune 
care acceptă că există și altceva dincolo de creier și de 
corpul fizic, de materie, de chimie. Și aici, la Dossey, la 
Sheldrake, vorbim doar de un strat, de un nivel subtil, care, 
din perspectivă creștină, nici nu înseamnă mare lucru. Este 
o realitate subtilă, doar o realitate energetică subtilă, și o 
minte de natură subtilă. Nu este mare poveste, ca viziune 
isihastă, această minte, și nici măcar din perspectiva 
înțelegerii omului, a sufletului său, că de Dumnezeu nici nu 
mai vorbesc, căci nu ajungem cu dezbaterea până acolo. 
Dar această așa-zisă comunitate științifică, înregimentată în 
materialism ideologic, contestă vehement, agresiv, realita-
tea minții ce nu este asumată ca produs al creierului. Ceea 
ce este stupefiant cumva, în asociere cu superbia unei 
cunoașteri pe care și-o arogă, ca definitivă.  

I.M.: Părintele Stăniloae afirma că românii – mai ales 
cei de altădată – vedeau că dincolo de înțelegerea strict 
rațională există un alt domeniu, al unei alte lumini, al unei 
alte legi, al unei lumini superioare raţionalităţii proceselor 
fizice sau biologico-naturale. E un domeniu – pe care îl 
putem numi domeniu al misterului – care nu poate fi ordo-
nat, planificat, uniformizat din exterior, şi în mod silnic, 
prin formule raţionale, generale, de repetiţie exactă, şi prin 
acte neacceptate de el. E un domeniu care se deschide 
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înţelegerii simpatiei, a iubirii, a participării, a comuniunii.  
E un domeniu al legilor iubirii, care e însă libertate.  

N.: Aceasta încearcă și Sheldrake și Dossey, și cei 
asemenea lor, să deschidă și un alt orizont științei, unul 
spiritual, care asumă și o realitate a minții, a conștiinței, 
ireductibile la creier. Sigur că Dossey, Sheldrake sunt înca-
drați în ceea ce se cheamă mișcare New Age, într-o turnură 
a schimbării de paradigmă în știință. Dar adepții materialis-
mului vor să țină știința captivă într-o viziune materialistă 
asupra omului, asupra cosmosului. Refuză extinderea și 
regenerarea științei. Aici e zbaterea lor tiranică.  

Pentru mine a fost de mirare contestarea pozițiilor 
unor oameni de știință, cu pregătire și performanțe acade-
mice, de către adepții materialismului științific care nu 
acceptă, de pildă, că ceva este natura creierului, și altceva 
este natura minții. Deci, nu vorbesc că nu recunosc 
misterul treimic, ci că neagă agresiv realitatea unei minți și 
a unei conștiințe care transcend creierul. Dossey consem-
nează, în One Mind, că acestor scientiști și dacă li se aduc 
dovezi științifice ale influenței spiritului asupra materiei, le 
refuză, le contestă. Fac chiar campanii de ironizare, de 
ridiculizare a acestor dovezi experimentale. Iar aceasta se 
întâmplă în SUA, nu în Uniunea Sovietică. Ceea ce mi se 
pare...  

Ce spunea părintele Stăniloae se întâlnește, până la un 
punct, cu ce promovează noua schimbare de paradigmă în 
știință, dată fiind deschiderea spirituală. Evident se și 
separă căile, când se intră mai adânc în detalii, pentru că 
noi, creștinește vorbind, mergem pe o altă cale, aceea către 
Dumnezeu, care este Persoană, un Dumnezeu Treime de 
Persoane. Este un proces cosmogonic, antropogonic specific 
creștinismului. Nu se compară cu metafizicile filosofice 
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extrem orientale. Aici se bifurcă cărarea, ce pare comună, 
dată fiind orientarea spirituală.  

Este interesant faptul că fizicienii care au venit cu 
postularea acestor câmpuri sau a existenței unei minți 
unice subiacente, a unei conștiințe participative, a unui 
subiect implicat în actul de cunoaștere, au și lecturi și 
referiri spirituale. Oamenii și-au pus și probleme general 
umane, în afară de a fi cercetători. Nu sunt oameni de 
știință, fără să fi căutat să înțeleagă, deopotrivă, ce 
înseamnă omul. Schrödinger își amintește cum trecuse prin 
primul război mondial. Era sărăcie lucie, se mânca pe 
cartelă la Viena. Povestește cum un cal epuizat a căzut în 
drum, iar trecătorii (vienezii!) au sărit pe el și l-au sfârtecat 
pe loc. Chiar în stradă. De foame! Unde? La Viena! Era 
început de secol XX, după primul război mondial. Situația  
i-a făcut pe unii să-și pună inevitabil întrebări legate de 
război, legate de moarte, de pesimismul și nonsensul ce 
asuprea, abrutiza. Realitatea crudă, pătimită, a suscitat, 
așadar, și o căutare filosofică, o căutare a sensului, a ce este, 
în fond, natura umană, moartea, nemurirea.  

Acești mari cercetători au și referințe culturale care 
orientează ca viziune ipotezele de lucru și cercetarea 
științifică. Hans Driesch trimite la Aristotel. Nu rămâne 
circumscris de Leucip și Democrit. Poți să rămâi și în acest 
cerc, dar conștientizează onest că ești și te miști în 
paradigmă materialistă, atomistă, deterministă, că ești 
marcat de atare viziune. Și este în regulă, că este o opțiune 
în ultimă instanță, voită sau nu, conștientă sau nu. Dar nu-l 
exclude pe celălalt, care gândește altfel, și nu declara că 
știința este numai cea pe care o practici tu. Nu-l stigmatiza 
și nu-l exclude din „comunitatea științifică” pe un alt 
cercetător, numai pentru că mijește un pic ochii către o 
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realitate mai subtilă, către o anumită metafizică. Este de 
neadmis o astfel de atitudine! Nu poți călca în picioare 
demnitatea umană în numele științei.   

În raport de aceste atitudini, încep să înțeleg de ce  
geneticianul, C. Maximilian, punea problema unei bioetici 
care trebuie să păstreze în atenție, în veghe, „totalitarismul 
științei”. Deci, nu știința în general, ci această știință despre 
care vorbim acum, care vrea să fie singura care dă ora 
exactă în cunoaștere, și care, se pare, se pregătește să ardă 
pe rug, pe confrații întru cercetare, care nu aderă ideologic 
la o paradigmă a cunoașterii de viziune materialistă. Care 
este utilă, funcțională, până la un punct. E o formă de 
cunoaștere aceasta, cu rezultate, nimic de zis. Dar, totuși, de 
ce să se facă cercetarea numai prin fragmentare, descompu-
nere, prin disecare și numai la nivel de structuri? Dacă alții 
vin și cu o cunoaștere a formei sau ridică problema 
raportului dintre formă și structură, sau a unei cunoașteri a 
formei, a întregului, altfel decât cunoașterea structurii, a păr-
ților, de ce ce să nu găsim formule de integrare a cunoașterii 
sau sinteze integrative? Măcar să se accepte provocarea 
asumării unor astfel de ipoteze și cercetarea lor. 

Însă, dacă tu, tovarășe cercetător, te preocupi numai 
de structură, excluzând forma, întregul, conștiința, și rămâi 
numai în ale tale, structuri materiale, dorind să dai numai 
tu soluții și vrând ca lumea să creadă că tu ești știința 
însăși, devii caraghios și periculos. Și la noi se trezește în 
spațiul public câte unul care proclamă: Iată știința! Să 
credem în ea! Păi, stai așa tovarășe Pieleanu, că știința e și 
la unul și la altul. Uite și cutare cercetător are Nobel, și 
vorbește despre conștiință ca fiind distinctă de materie și de 
creier, iar alt cercetător susține că conștiința este doar un 
produs al creierului. Să-mi fie cu iertare, dar îmi e mai greu 
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să acord credit unuia care face știință, neavând conștiința 
propriei conștiințe, unuia care, în fond, nu a ajuns la 
conștiința că este om.  

Sigur că sunt cercetări, experimente și realizări, într-un 
fel validate practic, ceea ce nu înseamnă că forma de 
cunoaștere, viziunea ca atare, nu este limitată. Și este de 
râsu-plânsu, totuși, să vorbești despre cunoaștere fără să 
realizezi că tu ai o minte, nu zic conștiință, care este altceva 
decât propriul tău creier; o minte care nu este un produs, o 
funcție al lui. Sunt cercetători care au rămas astăzi la 
nivelul a ceea ce, la noi, se învăța la școală pe vremea 
comunistă. Susțin narațiunea aceasta și se bat pentru ea. 
Dacă resimt un pic de metafizică trec la represalii. O astfel 
de atitudine, descalifică. Asta este situația, putem spune.  

Însă, dacă aceasta este situația, trebuie să vedem și să 
recunoaștem aceste falii paradigmatice în știință, și să fim 
atenți să nu cădem în plasa celor care susțin că știința e 
numai a celor care promovează o viziune strict materialistă. 
Proclamarea lui Sheldrake ca pseudo-științific e o etichetare 
absurdă, sau cu atât mai absurdă dacă se face de pe poziția 
„adevăratei științe”. În 2015, cum spuneam, a fost scos de pe 
platforma TED. Dar totuși omul are pregătire în domeniu. 
Dintr-odată nu mai este științific? A, că nu mai este în 
aceeași paradigmă? Sunt de acord. Dar recunoaște că există 
și o știință, de altă paradigmă, care vede altfel. De ce îl 
califici ca pseudo-științific? De ce îl excluzi? De ce nu ai 
disponibilitate către dialog? Nu cumva aici, în astfel de 
poziții, într-adevăr, se vede, ceea ce zicea profesorul 
Maximilian, un totalitarism al științei? De fapt, un totali-
tarism al unei direcții ideologice în știință, că nu e vorba de 
știință în general sau de Știința cu Ș mare.  

De aceea, și din punct de vedere spiritual sau religios, 
nu trebuie să dăm un credit în alb, cu ochii închiși, 
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proclamând că avem încredere în știință, fără o cercetare 
paradigmatică. Nu putem totemiza și tabuiza știința. Este 
inadmisibil să fie anihilat spiritul critic din orizontul 
cercetării științifice. Sunt perspective în știință și cercetări, 
ce decurg din aceste perspective, ale căror rezultate nu sunt 
toate de primit „de-a gata”, pentru că au limite date de 
metodele de abordare sau chiar limite paradigmatice. Nu de 
limită este vorba, când nu-ți recunoști nici propria con-
știință ca realitate distinctă de structura cognitivă sau de 
componenta neuro-biologică? Știința aceasta fără conștiință 
nu poate fi un substitut al filosofiei, al spiritualității, al 
religiei, chiar dacă unii se pare că vor să o instituie astfel. 

Atunci când ești om de spiritualitate, atât cât ești, și 
mai parcurgi și un pic de cultură generală, treci un pic și 
prin filosofie, nu poți să te dai fără rest pe mâna unei științe 
care nu are conștiința propriei conștiințe. Nu poți să 
declari: dacă e știință, mă închin! Tac și accept, nu critic, nu 
cârtesc! Nu! Nu așa! Până să fie știință și om de știință, 
omul trebuie să fie om. Trebuie să își pună întrebările 
general umane. Să caute să și le apropie într-un răspuns. Să 
vadă și răspunsurile pe care și le-a dat umanitatea de 
milenii. Trebuie să priceapă că umanitatea nu începe și nu 
se sfârșește cu el. Nu mai zic că sunt „oameni de știință”, 
prin Canada, care vor să demonstreze că mistica toată este 
schizofrenie. Vor să demonstreze că ceea ce au încercat unii 
prin India, prin China, pe la noi, de mii de ani, toți au 
probleme cu capul... Aceasta este știință? Este aceasta 
cercetare? Premisa de la care pornește această cercetare 
este aberantă, chiar dacă respectivul este profesor. Dacă 
pornești de la o astfel de premisă ești cu țigla pe casă, tu, 
cercetătorule? Cum să pornești de la premisa aceasta în 
cercetare? Este o abordare care, totuși, pare cumva așa, de 
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mirare. Din alt film, prost în orice caz. A, că există misticism 
bolnăvicios? Că există o patologie spirituală? Da, există. Dar 
nu poți să declari orice spiritualitate sau experiență mistică 
ca fiind un produs al creierului, o halucinație patologică și 
un produs chimic. Nu se poate ca o astfel de atitudine să fie 
declarată ca fiind știință. Un cercetător de acest gen își zice 
că este tot om de știință. Păi ce facem aici? Mințim lumea? 

La fel și acela care cercetează numai ADN-ul ca să afle 
ce este omul. Stai puțin. Există patru tipuri fundamentale 
de baze care cuprind ADN, respectiv adenină, citozină, 
guanină și timină, abreviate în mod obișnuit ca A, C, G și, 
respectiv, T. ADN-ul uman este în fond format din 
aproximativ 3 miliarde de baze azotate.  

Poți să cercetezi și ADN-ul, codul genetic, cât vrei, dar 
nu ca să îmi demonstrezi că această chimie moleculară a 
ADN-ului este baza și însuși omul, determinarea sa, 
identitatea sa fundamentală. Sheldrake consemnează, ca a 
șasea dogmă, din cele zece, ale științei de viziune mate-
rialistă: Ereditatea biologică e materială, tot ce moşteneşti 
ai în gene sau în modificările epigenetice ale genelor, sau în 
moştenirea citoplasmică. Este, deci, ceva material. Sheldrake 
susține că, deși există gene care creează anumite proteine, 
totuși, genele sunt mult supraestimate, pentru că ele 
răspund doar de tipul proteinelor sintetizate de organism, 
nu şi de forma sau de comportamentul său. Conform lui 
Sheldrake, toate speciile au un anumit tip de memorie 
colectivă, asociată, în viziunea sa, cu câmpurile morfo-
genetice și rezonanța morfică, și care este nu doar mai 
adâncă, ci și de altă natură decât structura ADN-ului. 
Identitatea, memoria, moștenirea nu este doar una pe suport 
genetic ADN. Geometria moleculară pune problema acestor 
câmpuri subiacente care pot orienta o anumită geometrie 
moleculară pe care nu poți să o controlezi numai la nivel 
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chimic. Sau, chiar dacă încerci să o controlezi numai 
chimic, e bine să iei în calcul că poți să te poziționezi, dacă 
există, în răspărul unei forme sau a unui câmp morfoge-
netic. Poți să generezi, astfel, tensiuni la nivelul molecular 
prin intervenția ta strict chimică. Sunt probleme complexe, 
care reclamă o cunoaștere mai adâncă a naturii realității. 

De aceea e bine să se caute o înțelegere mai largă și să 
se asume cunoașterea în întregimea ei. Trebuie să ai o 
anumită deschidere, să nu fii fixist și bătut în cap ideologic, 
săpând tranșee scientiste din care să-ți aperi știința. Dossey 
consemna, reamintesc, că sunt și experimente care dove-
desc natura minții dincolo de procesele biochimice și de 
ADN. Încă pe la începutul anilor ’90, am citit, de exemplu, că 
meridianele energetice, folosite de acupunctură, au fost 
evidențiate științific. Dar alt om de știință, ca olteanul când 
a văzut girafa, vine, și în fața evidenței, spune: „Așa ceva nu 
există”. Sunt multe din cele susținute, în noua paradigmă, 
care s-au adeverit prin anumite demonstrații sau experi-
mente științifice. Dar depinde cum te poziționezi față de 
ele. Poți să refuzi aceste rezultate, pentru că tu, om de 
știință, ești și rămâi într-o capsulă dogmatică materialistă, 
și promovezi o ideologizare a științei. Asta este... 

I.M.: Adică, realitatea trebuie analizată în toate trăsă-
turile și caracteristicile ei, nu doar într-acelea microscopice 
sau care țin doar de legile fizice sau chimice? 

N.: Din punctul acesta de vedere, într-adevăr, se poate 
spune că omul de știință, care rămâne la o cercetare struc-
turală sau numai a structurilor, fără să ia în considerare forma, 
întregul, fără să ia în considerare și alte date subiacente 
contextului –  chiar științific, chiar filosofic și spiritual – e 
lipsit de trezvia necesară ieșirii din acest labirint, de supo-
ziții, presupoziții în ultima instanță. E lipsit de deșteptă-
ciune, cea a asumării unei viziuni care să îl facă să iasă din 
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constrângerile dogmatice ale propriei metode de cunoaș-
tere. Rămâne captiv unei perspective materialiste. Și că 
rămâne captiv până la urmă îl privește pe el și pe fiecare. 
Dar că vrea să îi facă și pe alții captivi, aceasta mi se pare de 
neadmis. Vrei să stai acolo în forma aceea? Stai. Dar lasă-i 
pe alții liberi. Nu îți extinde capsula scientistă, absorbind și 
pe ceilalți în viziunea ta, prin constrângere, că nu e corect. 
Nu transforma într-o atitudine de dominare totalitară 
propria ta formă de cunoaștere. Vezi-ți acolo de părticica ta. 
Mergi  înainte, împarte, descompune, cât îți dă Dumnezeu 
zile. Poți să desfaci o viață întreagă ca să găsești o mulțime 
de neurotransmițători din sistemului nervos al melcului, 
cum remarcă Dossey. Foarte bine. Dar rămâi acolo. Nu ne 
fă pe toți să facem la fel, încredințându-ne că doar asta este 
cunoașterea. Căci alții, noi, poate cautăm forma. Nu știu... 
vedem, ce-om face. Ne bucurăm de formă melcului, poate. 
Eu știu... de șirul lui Fibonacci… de geometrii neeucli-
diene… de forma ne-formei… 

I.M.: Aș mai adaugă, în sensul întregirii cunoașterii, 
ca înțelegere, o altă tușă a părintelui Stăniloae: „Românul 
este înţelegător în sensul duios sau afectiv al cuvântului, 
pentru că e inteligent; sau e inteligent pentru că „înţelege” 
în sensul afectiv al cuvântului. (…) Totuşi, românul e reţinut 
în divulgarea sentimentelor sale. Tandreţea cuprinde în 
sine o sfială, şi sfiala o tandreţe. (…) Dar această tandreţe 
merge mână în mână cu o grijă de puritatea proprie, o grijă 
de-a nu se exterioriza în vreo formă sau cuvânt în care se 
amestecă vreo impuritate, vreo nedelicateţe. În adevărata 
iubire faţă de altul, omul se purifică.” 

Mi se pare foarte importantă această linie de demar-
cație… că românul nu fuzionează sentimental, afectiv 
oricum. Ci are o grijă, o delicatețe a purității, și a lui și a 
celuilalt… 
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N.: Minunată această înțelegere mișcată, transferată și 
în sensul afectiv, duios… Este o înțelegere participativă, una 
căreia îi pasă… Înțelegerea față de celălalt nu este una rece, 
intelectivă, mentalistă, ci una care trece în alt plan. 
Înțelegerea nu este simplă și rece analiză a unei situații, ci 
implicare empatică, un fel de inteligență emoțională, ca să 
folosim o sintagmă consacrată astăzi.  

Prin urmare, la noi, când se spune că omul este înțe-
legător, înțelegător are o conotație participativă, chiar 
asumativă și caldă. Este înțelegător nu că a înțeles în sensul 
unei lucidității reci și abstracte, ci în chip participativ, 
asumativ. Când cineva spune că te înțelege, nu înseamnă 
doar că a înțeles fenomenul, situația sau schema de gândire. 
A înțelege e ceva, dar a fi înțelegător înseamnă o altfel de 
participare, și afectivă. Deci, înțelegătorul este așezat, 
cumva, într-un spațiu de comuniune, într-o ordine a 
omeniei. Și aceasta se relevă prin încărcătura de sens care i 
s-a dat termenului înțelegător, care vine din realitatea 
direct relațională, din întâlnire, din asumare. A fi înțele-
gător survine din această participare complexă, nu doar 
mentală, ci și afectivă, dacă vrei, integrală. 

Apoi, în tandrețe, cea despre care vorbește, nu există o 
zaharisire, un zahăr pudră, să zic așa, de pus pe deasupra, 
vanilat. Tandrețea nu e un tapaj cu zahăr pudră, pe care de 
multe ori unii îl iau drept duhovnicie. Sunt și din cei care 
asociază duhovnicia cu un fel de zahariseală, cu bezele de 
albuș. În creștinism, iubirea nu este nici o dulcegărie 
ieftină, de acadea roză de bâlci, nici o dulceață lipicioasă, 
întinsă în relaționarea… cleios de tandră… Este o densitate 
inefabilă a persoanei care învăluie, care adie... dens, plin, 
inefabil… De aceea mi se pare absolut remarcabilă preci-
zarea Părintelui. 
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Este extraordinară tușa ce arată o reținere în a divulga 
sentimentele. La noi, nu este un degrabă al declarațiilor și 
nici o expunere sforăitoare de cuvinte, ca vata pe băț, la 
șosea, pe tarabă. Este încântătoare această poziție discretă 
și tainică a prezenței, care trebuie descoperită, nu divulgată, 
declamată. Este o taină care trebuie descoperită tot ca taină 
de către celălalt. Nu trebuie toată ziua să stea omul în 
declarații, să-și divulge sentimentele, cadențat, ca mașina 
de cusut. Trebuie să căutăm experierea ființială a tainei 
celuilalt, să avem deschiderea care ne face participanți la 
taina lor ființială. Astfel o să fim încredințați, chiar în 
tăcere, dincolo de cuvinte, de exprimarea tainei lor, chiar în 
tăcerea întâlnirii ce vorbește fără cuvinte. Faptul că 
tandrețea conține în sine și sfială, presupune încă un chip 
de așezare. Una care are și un hotar, dar unul asimptotic, 
tangibil inefabil. Nu este o tandrețe intempestivă, unsu-
roasă, de vaselină care lasă urmă la suprafață, greu de șters. 
Există o diafană și imponderabilă finețe a tandreței, care nu 
se întâlnește prin suprafețe rigide, bavurate, rugoase. O 
tandrețe și o sfială care păstrează distanța apropierii, care 
știe să-și apropie distanța. Aceea care, de fapt, e cea a tainei 
ființiale a persoanei care trebuie să deschidă ușa unei 
întâlniri, unei conlocuiri. O sfială în tandrețe și o tandrețe 
în sfială… în taina unei întâlniri... 

Sunt minunate aceste detalii, de viețuire și întâlnire, 
ale Părintelui. Eu le văd ca tușe de Filocalie românească, 
întru-chipări de modele iconice ale trăirii rafinate. Așa le 
văd. Și de aceea cred că e bine să fie aduse în atenție, să fie 
reafirmate, recunoscute, rememorate. E vorba de o asimi-
lare și de o trăire a frumuseții persoanei în inefabilul său.    

I.M.: O altă calitate a poporului român, remarcată de 
părintele Stăniloae, este deșteptăciunea: „O formă specială 
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a lucidităţii este deşteptăciunea românească. (…) Ea este 
capacitatea de a înţelege situaţiile, de a le face faţă, de a se 
descurca în complexitatea lor, de a vedea drumul de ieşire 
din ele. Aceasta cere omului să nu fie adormit spiritual, (ci) 
să fie atent la toate aspectele unei situaţii, la toate urmările 
posibile ale unei fapte. Ea e o însuşire românească, dar este 
preţuită şi ca virtute care trebuie dobândită. „Românul e 
deştept” e un dat. În acelaşi timp, el îi spune fiului său: „fii 
deştept”, arătându-i deşteptăciunea (și) ca o îndatorire.” 
Datul şi îndatorirea se completează reciproc... 

N.: Cât de frumoasă și cât de articulată prezentare a 
deșteptăciunii, și ce conținut cuprinzător! Parcă îți taie 
avântul să te mai „crezi deștept”. Dar, în același timp, parcă 
te provoacă să-ți asumi românitatea certificată de această 
deșteptăciune, cu acest conținut de o atare formă. Este inte-
resantă legătura aceasta între dat și îndatorire ce vizează 
deșteptăciunea. Deșteptăciunea se realizează, se și plinește, 
cumva, dar ea se dobândește și pe un dat, pe un fond nativ 
și de moștenire, asumat filiativ. Nu vine dintr-un nicăieri, și 
nici numai din cap. Vedem această imagine a structurii 
deșteptăciunii ca formă specială a lucidității. Dar este o 
luciditate ce este așezată, este întrupată, mișcată într-un 
context. Adică, înțelege situația, complexitatea ei, soluțiile 
posibile de ieșire din situație, de fapt, calea de urmat. Și, 
peste toate, deșteptăciunea reclamă ca omul să aibă o 
anumită trezvie. Să nu fie adormit spiritual, ci să aibă o 
conștiință trează. Putem lectura că neadormirea înseamnă 
să aibă o prezență. Una care este asociată cu o luciditate ca 
deșteptăciune ce permite găsirea unor soluții concrete, nu 
abstracte și inaplicabile. Deșteptăciunea nu este vicleșug, 
nu este nici simplă inteligență ce încearcă găsirea unor 
răspunsuri la probleme abstracte. Deșteptăciunea este și 
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așezare și desfășurare într-o prezență atitudinală. Este un 
fel de înțelepciune practică, aplicată pe situație, pe context, 
ce surprinde curenții ascensionali potriviți, intuind direcția 
în lăuntrul căii de parcurs. 

Această reprezentare a deșteptăciunii este semnificativă 
vizavi de înțelegerea ei ca un discernământ spiritual, care 
este unul aplicat, întrucât deznoadă situații existențiale, 
pătrunzându-le sensul proniator. Deșteptăciunea nu este 
doar așa ca uleiul pe deasupra apei… plutitoare, ci găsește 
traseele optime de navigare în realitatea concretă, cu 
mrejele și meandrele ei, cu mlaștini și stufăriș, cu nisipuri 
mișcătoare. Este mișcare în realitatea care i se oferă, aici și 
acum. Deșteptăciunea are capacitatea să identifice și să 
pătrundă pe culoarul optim.  

Deșteptăciunea este un dat, dar un dat care trebuie 
probat și confirmat. Trebuie să îți asumi deșteptăciunea și 
ca o îndatorire. Iar îndatorirea este concomitent o asumare 
a unui mod de a fi românesc, care trebuie cultivat și în linia 
acestei deșteptăciuni complexe, ca însușire și virtute. 
Deșteptăciunea nu poate fi, însă, fără trezvie. Trebuie 
cultivată această trezvie, nu doar la nivel de gând interior, și 
antrenată în spectrul concret al situațiilor de viață, pentru a 
găsi variante de rezolvare specifică a unor probleme ițite 
din împrejurări reale. Și aceasta înseamnă să ai, nu atât 
cunoștințe, cât capacitatea lecturii pricepute a unor situații 
date în raport de o lumină a veșniciei. Este o întreagă 
realitate, extrem de vie, ce se ascunde sub această sintagmă 
de deșteptăciune românească. 

I.M.: Deșteptăciunea e o veghere continuă a minţii 
orientate practic… 

N.: Da, aici poate, această aplicabilitate lipsește de 
multe ori, nu e însușită, asimilată. Vorbim de o deșteptă-
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ciune ca veghere a minții întrupate, asociată cu practica. Nu 
citisem, dar am intuit aspectul aceasta, din ce s-a spus 
anterior. Caracterul aplicat este unul esențial. Nu toți, nu 
ușor și nu degrabă, au activată, capacitată această latură a 
lucidității care trece într-o înțelepciune relațională, fluidă, 
practică, în sensul surprinderii traseelor de dezvoltare 
plinitoare. Așa cum, în isihasm, nu este simplu să treci de la 
minte la inimă, tot așa, nu este simplu, să ai deprinsă și 
lucrătoare această înțelepciune – această deșteptăciune, 
cum îi spune părintele. Acel dat al deșteptăciunii trebuie să 
îl cultivi, trebuie să îl sporești în direcția practicii și a unei 
astfel de privegheri prin care poți să găsești timpul potrivit, 
momentul și oportunitatea unei anume alegeri, care te 
poate duce chiar acolo unde trebuie să ajungi, nu aiurea. 
Deșteptăciunea este vedere a traseelor pe Cale, deschide 
cărări… spre și pe Cale… 

I.M.: „Ca îndatorire, mintea omului trebuie să fie 
continuu cu capul ridicat de pe perna somnului. Ca însuşire 
dată, e capacitatea de pătrundere uşoară în complexitatea 
situaţiilor, puterea de intuiţie a nodului gordian al unei 
situaţii, care trebuie tăiat. Este o putere de înţelegere a unei 
probleme – oricât de încurcată şi grea ar fi ea – o capacitate 
de surprindere a esenţialului în complexitatea de date ale 
unei situaţii sau probleme. Ea se ascute însă prin experienţă. 
În deșteptăciune se remarcă cel „păţit”, „Stan păţitul”.” 

N.: Deșteptăciunea este, prin urmare, și o acumulare 
de experiență. Sunt niște pățanii asimilate în deșteptăciune. 
Dar, nu toți învață din propriile pățanii, și nici din cele ale 
altora, reale sau povestite. Este și aceasta o capacitate a 
deșteptăciunii, cea de a putea învăța din propriile pățanii. 
Să fii pățit. Dar un pățit așezat, care și-a extras sensuri din 
pățanii. Adică nu a pățit ce a pățit și nu știe ce-a pățit. 
Pățitul e cel ce învață, care se știe pățit și își face trepte din 
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pățanii. Și ca să înveți din pățanii, pe de o parte, ai nevoie 
de coborârea acestei vegheri a minții într-o practică, într-o 
experiență.  

Pe de altă parte, practica însăși se cumulează, se sedi-
mentează. Sunt acumulări succesive. E biunivocă lucrarea. 
Este o deșteptăciune care se transferă într-o pătrundere în 
complexitatea situațiilor, surprinzând esențialul, vectorii. 
Dar este și o extragere de sens și învățăminte, din acele 
pățanii de pe traseu, care sunt acumulate ca memorii ale 
deșteptăciunii, ca o experiență vie. Aici, în deșteptăciune, 
cea românească, despre care vorbește Părintele, se poate 
vedea legătura permanentă cu realitatea. O legătură vie, de 
contact. Deșteptăciunea nu este o înțelepciune abstractă, 
așa, cumva, eterată, lipsită de priza traseelor concrete, de 
capacitatea pătrunderii în complexitatea situațiilor și a 
intuiției nodului gordian, respectiv a momentului și locului 
tăierii lui, că, fiind gordian, evident se taie, nu se pierde 
timpul. Să te învârți prea mult în jurul unui nod gordian, nu 
prea e semn de deștăptăciune, care este o trezie, o veghere 
orientată în sensul întrupării deciziei în faptă. Sunt situații 
care trebuie depășite, nu dezlegate. Inserarea în miezul 
realității, conferă experiența ce probează și ascute deșteptă-
ciunea, sporind măsura acestei trezvii sau vegheri. În fond, 
traseul existențial negreșit îți oferă și întâlnirea cu omul 
spân, cu omul roș...  

I.M.: În tradiţia mai veche a poporului se făcea foarte 
clar diferența între deșteptăciune și oportunism sau 
șmecherie sau viclenie. 

N.: Aici mi se pare că transpar reperele filocalice ale 
deșteptăciunii. Cumva, părintele, nu doar că intuiește sau 
încarcă o anumită terminologie cu un conținut filocalic,  
dar ne orientează și ne așează într-o viziune filocalică 
românească. Distincția între deșteptăciune, oportunism, 
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șmecherie și viclenie, făcută de părintele Stăniloae, e de 
avut în atenție și astăzi când se zice și se crede că „deștept” 
este cel oportunist. Dar în sensul inițial, al omului filocalic, 
dacă vrei, nu aici este localizat sensul deșteptăciunii. La fel 
cum termenul pragmatism, la Peirce, era legat de un raport, 
de o legătură și o trecere articulată de la idee la faptă. Nu 
avea un sens, ca cel de acum, când printr-un om pragmatic 
se înțelege un om, fără tată, fără mamă, care își atinge 
interesul în orice condiții, chiar de calcă pe cadavre. Prag-
matismul era, deci, o cale de valorificare faptică a unor idei, 
sau validarea ideilor, a valorii lor, prin fapte. Era altfel înțe-
les. Acum, s-a schimbat sensul. La fel și cu deșteptăciunea… 

I.M.: „Deşteptul ştia – şi în tradiţia mai veche – să-şi 
apere interesele sale împotriva celor răi şi vicleni. Uneltirile 
vicleniei apar grosolane faţă de deșteptăciune şi sunt – până 
la urmă – destrămate sau date de gol. Dracul apare ca un 
prost faţă de omul deştept. Deșteptăciunea păcălelii învinge 
viclenia, pentru că vederea ei nu e tulburată de ura care să-i 
întunece claritatea.” 

Așadar, realitatea e susținută și de legi morale, nu are 
numai legi fizice și chimice, de care ar trebui să ținem cont? 

N.: Absolut, nu încape îndoială. Întrebarea este mai 
degrabă retorică. Mi se pare că e bine să remarcăm și să 
reținem o tușă distinctivă: nu se confundă păcăleala cu 
viclenia. Reținem o deșteptăciune ca marcă a păcălelii, și un 
rafinament al deșteptăciunii în luptă cu răul și cu cei 
vicleni. Iată cum omul deștept are, în arsenalul său 
atitudinal, și păcăleala. O păcăleală, paradoxală, chiar ca 
formă de biruință a uneltirilor vicleniei care strică cărările 
adevărului. Deșteptăciunea nu înseamnă să iei răul direct 
de coarne tot timpul, ca înfruntare directă, că ești bivol tu și 
ai biceps. Poți să găsești soluții să păcălești răul, ce, 
neobosit, întinde curse cu înviclenirile lui. Șansa ca 
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deșteptăciunea să învingă viclenia e dată, într-adevăr, și de 
această trăsătură a calității, a nevinovăției și purității sale, 
ce nu este naivitate, și care ne indică, de fapt, componenta 
sa morală.  

Atunci când ești într-o așezare morală, în același timp 
empatică, generoasă, nu stăpânitoare, nu dominatoare, nu 
mânată de interes egoist, ești un om liber și ai viziune clară 
asupra realității și meandrelor ei. Răul, de obicei, e 
constrictor, te strâmtorează, te subjugă, te domină. Cei răi 
sunt robi și propriilor lor răutăți. Nu sunt liberi. Sunt în 
mrejele întunericului. Sunt asupriți și asupritori. 

Deșteptăciunea are o ascendență asupra celor răi și 
vicleni, dată de curăția generozității, prin care stă așezată în 
realitatea adevărului, dată și de cumințenia căii vieții 
autentice pe care o apără. Și, din punctul acesta de vedere, 
este interesant, dar nu fără noimă, faptul că dracul, față de 
omul deștept, apare ca un prost. Se observă, astfel, raportul 
de forțe. Deșteptăciune și păcăleală, pe de o parte, și prostie 
și viclenie, drăcie, pe de altă parte. Deșteptăciunea însă, nu 
te lasă să te lași „luat de prost”, la modul real, ci poate doar 
să faci pe prostul, asumând rolul de prost ca să păcălești 
viclenia celui rău. Din această perspectivă filocalică, 
românească, prostia este mai degrabă asociată cu viclenia și 
cu răutatea. Este o prostie ce apare ca atare, ca prostie, în 
raport de deșteptăciune.  

Există, așadar, și o biruință asupra răului prin deștep-
tăciune. Este acea deșteptăciune care, fiindcă cunoaște 
Calea, fiindcă înțelege sensul, are capacitatea să destrame 
uneltirile vicleniei, care, de multe ori, sunt grosolane, 
cusute cu frânghie. Dar, chiar dacă nu sunt grosolane, ci 
sunt subtile, pot apărea grosolane din perspectiva unei 
rafinate priviri, proprie unei situări în adevăr, pe care 
deșteptăciunea se întemeiază și susține. Deșteptăciunea are 
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un suport luminos, și, în sensul acesta, sigur și un sens 
moral, și, mai mult, unul spiritual. Nu intrăm aici în 
dezvoltarea legăturii între moral și spiritual, în trena cărora 
se plămădește deșteptăciunea.  

Totodată, mi se pare important aici, în această 
viziune, că deșteptul își apăra interesele firești, de viață, 
legitime. Nu se lăsa luat de prost. Nu era slugă. Nu era un 
năimit la cei răi. Știa să-și apere interesul cu… deșteptă-
ciune. Interesul era legitim întrucât urma sensul prezervării 
propriei firi, propriei persoane, propriei comunități în 
hotarele ei naturale și în orizontul său, mai adânc, de 
angajare și menire spirituală. Nu se întâmplă astfel,  
acum. Ești luat de prost, sau ești exploatat, ducându-te, 
conducându-te de nas, când unul, când altul, care au doar 
răul și viclenia de partea lor.  

De aceea, insist pe ideea că deșteptăciunea, pe de o 
parte, este o înțelepciune practică, pe de altă parte, nu intră 
în slujba răului, fiind chiar o formă de hotar, o delimitare 
de oportunism, șmecherie și viclenie. Deșteptăciunea are 
altă stare, are altă așezare, urmărește alt sens, al unei vieți 
în adevăr. Dar, paradoxal, deși este așa, ea nu se dă în lături 
să păcălească, chiar pe cel viclean, să-l ironizeze ori să-l 
pună într-o situație de a nu-și vedea împlinite scopurile 
meschine, perverse sau, eu știu, cele de  „ochi rău”, cu 
vederi tulburate de răutate.  

Aș reitera dimensiunea filocalică, practică a acestor 
tâlcuiri. Este nevoie să fie re-spuse și pentru că sunt 
asociate cu o caracteristică a poporului român, dar și pentru 
că sunt o chemare la restaurare. Acuma că noi, astăzi, 
alterați fiind, suntem mai mult sau mai puțin oportuniști, 
șmecheri și vicleni, e altă discuție. Important este că 
suntem chemați la o „deșteptare la deșteptăciune”, care 
înseamnă și o angajare spirituală, înseamnă și o trezvie, 
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înseamnă toate cele pe care, atât de bine, le surprinde 
părintele Stăniloae. Că ne prindem în acest joc sau nu, că 
rămânem într-o zonă de oportunism, de șmecherie, de 
viclenie, prin care suntem deja sub incidența răului, este o 
altă poveste. Provocarea este ca fiecare să își asume mai 
hotărât o cale a regăsirii adevărului deșteptăciunii, a deștep-
tăciunii adevărate, reamintindu-și că deșteptăciunea este și 
un dat, dar este și o îndatorire. Trebuie și cultivată, lucrată, 
trebuie și sporită, ascuțită. Și, în sensul acesta, trebuie să i 
se dea o altă întruchipare, configurare și culoare, prin 
experiența personală. Dar, o experiență personală care, iată, 
se dobândește în situațiile concrete, în raport de tensiunile 
care se ivesc și care pot părea, uneori, chiar insurmontabile. 
Deșteptăciunea are, de fapt, sensul de înțelepciune practică 
care te ține, te înrâurește pe Cale. În fond, chemarea de 
regăsire a deșteptăciunii este cea de a ne regăsi și rămâne 
pe Cale, în sensul firii românești.  

I.M.: Iată ce spune părintele Stăniloae despre viitorul 
spiritualității românești: „Problema care se pune azi 
poporului nostru este: bogata lui imaginaţie creatoare – 
manifestată în port, în cântec, în arta manuală – se va mai 
putea, oare, manifesta în mediul orăşenesc şi în condiţiile 
unei vieţi în care tehnica va avea un rol tot mai mare? Nu 
vor fi interzise toate aceste domenii (port, cântec, artă 
manuală) activării în continuare a imaginaţiei creatoare a 
poporului român? Şi atunci în ce alte forme se va mai putea 
manifesta imaginaţia creatoare specifică spiritului său? Sunt 
semne că – după o scurtă stare de stingherire a modali-
tăţilor de manifestare a vieţii sale spirituale, pricinuită de 
perioada de adaptare la mediul orăşenesc şi la condiţiile 
tehnicii moderne – poporul român îşi va regăsi fiinţa sa şi 
formele ei specifice de manifestare, desigur, însă într-un 
mod acomodat acestor noi condiţii de viaţă.” 
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N.: Mă duce cu gândul la acel Testament al Pustnicului 
Neofit Carpatinul, evocat de părintele Ghelasie, care spune 
că isihia va coborî din munți și din peșteri în lume, până în 
mijlocul orașelor, acolo unde moartea și ura se crede 
atotstăpânitoare, și, tocmai acolo, în condiții improprii, va 
înflori viață isihastă. O viață dimpreună cu Dumnezeu, căci 
despre aceasta vorbim, despre o regăsire a adâncimilor 
legănării vieții în tainele dumnezeiești. Nu vorbim de viața 
ca supraviețuire, superficială, normativizată, simplă con-
venție morală. Cu adevărat o restaurare mistică a vieții 
comunitare se poate petrece. Aceasta este și miza.  

Nu știam acest text al părintelui Stăniloae, dar mi  
se pare interesant să îl corelez cu acel Testament al 
Pustnicului Neofit care oferă nădejde. Nu este doar o 
lamentație vizavi de ambientul comunității satului care se 
pierde. Isihastul de la Frăsinei spunea că specificul spiri-
tualității românești este ca și în iad să faci un „colț de rai”. 
Același „colț de rai” poate fi făcut și în oraș, dincolo de toate 
influențele perturbatoare care sunt și astăzi... Nu știu exact 
când a fost scris acest text al părintelui Stăniloae, care ne 
încredințează că există posibilitatea să existe o asumare, 
chiar în universul urban, a unui mod de a fi, susținut de o 
experiență spirituală ce se deschide și întâmpină creativ 
oferta ostilă, neprietenoasă a realității curente. Cele scrise 
în Testamentul evocat de isihastul de la Frăsinei, eu le iau 
și-ntr-o dimensiune profetică, nu idealizată sau idilică. Mi 
se pare că ceea ce afirmă acel Testament are sens. Și, sigur 
că are sens, atât timp cât noi ne regăsim pe o cale a 
aprofundării credinței.  

Dacă ne aflăm pe această cale, găsim resurse, regăsim 
potențial creativ să refacem un chip al comuniunii, chiar în 
condiții care sunt diferite de cele în care au trăit moșii și 
stră-moșii noștri. Există această posibilitate și, de fapt, 
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putință, ca printr-o experiență spirituală, într-o adâncire în 
ea, să accesăm resurse care ne permit să întâmpinăm, 
creativ, autentic, mediul care este, fără să pătimim o 
prefacere sau o contra-modelare excesivă din partea lui. 
Trebuie recuperată capacitatea de asumare și în același 
timp de a fi într-un chip spiritual acomodat, care te 
păstrează în propria fire. Acomodat, deci, nu în sensul unei 
prefaceri, a unei adecvări care te scoate din propriul rost, 
din propria fire. O acomodare care ține cont de datele 
existenței, dar nu se lasă ghidat de ele.  

Mi se pare potrivită asocierea și cu această viziune a 
părintelui Ghelasie, ce – contrar procesului apocaliptic, care 
se desfășoară sisific sub ochii noștri – relevă încrederea în 
revigorarea spirituală, și a unei paradoxale ofensive creștine, 
sfințitoare, fără îndoială. Dar, sigur, aceasta nu vine pe gol, 
pe nimic, ci dimpreună cu oamenii liberi, disponibili, 
dispuși să își asume intens, ritmat, o aprofundare a vieții 
spirituale. Și, de fapt, se va vedea că, pe măsură ce, pe fond, 
lumea oferă din ce în ce mai puține deschideri – chiar dacă 
sunt variațiuni multiple, variațiuni pe teme fixe – îngustarea 
acută de orizont va deveni un contra-argument al nevoii de 
adâncire pe o cale a înnoirii personale și a lumii. Sigur, 
calea isihastă – despre care vorbea și părintele Ghelasie – 
oferă cu adevărat reperele concrete, iconice, ale acestei 
adânciri spirituale, mistice. Cumva, se va adeveri zicerea lui 
Malraux că secolul XXI va fi religios sau mistic, sau nu va fi 
deloc.  

De aceea trebuie atenție mare la excesele și totalita-
rismul științei, îmbinate cu tehnologia, care exclude orice 
altă formă de cunoaștere și care devine mai degrabă o 
scientologie dogmatică, mai dogmatică decât religiosul. Un 
dogmatism pe care știința nu și-l recunoaște, ci îl bagă sub 
preș. Căci dacă știința și l-ar recunoaște și l-ar asuma, ar 
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apărea ca o mărturisire de credință transparentă, la vedere. 
Dar, nu. Se pare că nu este așa. În contrast cu aceste 
abordări, iată că există trasoare, după care ne putem orienta 
și de care, personal, sunt încredințat că nu sunt amăgitoare, 
pentru că vin dintr-o viziune autentică, din trăiri autentice, 
certe, atât la părintele Stăniloae, cât și la Părintele Ghelasie, 
pe care i-am întâlnit... Și mi se pare extraordinar că, 
trecând, paradoxal, dincolo de precipitarea apocaliptică, dau 
nădejde, oferă încredere. Nu te țin, nu te lasă într-o zonă 
doar de alarmă, de frică, de teamă. Trebuie și prudență, 
trebuie și vigilență, dar, în ciuda acestui Babilon globalist, 
trebuie să se vadă și niște muguri ai învierii. Cine are ochii 
credinței îi va vedea și va putea fi părtaș la această reaprin-
dere duhovnicească. Asta este taina vremii ce vine… 

I.M.: „Viaţa îşi va găsi, şi în mediul orăşenesc, formele 
ei de comuniune în grupuri restrânse, care să constituie 
ambianţa stimulatoare pentru manifestările imaginaţiei 
creatoare personale: grupuri ale colegilor de instituţii, de 
studii, rudenii etc. Important este numai ca întâlnirile lor să 
devină o trebuinţă spontană, să se efectueze din iniţiativa 
liberă, nu prin iniţiative cvasioficiale şi cu program dinainte 
stabilit.” 

N.: Dar, pentru ca întâlnirile să devină trebuință 
spontană, cu mișcare liberă, și în același timp autentică, 
consistentă, trebuie să se revină la un fond spiritual. Pentru 
că, în lumea de astăzi, tendința este spre artificializare, spre 
măscăreală. Trebuie căutat autenticul care este sursă de 
libertate și de consistentă personalitate. Și, ca să ai o 
adevărată forță, trebuie, de fapt, să îți recuperezi adevăratul 
chip ființial. Și aici este chemarea de transformare prin 
experiența rugăciunii neîncetate, ce caută prezența perma-
nentă a lui Dumnezeu în viața noastră, și care merge până 
la o transfigurare, nu numai a sufletului, ci și a corpului. 
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Ceea ce înseamnă un angajament continuu, de durată. Dar 
fundamental este să se înțeleagă și să se răspundă la 
chemarea momentului. Exact așa cum au fost apostolii, care 
au lăsat tot și au urmat Mântuitorului. Chemarea de astăzi 
este una poate și mai tranșantă, mai puternică. E nevoie să 
se înțeleagă – de către cine are urechi de auzit și ochi ca să 
vadă – că trebuie să lăsăm cele ale noastre ca să urmăm 
mărturisirii hristice. Și atunci, în sensul acesta – așa cum 
zicea isihastul, în acel testament al Pustnicului Neofit – 
puterea Duhului vieții va fi peste fire. Va covârși, până la 
urmă, și putința și neputința celor care își vor asuma 
mărturisirea credinței, lăsând totul, pentru a fi în Hristos. 
Doisprezece apostoli au încreștinat o lume. Și o lume care 
era păgână. Una ostilă unor astfel de valori creștine, de 
neînțeles pentru ea, cum de neînțeles sunt și astăzi. Și acum 
suntem, oarecum, în aceleași condiții. Totul este să avem 
un răspuns la o astfel de chemare, realizând, chiar în ceasul 
al doisprezecelea, în care ne aflăm, că, fără Hristos, nimic 
din toate celelalte, chiar nu vor mai avea nici un rost, nici o 
cale, pentru că viitorul se va închide. Răspunsul bun, 
singurul răspuns va fi la chemarea de a fi cu și în Hristos, ca 
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. 
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(III) 
 
 

Cu privire la atitudinea românului față de rău, 
părintele Stăniloae consemna: „Românul se gândeşte chiar 
la diavol râzând; Stan Păţitul îl păcăleşte cu uşurinţă prin 
isteţimea lui, superioară isteţimii aceluia. Moş Dumitru 
Cocişul născoceşte renghiuri iadului întreg. Este o notă de 
încredere superioară în puterea umană, dar putere văzută 
în deşteptăciunea unită cu bunătatea, nu cu forţa fizică, 
într-o deşteptăciune pusă în slujba bunătăţii, nu folosită 
spre scopuri rele, într-o deşteptăciune generos zâmbitoare. 
Zâmbetul, deşteptăciunea, bunătatea, frumuseţea sărbăto-
rească a unei armonii superioare sunt forţele caracteristice 
pe care românul le pune în luptă cu răul, de care se 
foloseşte pentru rezolvarea problemelor grele ale vieţii, mai 
ales când ele sunt ridicate de cei răi, vicleni şi egoişti. Toate 
aceste virtuţi sunt întrupate în Făt-Frumos, dar nu lipsesc 
nici în Păcală, nici în Stan Păţitul”.  

N.: Da, se văd aceste trei chipuri: Făt-Frumos, Păcală 
și Stan Păţitul, care exprimă și moduri atitudinale, forme de 
răspuns și tipuri de soluții la problemele vieții. Făt-Frumos 
este cel care întruchipează deplin frumusețea, zâmbetul, 
deșteptăciunea, bunătatea, care se descoperă astfel drept 
redutabile arme, nesângeroase, în lupta cu răul. Pentru 
spiritualitatea locului, raportarea la rău, chiar la diavol, cu 
un anumit surâs, cu un anumit zâmbet, este o caracteristică 
de reținut. Aceasta arată o abordare senină, așezată, 
neagresivă, neîncolțită de spaimă și frici. Ca detaliu de 
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spiritualitate luminoasă sau de duhovnicie armonioasă este 
semnificativ. Nu este o luptă cu răul animată de încrân-
cenări antagonice, ca marcă a conflictului de „care pe care”. 
Există o anumită poziționare și formă de luptă cu răul, 
bazată pe istețime, pe deșteptăciune, care reflectă o anumită 
armonie superioară, cea a unei frumuseți sărbătorești, cum 
spune Părintele. Pentru că, în lupta cu răul, nu trebuie să 
cazi din bine, întrucât nu trebuie să i te asemeni. Aceasta 
este cheia biruinței profunde asupra răului: să nu te faci 
părtaș răului. 

Apropo de lupta cu răul, isihastul spunea că o marcă, 
chiar a spiritului filocalic slav, este tensiunea polarizată 
între lumină și întuneric, reflectată și duhovnicește de 
conflictul de subterană cu duhurile ce subjugă, domină. În 
Curente spirituale în Ortodoxie am subliniat acest specific 
filocalic românesc de poziționare și mișcare prin firea bună, 
care în acest sens se hotărnicește față de rău, nu doar cel 
uman, ci chiar cel demonic. Însă, atitudinea aceasta ține de 
o anumită așezare sufletească ființială, care reflectă, totodată, 
o anumită viziune ce a priceput orginea și mişcările răului. 
Și de aceea evită să intre în jocul coroziv al unui dualism 
antagonic între bine și rău. Este o viziune care a înțeles că, 
până la urmă, răul ține de întreita cădere a creației, atât a 
îngerilor, cât și a omului și a naturii. Răul, așadar, nu este 
un pol negativ absolut al Binelui sau al lui Dumnezeu. Răul 
ține de spațiul acesta al manifestării alterate a creației. Nu 
ține nici măcar de esența creației, de firea creației, ci de 
abaterea lucrării firii de la cele firești. Paradoxal, răul este 
contrar binelui, dar binele nu este contrar răului. Astfel că, 
atât timp cât ai încredințarea în absoluta biruință hristică și 
ai asimilarea păcii hristice în tine, raportul cu răul nu mai 
este pe această poziție terifiantă, tenebroasă. Raportul are 
alte date, alte detalii. Aceasta nu înseamnă că nu există o 
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luptă cu răul, pentru că răul n-are de lucru, e neostoit, 
războiește. Doar că mijloacele, armele din dotare, nu sunt 
de o natură agresivă, contondentă, ci se leagă de bunătate, 
de generozitate... Pentru că răul, în primul rând, nu trebuie 
să fie biruitor în tine. Tu nu trebuie să te faci părtaș lui, nu 
trebuie să ai părtășie cu el. Răul afectează bunătatea, 
generozitatea, frumusețea, împătimind omul. De aceea se 
spune că răul este devastator când ești părtaș la el, când îl 
săvârșești tu, și nu când îl pătimești dintr-un afară, văzut 
sau nevăzut. Dacă ai o bună așezare, răul cel mult îți 
produce o răstignire. Dar răstignirea, în condiție creștină, 
are în spatele ei și învierea, pentru că binele nu poate fi 
învins. Și atunci, dacă ai conștiința învierii, ai și conștiința 
biruinței asupra răului, chiar cu prețul vieții. De aici și 
puterea sau conștientizarea biruinței asupra răului, prin 
asumarea, nu a răului, ci a biruinței binelui, care, în sine, 
este inatacabil dacă se păstrează în propria sa fire de bine, 
dacă își ține firea, și-o actualizează.   

De aceea este vorba despre niște virtuți întrupate, 
pentru că prin întrupare, de fapt, se manifestă, se arată o 
biruință asupra răului, care s-ar fi vrut cuibărit și înstăpânit 
în corp și materie. În acest sens, preocuparea mea nu este 
răul, ci întruparea virtuților, manifestarea lor. Prin întru-
parea lor, prin manifestarea lor, prin extensia lor relațio-
nală, ca bunătate, generozitate, frumusețe, se produce o 
curățire, o primenire a corpului, dar și a mediului, a spațiu-
lui, a naturii chiar. Se petrece o exorcizare. Fundamental 
este să se asume aceste virtuți. Să se asimileze, să se întru-
peze, să înflorească în act. Este semnificativ acest detaliu al 
întrupării. Părintele Stăniloae vorbește despre niște virtuți 
întrupate, dar sigur în niște modele, Făt-Frumos, Păcală, 
Stan Păţitul, adică în atitudini personale. Este vorba despre 
întruparea lor efectivă în cei care sunt încercați, luptați de 



ION MISAILESCU şi NEOFIT 

148 

rău, de cel rău. Astfel, pentru mine este important să 
conștientizez că am biruință asupra răului asumând acest 
chip al virtuții, prin veșmântul hristic. Acesta îmi dă platoșa 
și ocrotirea, și, de fapt, însăși biruința în fața răului.  

Vorbește, totodată, despre istețimea omului, care este 
chiar mai subtilă decât a forțelor răului. Ceea ce este firesc 
pentru o anumită așezare sufletească și duhovnicească. E 
limpede că, în sensul unei vieți duhovnicești, autentice, 
există o mai mare subtilitate a omului duhovnicesc decât 
cea a duhurilor rele. Și este de înțeles că este așa. Dar, 
pentru spiritualitatea locului, este semnficativă această 
poziționare neconflictuală, nesupusă spaimei și angoasei, 
neliniștii și tensiunii unui război permanent. Asta nu 
înseamnă, cum spuneam, că răul nu ne zgândără, că nu ne 
războiește. Determinantă este însă poziția și atitudinea 
noastră, mijloacele sau modalitățile pe care le avem în 
atenție, tehnicile sau practicile prin care reușim să ne 
asumăm biruința hristică. Prin asimilarea acestei biruințe, a 
jertfei și a învierii, de fapt, avem și depășirea acestui război, 
pe care nu îl provocăm noi. Îl provoacă cel rău asupra 
noastră. Însă, biruim, nu stând într-o permanentă încrân-
cenare, ci rămânând în slujba bunătății, a generozității, a 
deschiderii zâmbitoare, a abordării istețe a realității, 
îmbrăcați fiind în haina hristică, veșmânt al Împărăției. 
Răul e biruit atunci când nu mai are putere asupra noastră, 
când este îndepărtat. De fapt, răul est înlăturat, dacă facem 
în așa fel încât să intre cu putere Împărăția Cerului în noi și 
împrejurul nostru. Așa se trasează hotarul veșnic de care 
răul nu mai poate trece.   

I.M.: În povestirile lui Ion Creangă, se poate vedea la 
lucru această perspectivă uimitoare a românilor de altădată 
asupra forțelor răului... Această poziție, de netă superio-
ritate și ascendență psihologică față de rău, se vede – 
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printre multe altele – și din faptul că numeau duhurile rele 
cu nume comice precum Michiduță, Sarsailă, Aghiuță, 
Nichipercea, Zgâmbea, înger de baltă…  

N.: Sunt niște numiri-pecetluiri, niște porecle, niște 
fixări prin re-numire, care cumva, arată sau ne relevă o 
anumită ascendență a omului bun față de forțele răului și 
puterile întunericului. Pe de o parte. Pe de altă parte, este o 
anumită tandrețe și îngăduință în aceste numiri, o înțele-
gere față de rău, care, în fond, e un handicap, o schilodire a 
firii, o sluțire. Românul nu duce însă numirea într-o zonă 
unghiulară, de calificative aspre, ci o rotunjește în apelative 
precum Aghiuță sau Sfântulețul... Este o ironie până la 
urmă, căci Nefârtatul se pre-face în chip de sfințenie sau de 
virtute. Răul poate să întruchipeze și aceste roluri și forme 
luminoase, că, neavând asemănarea, îi rămâne imitația.  

La noi, omul bun nu tratează nici răul cu ostilitate, 
pentru că bunătatea autentică are o superioritate față de 
rău, prin ea însăși. Este o formă autentică a umanului. 
Această situare relevă o anumită ascendență, în sensul real, 
plin. Este o așezare deschisă care nu exprimă o stare tensio-
nată, agresivă, în permanentă retragere sau în continuă 
crispare și înghesuială în fața lucrării neastâmpărate a 
răului. Și aici cred că trebuie reținută această situare în 
raport de rău, pentru că exprimă faptul că, în spațiul spiri-
tual, propriu nouă, există o conștiință a biruinței binelui 
asupra răului, acumulată și păstrată, cumva, în timp, și care 
stră-bate sau se stră-vede și prin aceste numiri, care sunt 
ironice, dar, în același timp, acoperitoare. Nu sunt numiri 
agresive, nu iscă unde neliniștitoare. E o paradoxală legare 
și îmblânzire a răului ce reiese și din aceste numiri. Această 
perspectivă, însușită, re-asimilată, ne poate scoate și pe noi 
din cotidianul în care suntem tot timpul sub impulsul, sub 
impactul tensiunilor unei lucrări a forțelor întunericului. 
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Care este reală și conspirativă, în bună măsură. Dar calea de 
biruință sigură este cea în care nu intri și nu faci jocul ocult 
al împielițaților, nu participi la manevrele lor. Și, într-un 
fel, cum zicea isihastul, chiar și celui rău trebuie să îi dai o 
haină hristică. Dacă poți, desigur... Și trebuie s-o și ai. 
Trebuie s-o ai pe tine, întâi tu. Nu trebuie deci să facem din 
rău un pol absolut al Binelui, chiar dacă lucrează apoca-
liptic, în anvergură globală. Oricât s-ar strădui, biruința e 
hristică! Și, pe undeva, în subsidiar, este vorba și de o 
viziune teologică, asimilată organic, în spiritul românesc, 
care nu consideră răul ca un pol absolut al Binelui, și, ca 
atare, nu duce tensiunea într-un meci care este – cum s-ar 
zice – de la egal la egal, parte în parte. Omul, fiind chip al 
lui Dumnezeu și chip actualizat în asemănare ca îndum-
nezeire, are o biruință definitivă asupra răului.   

I.M.: Mi s-a părut interesantă următoarea expresie, 
vizavi de situarea aceasta în corzi în fața răului, de sindrom 
de cetate asediată. Adică există și această posibilă situare în 
permanentă așteptare a următorului bocanc în cap... 

N.: Sindrom de cetate asediată asociat cu sindromul 
soldatului japonez, care este în tranșee și după ce s-a încheiat 
războiul. Este încă sub asuprirea războiului, a adversarului 
și a unui posibil conflict, care de fapt este încheiat, de niște 
ani buni, deja, dar el încă e în tranșee, așteptând adversarul. 
Este și aceasta o posibilitate de asuprire, într-adevăr. 
Tocmai de aceea este important să căutăm să rămânem 
într-o viziune spirituală, specifică nouă, în care ne putem 
regăsi, situa și orienta adecvat. Dacă însă, nu ne-am așezat 
potrivit în astfel de viziune, riscăm să rămânem în tranșee 
care nu ne aparțin. Viziunea specifică ne poate schimba 
feng shui-ul din start, făcându-ne să ne orientăm biruitor, 
într-un paradoxal mod de a fi neconflictual. Altfel zis, a fi 
într-un chip isihast. Trebuie experiat adevărul și pătrunsă 
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taina cuvântul hristic: Pacea Mea las vouă, Pacea Mea dau 
vouă, nu precum dă lumea, vă dau Eu vouă…   

I.M.: Referitor la relația românului cu natura, 
părintele Stăniloae remarca: „Românii trăiesc, în general, 
relaţia cu natura ca pe o mare bucurie, repaus şi recon-
fortare, văzând-o în rodnicia ei maternă, în frumuseţea şi 
forţa ei calmantă, odihnitoare. Rodnicia ei se manifestă ca 
bunătate şi frumuseţe, bunătatea şi frumuseţea ca rodnicie, 
ca sân matern, hrănitor şi odihnitor. Poate şi firea traco-
latină a poporului nostru – dar aşezată într-un peisaj 
departe de mări şi ferit de uscăciune – i-a dat o viaţă de 
seninătate, de siguranţă, de odihnă, ferită (…) de senti-
mentul tragicului.”  

Părintele Ghelasie spunea că natura este fratele nostru 
de creație, la fel ca îngerii. 

N.: Da, vorbea de o înrudire în sânul creației trinitare: 
om, natură, îngeri. Această înrudire are o pecete dată de 
originea comună. Este și o înrudire de sens ca asemănare 
filiativă. Isihastul dezvoltă această taină iconică și de înrudire 
a creației care deschide, într-un anumit fel relațional, 
întâlnirea noastră cu natura, în acest orizont filiativ. 
Ecologiștii de azi nu prea au habar de această triadă a 
creației, de un sens plinitor comun. Așa e când iei lumina 
de la adolescenta și îngrijorata Greta T.  

Aș remarca și faptul că părintele Stăniloae leagă firea 
și cu așezarea într-un anumit spațiu. Apare astfel un mod 
de a fi ca o rezultantă a unei întâlniri, a unei interacțiuni 
între o anumită fire și un anumit spațiu. Mi-a plăcut sesi-
zarea părintelui Stăniloae că firea noastră traco-latină este 
așezată și într-un peisaj anume, departe și de uscăciune și 
de întinderi de mări sau de întinderi de câmpuri, ameți-
toare, cum este spațiul rusesc. Întinderea de mare – 
gândind ca spațiu ortodox – ar fi spațiul mărginit de ape al 
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spiritului metafizic grec. Firea noastră traco-latină în 
ambientul acestui peisaj de leagăn carpatin, conferă seni-
nătate, siguranță, odihnă, și, de subliniat, o lipsire de senti-
mentul tragicului. Și, aș mai adăuga, o absență a spiritului 
melancolic, specific slav, rusesc, mai degrabă. Absența unui 
sentiment al tragicului și al melancolicului, ne poate face 
mai puțin compatibili cu alerta discursului apocaliptic 
ecologist, care nu străbate prea departe, ca perspectivă.   

 Este interesant și de reținut faptul că lipsește acest 
sentiment al tragicului și al melancoliei grave. Absența 
acestui sentiment al tragicului, dă, și din perspectivă 
creștină, o altă culoare chiar și pocăinței, care, în spațiul 
românesc, nu poate îmbrăca dramatismul și sfâșierea de tip 
slav. Această lipsă a tragicului ne mișcă, ne situează într-o 
altă zonă a viețuirii, chiar a abordării trăirii spirituale. Deși, 
paradoxal, din perspectiva vicisitudinilor istorice, ai fi zis 
că, mai de grabă, ar fi trebuit să ne fie specific tragicul și 
melancolicul, nu seninătatea, liniștea. Se pare, însă, că 
există resurse de întâmpinare, de așezare, mult mai pro-
funde, vizavi de o interacțiune cu anumite viforniţe istorice. 
Și aceste resurse vin și din fire, dar și dintr-o relație cu 
natura.  

De multe ori, nu este luată în considerare această 
relație, din perspectiva unor nuanțe de viață spirituală, 
atunci când se compară un spațiu, cum este cel sinaitic-
egiptean, chiar în latura sa ascetico-mistică, cu spațiul 
românesc. Nu întâmplător isihastul vorbea despre o 
„pustnicie de pădure” la noi, diferită de acea pustnicie de 
pustie propriu-zisă, în care și natura este dusă într-un 
extrem al dematerializării ei, prin ariditatea ei, prin uscă-
ciunea ei. Pe când, la noi, în specificul carpatin, este o 
așezare altfel într-o pustie de pădure. Ai o așezare ca într-un 
sân matern, care este și hrănitor și odihnitor. Prin urmare, 
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componenta aceasta a naturii – în spațiul românesc, chiar 
din perspectiva ascetico-mistică sau a pustniciei – are o altă 
participare. Și este foarte interesant, ce zice, pe de o parte, 
părintele Stăniloae, și, pe de altă parte, ce spune părintele 
Ghelasie cu privire la aceste nuanțe specifice pustiei, la 
mediul în care se desfășoară viața ascetică și mistică. Una 
este să fii într-o asceză dură, aproape dematerializantă, 
într-o zona aridă, nisipoasă, toridă, seacă, pustie la propriu, 
și alta este să fii ascet într-un spațiu în care ai soare, dar și 
umbră răcoroasă, izvoare de apă, flori și verdeață, în care 
cuprinderea într-o viață a naturii este cu totul alta. Și se 
vede că relația cu natura exprimă și transferă și ea un 
anumit tip de odihnă-legănare prin această relaționare. 
Întâlnirea omului cu natura, cu acest frate, în sensul de 
creație cu origine în Fiul-Cuvântul dumnezeiesc, este un 
factor nu doar de echilibru, ci chiar de manifestare și 
împărtășire a bunătății, a frumuseții și a bucuriei față de 
aceasta. Din acest punct de vedere, sunt aspecte ale unui 
mod de a fi, ce cuprind și un raport cu natura, ce sunt de 
asumat. Și de aici, evident această situare în sânul naturii, 
oferă o odihnă, o hrană, o bucurie pe care o valorifici, tot ca 
un dar de la Dumnezeu. Astfel, întâlnirea ta cu Dumnezeu 
nu este doar nemediată, ci este și una mediată, prin această 
așezare într-un anumit spațiu al unei naturi învăluitoare, 
ocrotitoare, care aduce și repaus și reconfortare și o euforie. 
Toate acestea sunt un sprijin chiar pentru ascetul mistic. 

I.M.: D. Stăniloae: „În lupta cu răul, natura este de 
partea lui, cu caii, cu păsările, cu albinele, cu furnicile ei. 
Există o anumită comuniune între om şi chipurile vii ale 
naturii. Acestea – fără să aibă caracter de persoane – se simt 
bine în preajma omului bun, şi-l slujesc cu bucurie, în 
preajma celui rău, opunându-i-se în tot felul. (…) „Codru-i 
frate cu românul” cuprinde un adevăr, mai mult decât 
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obiectiv. Păsările, animalele din codru, îl cunosc, îl ajută, îi 
fac o ambianţă plăcută. Dar şi el se comportă între toate 
acestea ca o căpetenie a lor şi, în acelaşi timp, ca un părinte, 
punând în lucrare nu numai mintea sa, ci şi inima în 
raportul său cu ele.” 

N.: Omul are și suprachipul de părinte, ocrotitor, pe 
lângă cel de frățietate, dar, totodată, are și rol de căpetenie, 
de conducător, pentru că natura își împlinește rostul prin 
om. Aceasta afirmă și teologia. În această prezentare, este 
evidentă orientarea naturii după un sens realizat prin 
întâlnirea cu omul. Natura se regăsește într-un chip al său 
participativ în atare formă de întâlnire în care omul îi des-
chide ușa unui orizont împlinitor. Și interesant, subliniază 
părintele Stăniloae, că, deşi nu există acest caracter de 
persoană, totuși există o anumită participare a naturii, o 
anumită simțire a naturii, care o face și pe ea să se simtă 
bine în preajma omului bun și să aibă o participare într-o 
formă de slujire prin firea ei. Natura are un răspuns, într-un 
fel față de omul bun, și în altfel față de omul rău. Se regă-
sește, în spațiul românesc, această conștiință a mișcării 
diferite a naturii, în viul său, în raport cu omul bun sau cu 
omul rău. Acest viu al naturii, relațional, se regăsește și în 
poveștile noastre. Isihastul vorbește despre o umanizare a 
naturii și nu de o cosmicizare a omului. Umanizarea naturii 
se înscrie astfel în sensul tinderii naturii spre plinirea ei.  

Relația între om și natură sau cosmos, trebuie să se 
înțeleagă și în raportul, cumva, (și) ierarhic, pentru că 
părintele Stăniloae afirmă că omul este ca un părinte, este și 
ca un frate, întrucât și omul și natura sunt creaţi de și prin 
Fiul, dar este și conducător, o căpetenie, pentru că omul o 
conduce, este în fruntea ei, în mișcarea către o împlinire. 
Sensul de căpetenie, nu presupune o angajare războinică, ci 
o deschidere de cale spre împlinire chiar și a naturii. Și, în 
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acest sens, omul tinde către o transfigurare, nu doar a sa, ci 
și a cosmosului.  

Părintele Ghelasie, vorbind despre sănătate, la un 
moment dat, afirmă că sănătatea omului este în taina 
chipului său, ca menire de umanizare a naturii spre întru-
parea Divinului. Iată cum, inclusiv sănătatea, este definită 
dinamic, relațional, în sensul unei meniri de taină, în care 
cosmosul capătă o amprentă umană. Și, mai mult decât 
atâta, amprenta umană, această umanizare prin partici-
parea omului, se deschide iconic chiar către o întrupare a 
Divinului. Ceea ce arată că nu este o simplă participare, nu 
este o simplă relație, strict orizontală, între om și cosmos. 
Nu este un continuum între om și cosmos, de tipul unei 
ordini implicite sau mai știu eu cum, de unire-fuziune, gen 
subiect-obiect, cum se mai spune în anumite cosmologii 
metafizice, unele preluate și în știință. În spațiul creștin 
românesc, este un sens al umanizării și al întrupării Divinului 
în natură prin mijlocirea omului. Pe lângă faptul că este ca 
un părinte, ca un frate, ca o căpetenie, omul are și acest 
chip de preot în creație, de liturghisitor al întrupării 
Divinului în cosmos.  

În acest sens, cosmosul își recapătă, își recunoaște 
chipul de biserică, în care omul slujește liturghia întrupării 
Cuvântului, redescoperindu-se integrat, ca trup mistic,  
într-un chip euharistic care este un chip al veșniciei.  
De aceea, pe lângă aspectele pe care le surprinde părintele 
Stăniloae, cu privire la relația omului cu natura, ca să se 
înțeleagă chipul acesta euharistic, al relaționării între om și 
om, între om și cosmos, între om și Dumnezeu, este nevoie 
de o detaliere atât de natură antropogonică, cât și cosmo-
gonică. Așadar, este de urmărit perspectiva cum apare în 
existență omul și cosmosul, respectiv orizontul teleologic și 
eshatologic, ca să se priceapă întreaga viziune cu privire la 
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ceea ce trebuie să fie o întâlnire care se împlinește într-un 
chip euharistic. Sunt detalii relevante, apropo chiar de 
liturghia cosmică, pentru ca aceasta să fie înțeleasă în sens 
creștin, și să nu se amestece perspectivele, să nu se confunde 
viziunea creștină cu perspectivele panteiste, panenteiste. 
Reperele antropologiei iconice, evidențiate de isihast, sunt 
clarificatoare, în acest sens. De fapt, așa cum spune și 
părintele Stăniloae, există și niște chipuri vii ale naturii, dar 
și o anumită comuniune între om și chipurile vii ale naturii. 
Părintele Ghelasie insistă pe aceste chipuri vii, ca forme 
iconice, în care și natura are un viu al său, un viu simțitor, 
participativ, subtil, energetic. 

Într-o viziune sau într-o concepție științifică, setată pe 
credințe și convingeri materialiste, se exclud aceste chipuri 
vii energetice ale naturii. Formele acestea ale naturii sunt 
relevante din perspectiva acestei sensibilități subtile a viului 
naturii. Vorbim de chipurile vii ale naturii, în care viul – 
foarte important – nu este numai chimic și biochimic, ci 
este tocmai acel substrat mai subtil informațional al viului 
naturii, care este conținut al chipurilor sau formelor vii, 
iconice, ale naturii. Și, în sensul acesta, așa cum spunea 
părintele Stăniloae, omul pune în lucrarea de cunoaștere a 
naturii nu numai rațiunea. Nu are doar o abordare de tipul 
subiect-obiect, de tip cartezian sau determinist, mecanicist, 
ci are în vedere și un alt mod de cunoaștere și de implicare, 
și cu inima, printr-o simțire înțelegătoare. Este și un alt tip 
de participare.  

Însă, alături de această participare, și a minții și a 
inimii, chiar mai adâncă este deschiderea ființială, perso-
nalistă, a omului care asumă o umanizare a naturii, pentru 
o întrupare a Divinului, cum spune isihastul. Prin acest chip 
de întrupare a Divinului și natura devine un chip euharistic, 
în sensul că se integrează în acest trup mistic, hristic. Din 
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acest punct de vedere, este fundamentală implicarea omului 
în transfigurarea naturii. Și aici este o lucrare tainică, nu 
doar umană. Nu este o simplă ecologie, de genul, să cură-
țăm lumea de peturi, să nu mai vopsim blugii, să reducem 
distanța de frânare, mânați propagandistic de imperative 
alarmiste și țipete de sirene dez-axate: atenție la schimbări 
climatice, tovarăși!  

În sens creștin, este vorba, întâi de toate, despre o rea-
șezare a omului într-un chip al său, ființial, viu. Totodată, 
este nevoie de o redescoperire a naturii, în viul său, și de o 
reorientare a ei spre a-și împlini sensul său. Este mai mult  
și altceva decât o simplă abordare de tip eco. În viziune 
creștină, pot fi dezvoltate și adâncite aceste aspecte, orientați 
fiind de repere personaliste, participative, integrative. 
Acestea se cuprind în  chipul euharistic, care este un model 
participativ, integrativ, către care suntem chemați. Și sigur, 
putem să dezvoltăm sau să adâncim perspectiva, ca să 
înțelegem ce înseamnă acest chip euharistic al întâlnirii, al 
comuniuni directe între Dumnezeu și om, dar și indirecte, 
prin mijlocirea naturii. Omul are un rol special în această 
lucrare comuniantă, integrativă.  

Cum spuneam, isihastul de la Frăsinei, în antropologia 
iconică, trasează tușe limpezitoare. Modelul raportului 
dintre ființă și energii, de pildă, este extrem de actual 
pentru a ieși, atât dintr-o zonă panteistă, cât și dintr-o zonă 
a obiectivității carteziene ce separă subiectul de obiect. Nu 
mai vorbesc de perspectiva îngustă, strict materialistă, care 
devine, pe alocuri, extrem de agresivă, prin anumiți repre-
zentanți ai științei. Rupert Sheldrake afirmă că există un 
conflict – la baza științei sau în interiorul științei – vizavi de 
un raport între metodologia științei, care operează prin 
rațiune și simțuri, cu ipoteze, cu dovezi, în cadrul de cer-
cetări al unui colectiv, și ceea ce înseamnă setul de credințe 
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sau concepția asupra lumii adoptată de anumiți oameni, 
din cadrul comunității științifice. Acest set de credințe sau 
de convingeri asumă explicit sau implicit, paradigmatic, o 
viziune materialistă. Și atunci, dovezile, care merg într-o 
direcție, în care se acreditează existența și a unei lumi 
subtile – ce atestă faptul că nu există doar universul acesta 
fizic, până la chimic, biochimic, molecule și atomi – nu sunt 
luate în considerare. Un strat mai subtil al naturii, unul 
meta-fizic, să-i spunem, este contestat vehement de această 
castă științifică de viziune materialistă.  

Ei, bine, când se intră în textura subtilă a realității, 
chiar dacă se aduc dovezi, în sprijinul existenței acesteia, în 
planul științific al experimentelor, tot de către oameni de 
știință, comunitatea de viziune materialistă, auto-declarată 
„științifică” se comportă sectar. Despre membrii acestei 
„comunități științifice”, un laureat al premiului Nobel în 
fizică, Brian Josephson, un evreu galez, afirma că manifestă 
o îndărătnicie patologică. Expresia îi aparține laureatului 
premiului Nobel. Și aici este vorba de o coliziune în spațiul 
științei, nu este vorba despre un raport cu religia. Comuni-
tatea aceasta științifică pur și simplu nu acceptă – așa cum 
spune Sheldrake – că mintea nu poate fi redusă doar la 
creier și biochimie, sau că natura nu este doar un mecanism 
sau un sistem biomolecular.  

Sheldrake abordează zece dogme caracteristice viziunii 
științei de ultim secol, pe care le supune unei analize. Din 
cauza demersului de a devoala structura dogmatică, mate-
rialistă, a viziunii științifice, a fost exclus în 2015 de pe o 
platforma de știință (TED). Argumentele lui au fost califi-
cate ca fiind pseudo-științifice. Această atitudine inchizi-
torială se întâmplă pe o platformă dedicată științei. Sigur, 
poți să fi de acord, poți să nu fi de acord cu cele zece dogme 
despre care vorbește Sheldrake. Dar de aici, până la a exclude 
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un om de știință, cu o astfel de opinie, nu pare decât o 
confirmare a existenței unei forme de comunități științifice 
sectare. Ulterior, pe acea platformă, se dă un îndrumar, un 
ghid pentru a identifica asumpțiile pseudo-științifice și 
teoriile pseudo-științifice. Parcă este prea mult o astfel de 
rețetă apologetică științifică. Pare cumva curios, cum zice 
Larry Dossey, acest sport sângeros dus în zona științei.  

Repet, aici suntem departe de religia propriu-zisă. 
Astăzi, unii poate proclamă foarte ușor și cu emfază: Iată 
Știința! Însă, nu este chiar atât de omogenă știința, așa cum 
ar părea că ar fi, nici măcar în zona științelor naturii...  
Există un anumit dogmatism științific care refuză orice 
dovadă a unui substrat metafizic, spune chiar Dossey. Și 
prin acest metafizic nu am ajuns încă la... Dumnezeu. Nu 
vorbim deci despre Dumnezeu. Pur și simplu discuția este 
despre o natură subtilă a minții, sau despre faptul că mintea 
nu poate fi considerată un produs al creierului. Dezbaterea 
este despre existenței unei naturi subtile a minții, distinctă 
de corp și de creier. Viziunea aceasta, pentru unii apologeți 
ai „științei”, este de neacceptat, întrucât consideră că iese 
din granițele științei. Afirmația că mintea nu este produs 
chimic apare ca alegație pseudoștiințifică în ochii acestor 
inchizitori. Însă, nu se refuză doar o astfel de ipoteză a 
minții subtile, ci se trece și la nivelul doi, cel al acțiunii, 
adică la excludere și ostracizare a unor oameni de știință 
care susțin astfel de… ipoteze, considerate aberante 
„științific”. Pentru unii oameni de știință, însă, este reală 
experiența unei minți non-locale, așa cum spune medicul 
Dossey. Este o certitudine, care face cu atât mai de neînțe-
leasă intervenția inchizitorială în numele științei a acestor 
paznici ai „purității materialismului științific”. Este vorba 
despre un soi de castă, despre o sectă scientistă care, para-
digmatic, ca viziune, este una strict materialistă. Nu acceptă 
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nici un susur metafizic. Nu mai vorbesc despre o formă de 
religiozitate.  

Însă, una este să cercetezi materia, și alta este să ai un 
set de credințe și de concepții materialiste cu privire la om 
și lume. Pentru că natura poți să o abordezi prin materia-
lismul său, poți să o cercetezi după reguli și cu tot instru-
mentarul, cu metodologia deplin științifică, dar aceasta nu 
înseamnă că trebuie să ai și o concepție materialistă despre 
lume, despre om și despre natură. Sunt aspecte distincte. A 
cerceta materialitatea nu înseamnă să și crezi că materia 
este unica realitate. La scientiști se pare că trebuie să fii la 
pachet. Astfel, în optica acestora, dacă vrei să faci cercetare 
științifică, și vrei să fii validat, trebuie să-ți însușești și 
paradigma materialistă. Altfel zis, trebuie să fii un adept al 
unei viziuni, filosofii, concepții, materialiste. Ceea ce deja 
împinge totul pe o altă direcție. Astfel, apare un raport de 
separare paradigmatică. Sunt oameni de știință care asumă 
o astfel de viziune materialistă asupra omului, asupra cos-
mosului și asupra naturii. Acesta presupune un alt fel de 
relație între om și natură, o altfel de întâlnire, o altfel de 
participare. Aici se intră și în diverse teorii...  

Un fizician, John Archibald Wheeler, care a colaborat 
și cu Einstein și cu Bohr, a pus și problema fundamentelor, 
a bazelor filosofice ale teoriilor fizice. Alți cercetători nu 
gândesc că există și baze filosofice ale teoriilor, fie că vor, 
fie că nu vor, fie că și le asumă, fie că nu. Unii rămân 
încapsulați într-un model teoretic materialist pe care nu-l 
recunosc, sau nu vor să și-l asume explicit. Nu recunosc că 
se mișcă numai în acel spațiu circumscris materialismului. 
Și, sigur că și acesta poate fi considerat o opțiune filosofică. 
Partea de neînțeles este atunci când unii, cu o astfel de 
opțiune, îi exclud pe cei care vin și cu un alt suport filosofic, 
paradigmatic al teoriei sau al viziunii lor științifice, în 
raport de care își fixează ipoteze și își desfășoară cercetarea. 
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Sheldrake ridică și problema constantelor din fizică, a 
vitezei luminii și a atracției gravitaționale. Constanta gravi-
tațională „g” a lui Newton, se pare că la măsurare efectivă 
nu rămâne atât de constantă, cum se crede și se declară.  
A variat cu peste 1,3 la sută în ultimii ani. Şi se observă că 
variază din loc în loc, din când în când, chiar pe parcursul 
unei zile, nu doar pe parcursul unui an. Comitetul 
Internaţional Metrologic se întruneşte cam din 10 în 10 ani 
și face media valorilor obţinute de laboratoarele lumii şi 
decretează valoarea lui „g”. Sheldrake se străduiește de ani 
de zile să-i convingă pe metrologi să ia în considerare 
datele concrete. Mai mult, le solicită să le pună pe internet, 
online, ca să se vadă cum fluctuează, dacă cresc sau scad, 
concomitent sau alternativ, ca să se poată extrage concluzii 
din aceste corelări. Privitor la viteza luminii, Sheldrake 
susține, de pildă, că, între 1928 și 1945, s-a remarcat o 
scădere a vitezei luminii cu 20 km/s. După care, iar a fost o 
creștere (1948). Scăderea este considerată uriaşă, deoarece 
valorile constantelor sunt date cu precizie de fracţiuni. Cu 
toate astea, spune Sheldrake, peste tot în lume, ea a scăzut 
şi toţi găseau valori similare cu mici diferenţe. Sheldrake 
întreabă, atunci: este constantă sau nu? Interogat de 
Sheldrake, cu privire la această variabilitate, şeful Metro-
logiei, de la Laboratorul Naţional de Fizică, din Teddington, 
îi răspunde că această variabilitate este cel mai stânjenitor 
episod din istoria ştiinţelor exacte. Sheldrake ridică urmă-
toarea problemă. Dacă există o variabilitate în timp și 
spațiu, măsurată, a acestor constante, de ce totuși nu o 
luăm în considerare? De ce promovăm constantele ca și 
cum ar fi constante, deși sunt variabile? În fond, se face o 
medie a acestor constante, pe baza măsurătorilor efectuate 
de institutele acreditate în acest sens. Sheldrake oferă 
aceste exemple pentru a arăta modul în care o presupunere 
dogmatică inhibă cercetarea. Și este încredințat că trebuie 
să vină și ziua în care jurnalele de știință vor raporta 
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constante săptămânal, asemeni rapoartelor de bursă: Săptă-
mâna asta „g” a crescut uşor, sarcina electronului a scăzut, 
viteza luminii nu s-a modificat...  

Sheldrake consemneză că în întreaga lume s-a 
răspândit o altă credință, cea a oamenilor care afirmă: Nu 
cred în Dumnezeu. Cred în ştiinţă. Totodată susține faptul 
că există un conflict la baza științei între știința ca metodă 
de cercetare bazată pe rațiune, dovezi, ipoteze și cercetare 
colectivă și știința ca sistem de credințe sau concepție 
despre lume. Mutația produsă este dată de faptul că astăzi 
concepția despre lume a ştiinţei a ajuns să inhibe şi să 
constrângă libera cercetare, care este chiar rostul și sensul 
ştiinţei. Este vorba despre concepția despre lume esențial-
mente materialistă și de materialismul filosofic care fac azi 
presiune ca științele să fie cu totul supuse viziunii exclusiv 
materialiste. Sheldrake atrage atenția că științele vor 
degenera dacă nu se vor debarasa de acest mod de gândire 
și abordare. 

Într-un volum al său, The Science Delusion, Sheldrake 
prezintă 10 dogme sau presupuneri științifice pe care, 
transformându-le în interogări, le testează consistența și 
rezistența, supunându-le unei analize științifice. Aceste 
dogme formează constelația paradigmatică de viață standard 
a celor mai instruiți oameni din lume. 

Ultima, din cele zece dogme, este: Medicina mecanicistă 
este singura care funcționează cu adevărat. Pornind de la 
această aserțiune, de natură dogmatică, întemeiată, deci, pe 
o credință, guvernele, spune Sheldrake, finanțează numai 
cercetări ale medicinei mecaniciste şi ignoră total terapiile 
complementare sau alternative. Conform lui Sheldrake, 
aceasta este viziunea materialistă standard despre lume, a 
aproape tuturor oamenilor educaţi din lume, care stă la baza 
educaţiei, a sistemului medical, al Consiliului de Cercetări 
Medicale, a guvernelor şi e fundamentul paradigmatic al 
credinţei oamenilor şcoliţi. 
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Dar, pornind de la această problematică, ridicată vizavi 
de anumite date sau față de un anumit mod de a înțelege 
realitatea sau cosmosul, se ajunge la excluderea celui care 
pune astfel de întrebări. Și s-a pus problema astfel, chiar cu 
privire la Sheldrake. În vâltoarea unor astfel de dispute, un 
savant s-a întrebat: Nu cumva mitul omului de știință 
deschis la minte, liber în a accepta noutatea sau în a testa 
ipoteze noi, nu mai este, așa cum s-ar crede, atât de valabil, 
întotdeauna și pretutindeni? S-a ajuns la poziții radicale, de 
genul: dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și, până la 
urmă, de ce o minimă deschidere metafizică a unui om de 
știință este aproape stârpită de cei care apără, chipurile, 
știința. În fond, apără, nu știința ca atare, ci această filosofie 
și concepție materialistă, despre om și despre cosmos. Dar 
până la urmă fiecare se desfășoară sub cupola unei para-
digme. Și aici este o întrebare legitimă: De ce acest conflict? 
De ce aceste tensiuni?  

Ce vreau să spun, este faptul că trebuie văzute și 
aceste falii paradigmatice, chiar infra-științifice, care despică 
miezul științei. Nu sunt neapărat legate de o dualitate 
religie și știință, ci sunt chiar în cadrul științei. Sunt 
oameni, care au pregătire științifică academică, dar care, 
prin parcursul lor personal, la un moment dat, pot să își 
pună și altfel de întrebări, vizavi de experiența lor 
personală, spirituală, vizavi de perspectiva lor asupra vieții 
și asupra cosmosului. Pentru că se înțelege că ești om de 
știință, dar trebuie să fii și om, totuși. Iar ca om, trebuie să 
fii deschis către întreaga cunoaștere umană.  

L-am evocat pe Wheeler... John Wheeler avea biroul la 
Princeton, era vecin cu Einstein, colaborase cu Bohr. Ca 
fizician a fost prins și în proiectul Manhattan și în cel de la 
Los Alamos, legate de bomba atomică și de bomba cu 
hidrogen. A fost un om foarte bine dotat nativ. La 16 ani 
intră la John Hopkins, iar la 22 de ani își termina docto-
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ratul. Își dorește o bursă ca să colaboreze cu Niels Bohr, în 
anii ’30. Vrea să meargă la Copenhaga, întrucât considera că 
Niels Bohr era atunci „omul care vedea cel mai departe...” 
Își argumentează nevoia de bursă în acest fel. Alături de 
Bohr lucrează la fisiunea nucleară. Printre altele, este cel 
care a lansat sintagma gaura neagră și termenul geon. Însă, 
începând cu anii ’50, Wheeler și-a pus mai mult problema 
suportului teoretic sau, mai bine zis, a bazelor și fundamen-
telor filosofice ale teoriilor fizice. Și de aici se orientează 
spre o zonă cosmologică.  

Vreau să semnalez această deschidere a lui Wheeler, 
personală și umană, către o problematică metateoretică. Nu 
a rămas numai într-o cercetare practică, experimentală. Iar 
în zona cercetărilor teoretice nu poți să nu fi deschis și spre 
un univers filosofic și conceptual uman mai larg, ce trece 
dincolo de cercetarea aceasta practică efectivă. Despre 
Wheeler se spune că era un tip plin de umor, că era, de 
multe ori, aproape zen în răspunsuri. Mergând un ziarist de 
știință, cred că John Horgan, să îi ia un interviu, la Princeton, 
urcă la etajul III, unde Wheleer avea birou. Și, când să 
coboare, pentru a lua împreună prânzul, Wheeler îi atrage 
atenția: Să nu mergi cu ascensorul că îți creează probleme 
de sănătate. După care, nici mai mult nici mai puțin, 
celebrul profesor, savant, s-a prins cu mâna de balustradă 
ca să coboare atârnat de ea. La curbe își ridica picioarele și 
se lăsa ca un copil sub forța centrifugă. Avea 80 de ani 
atunci, Wheeler. Moare la 96 de ani. La noi, la Princeton, îi 
spunea tot lui Horgan, este un concurs de urcat scările. 
Interesant că, despre Wheleer s-a afirmat că a fost omul 
care nu mergea niciodată cu haita. Ori mergea înainte, ori 
în răspărul ei. Când se apropia cineva de zona lui de 
cercetare, se spune că părăsea acea zonă. Fiind co-autor al 
manualului de teoria generală a relativității, se zice că acel 
manual era lipsit de orice stereotipie, tot așa cum viața i-a 
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fost lipsită de orice generalizare. Despre el se spune că a 
fost, nu atât un om care raporta ce făcea, cât, mai degrabă, 
un profet care deschidea o cale. Deschidea drumuri noi în 
cercetare. Dau exemplul lui Wheeler, de fapt, ca un contra-
argument al unui dogmatism științific, exclusivist. Spre 
deosebire de această deschidere a unor fizicieni, poziția sau 
deschiderea pe care o evidențiază Rupert Sheldrake, apropo 
de dogmatismul științific, este respinsă și stigmatizată de 
„păzitorii” științei. 

 În articolul lui John Horgan, este relevantă, din 
perspectivă paradigmatică, existența bazelor filosofice, ce 
propun viziuni asupra omului și asupra cosmosului, cu 
implicații ulterioare în teoriile fizice. De pildă, Einstein, ca 
fundament sau ca suport filozofic, a fost influențat de 
Spinoza și de Ernest Mach. La fel cum, este știut, Niels Bohr 
a avut afinități cu taoismul, cu complementaritatea yin și 
yang. Aceste amănunte sunt interesante pentru că pozițiile 
lor teoretice au fost nutrite, înrâurite de aceste repere 
filosofice. Nu au apărut din nimic. Ernst Mach, din Cercul 
de la Viena, era orientat în direcția neo-pozitivistă, fiind 
printre primii care a încearcat o desprindere de fizica meca-
nicistă newtoniană. De la Mach, spune Horgan, ar fi preluat 
Einstein o anumită obiectivare a observatorului. În acest 
sens, teoriile lui Einstein presupun și o anumită determinare 
și obiectivitate, o anumită măsurabilitate directă, perma-
nentă, a componentelor lor și un observator local. Pe când, 
la Bohr, complementaritatea între undă și corpuscul arată 
un alt fel de raport vizavi de o entitate cuantică, ca undă 
sau corpuscul, și de cel care realizează măsurarea.  

Este interesantă situarea lui Wheeler față de Einstein 
și Bohr. A fost cumva între ei, și a încercat să-i și împace. 
Prin doi studenții ai săi, Richard Feynman, care a luat 
premiul Nobel pentru fizică, și Hugh Everett, Wheeler a 
încercat să găsească o soluție de întâlnire, de împăcare între 
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perspectivele lui Einstein și Bohr. Cu teoria formalismului 
integral a lui Richard Feynman s-a dus acasă la Einstein să îl 
convingă cum stau lucrurile. Prin poziția sa teoretică, 
Feynman voia să integreze în realitate și posibilitățile. O 
formulă desemnată de Wheeler ca fiind „suma peste istorie”. 
Cumva, mai pe înțeles, era o modalitate de a calcula efortul 
integral de a ajunge de acasă la serviciu, luând în calcul că 
poți să mergi cu taxiul, cu autobuzul, cu trenul și pe jos. 
Acest calcul era o sumă ponderată a amplitudinilor proba-
bilistice a traseelor și a interacțiunilor posibile. Era soluția 
unei „realități” care cuprinde în ea și posibilitățile unor 
interacțiuni. Față de atare propunere, de adăugare la comun 
cu realitatea și a posibilităților de interacțiune, Einstein 
răspunde prin celebra sintagmă: Dumnezeu nu joacă zaruri. 
Însă, conform lui John Horgan, Einstein ar fi adăugat: 
„Poate, totuși, mi-am câștigat și această posibilitate să 
greșesc”. Altfel spus, „Dumnezeu nu joacă zaruri”, dar 
poate, prin ceea ce am făcut, chiar dacă nu am dreptate, eu, 
Einstein, mi-am câștigat posibilitatea să pot și să greșesc. 
Einstein refuză soluția Feynman.  

De partea cealaltă, Wheeler se spune că s-a dus să îl 
convertească pe Niels Bohr cu teoria lui Hugh Everett, care 
elimină observatorul, transformându-l într-un fel de funcție 
de undă universală, într-un univers cu mai multe lumi. 
Observatorul se multiplică și disipă cumva, totul transfor-
mându-se într-o mulțime de lumi. Realitatea este compusă, 
cumva, din mai multe lumi, pluri-versuri, iar observatorul 
este înlocuit cu o funcție de undă. Interesant că Bohr refuză 
perspectiva lui Everett.  

Și atunci, te poți întreba: ce i-a făcut să nu accepte? 
Exista, într-adevăr, o soluție de mijloc între cele două 
poziții, a lui Einstein respectiv Bohr, care să fie mediată de 
Feynman respectiv Everett? Feynman mergea către o reali-
tate care cuprinde în ea și posibilitățile, iar Everett susținea 
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că realitatea este ca lumi multiple, este un plurivers. Atât 
Einstein, cât și Bohr, rămân fiecare pe poziția lor. Iar 
această poziționare hotărâtă mi s-a părut interesantă. Nu 
cumva aceasta neclintire se datorează și poziției lor teore-
tice, dar, mai cu seamă, rădăcinilor filosofice ale teoriilor 
lor? Puteau să existe  întâlniri doar în plan teoretic, descon-
siderând orizontul rădăcinilor filosofice? Exista cumva un 
nucleu dogmatic al rădăcinilor filosofice peste care nu se 
putea trece, pentru că diferențele teoretice, paradigmatice, 
erau izvorâte din viziunile filosofice care înrâureau respec-
tivele teorii? Este interesantă povestea, pentru că, în fond, 
aduce în atenție, în diverse forme, tema observatorului și a 
observabilei, a raportului dintre om și cosmos.  

În raport de aceste încercări de întâlnire, Wheeler 
pune întrebarea dacă nu cumva omul este guvernat, în 
straturile lui mai adânci, de niște reguli cuantice. Pe de altă 
parte, este co-autorul ecuației Wheeler-Dewitt în care uni-
versul este văzut ca un întreg cuantic, este pus în corespon-
dență cu o funcție de undă și asociat cu operatori cuantici. 
Această ecuație este la baza geometro-dinamicii, în raport 
de care există un fel de dezvoltare a unei geometrii spațio-
temporale. Dar ceea ce mi se pare interesant, este ideea 
subiectului, a omului, a observatorului, care este reiterată 
cumva. 

Una dintre întrebări, pusă chiar de Wheeler, este: 
dați-mi un motiv ca observatorul să existe? Problematica se 
duce și în altă zonă: ce înseamnă poziția carteziană sau 
anti-carteziană? Ce înseamnă poziția care separă, a obser-
vatorului care este separat de observabilă, respectiv ce 
determină poziția observatorului care, printr-o decizie a sa, 
pune în mișcare, cumva, acest joc de zaruri cuantice. Pro-
blema este și devine, de altfel, și una a subiectului, a naturii 
subiectului, a fondului de participare subiectivă. Și aceasta 
este provocatoare ca răspuns, și din perspectiva apariției în 



ION MISAILESCU şi NEOFIT 

168 

existență a subiectului sau a observatorului, a ce face 
posibilă existența observatorului. Iar aici se intră și într-o 
zonă de interferență cu filosofia, cu spiritualitatea, cu 
religia. Este o zonă de contact, naturală, cumva, pentru că 
este în prelungirea unei căutări, cea a omului de știință 
onest, care își pune și ca om întrebări. Nu rămâne înglobat 
doar într-o cercetare științifică, uitând că e om și că are și 
el, ca om, răspunsuri de dat umanității din el. De unde-
încotro? În ce fel tipul de participare, substanța partici-
pativă, modalitatea de participare? Modalitatea aceasta de 
înfășurare sau desfășurare dintr-o sau într-o ordine impli-
cită a realității, cum zicea Bohm?  

Și aici, sigur, ne întoarcem, de unde am pornit. Revenim 
la raportul cu natura, la raportul cu cosmosul, la această 
înrudire între om și cosmos, la acest caracter de chip euha-
ristic al comuniunii, al comunicării și cuminecării integrale. 
Sunt diverse perspective de luat în atenție.  Wheeler ajunge 
la o perspectivă, cumva, tot de cosmos self consistency și 
participativ, în care o observabilă din prezent poate influența 
trecutul, dar și trecutul poate să influențeze prezentul și 
chiar observatorul. Altfel spus, în realitatea aceasta cuantică 
lucrurile sunt altfel văzute. Dar problema finală, la Wheeler, 
până la urmă, se reduce la: Dați-mi un motiv al existenței 
observatorului? respectiv Cum se întâmplă existența? La aceste 
întrebări până la urmă trebuie să ai răspunsuri. Sau, trebuie 
să ai și aceste răspunsuri. Însă, aceste întrebări ar trebui să 
ți le pui la început de drum, nu la sfârșitul lui. Iar dacă ți le 
pui, la modul serios, nu poți să eviți un contact cu alte 
răspunsuri ale umanității, date de filosofie, de spiritualitate, 
de religie. 

Se spune despre Wheeler că era un om cu umor, un 
adevărat colecționar de anecdote și de maxime, pe care, la 
un moment dat, întâlnindu-l, puteai să-l consideri chiar un 
tip neserios, dacă nu știai că are acreditări foarte consis-
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tente în cercetare. Vorbind despre prăbușirea unor obiecte 
gravitaționale, la o prelegere prin ‘67, cineva din sală a 
strigat „gaură neagră”. Și atunci el a preluat formula. I s-a 
apărut că este o sintagmă care sună bine, a preluat-o și a 
lucrat intens și pe această latură. La un moment dat a 
încercat să facă o legătură între teoria informației și fizica 
cuantică. Și a avut chiar un doctorand – cred că Bekenstein 
– care a vorbit despre „găuri negre” în teoria informației. 
Tot felul de abordări, inedite, care veneau și din deschi-
derea sa pentru a crea un câmp larg de cercetare. Era un 
deschizător de uși și pentru ceilalți, și lăsa liber spațiul 
acesta de interogare, de emergență a ipotezelor. Nu era o 
structură închistată, castrată.  

Și legătura între teoria informației și fizica cuantică 
are o poveste interesantă. La Santa Fe, în ‘89, dacă nu mă 
înșel, a avut loc un simpozion la care au participat fizicieni, 
astronauți, matematicieni și biologi, având drept temă 
relația între teoria informației și fizica cuantică. În 1990, s-a 
editat un volum despre complexitate, entropie și fizica 
informației, legat de acest simpozion. Cuvântul introductiv 
al lui Wheeler era plin de note. Avea 172 de note pentru 16 
pagini. Tot felul de citări, de la Parmenide, Shakespeare, 
Einstein, Leibniz, până la un graffiti, preluat de pe peretele 
unei toalete de cafenea. Mi s-a părut simpatic că preluase 
din realitatea pestriță a unei cafenele conținutul textual al 
unui graffiti. Ca abordare, textul introductiv era o încercare 
de a spune, pe de parte, „ce nu este realitatea”, iar, pe de 
altă parte, ce nu este realitatea. Și aici a lansat o celebră 
sintagmă, asemeni unui kōan zen: „it from bit”. Interesant 
că a pus mai mare accent pe „ce nu este realitatea”, decât pe 
„ce este realitatea”.  

De fapt, Wheeler a fost și un promotor al faptului că 
realitatea nu este numai „ceea ce este” în plan fizic. A 
orientat, de altfel, abordările cercetărilor în direcția aceasta. 
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A susținut, în primul rând, că nu este o mașină uriașă și nu 
este guvernată de o lege prestabilită, dar și că, la un nivel 
mai profund, nu are dimensiuni, cum sunt spațiul și timpul. 
La „ce nu este realitatea”, a afirmat că nu este o mașinărie și 
că nu este guvernată de legi prestabilite. La întrebarea: Ce 
este totuși realitatea? Wheeler răspunde afirmând că fiecare 
„ea”, fie că este particulă, fie că este câmp, fie că este un 
câmp de forțe sau continuumul spațio-temporal, își derivă 
funcția, sensul și existența, din răspunsuri – chiar dacă 
uneori sunt mediate de aparat – la întrebări da sau nu, prin 
alegeri binare și biți. Pe linia aceasta, se ajunge la concluzia 
că realitatea este definită de întrebările pe care i le punem. 

Și, în acest sens, dă un exemplu interesant, legat de o 
versiune surpriză a jocului cu 20 de întrebări. A și B sunt 
într-un joc în care A își alege un obiect, care poate să fie 
animal, vegetal, mineral, iar B pune întrebări ca să ghicească 
acel obiect. Întrebări la care i se răspunde cu da sau nu. 
Aceasta este varianta, cum s-ar spune, clasică, a jocului. 
Varianta care conduce la concluzia că realitatea este definită 
de întrebările pe care i le punem sau se definește prin 
întrebările pe care i le punem, pornește de la faptul că A își 
alege obiectul numai după ce B pune prima întrebare. Pe de 
o parte. Dar, pe de altă parte, A poate să schimbe obiectul 
la fiecare întrebare, ținând cont, însă, de răspunsurile date 
anterior. Astfel, A poate să schimbe obiectul ținând cont de 
răspunsurile date la întrebările anterioare.  

Spuneam că este interesantă povestea, pentru că 
ajungem în punctul în care și realitatea răspunde sau se 
definește, se auto-definește vizavi de implicarea subiectului, 
de interogarea pe care o face observatorul vizavi de ea. 
Problema ar fi, totuși, alta: întrebările care duc la o versiune 
surpriză, nu reflectă o paradigmă sau un mod de a înțelege 
lumea, a celui care pune întrebările? În acest caz, realitatea 
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îi răspunde printr-o anumită oglindire paradigmatică, adică 
îi confirmă cumva întrebările. Îi dă ce caută, în sensul că nu 
îl scoate din propria sa paradigmă. Întrebările respective 
pot fi subscrise, de fapt, unei paradigme sau unei viziuni, 
filosofice sau spirituale, asupra realității. Mi s-a părut 
interesantă abordarea aceasta. Sigur că fiecare interogator 
are traseul și ecoul propriu din partea realității. Devine 
interesant perspectivismul acesta, observarea diferitelor 
modalități de abordare a naturii realității, a naturii subiec-
tului, a naturii minții, a conștiinței sau a conștienței. Și, 
când intri în zona aceasta a subiectului, a minții, a 
conștiinței, apar alte aspecte de lămurit.  

Poți să vezi mintea, așa cum o vedea C.S. Peirce, ca o 
relație între semne. Poți să pui problema omului semn, așa 
cum apare la Peirce, care merge pe această structură 
procesual-relațională și de unire, între om și cosmos, 
aproape ca un întreg, dar pe această țesătură structurală, 
relațională sau/și procesuală semnică. Dar poți să iei omul 
ca un chip iconic, așa cum am accentuat, din perspectiva 
unei antropologii iconice isihaste. Atunci ai o cu totul altă 
viziune asupra relației dintre om și cosmos, din perspectivă 
iconică sau a antropologiei iconice. Sau, așa cum spune 
părintele Stăniloae, că natura are niște chipuri, un viu al lor, 
care intră într-o relație cu omul, în acest fel. Și aici se 
separă apele, pentru că avem o altă viziune asupra omului, 
o altă viziune asupra cosmosului, o altă viziune asupra 
relației și întâlnirii dintre ele. Și atunci te poziționezi altfel. 
Ai altă conștiință a frățietății, a paternității, a înrudirilor 
iconice. Inclusiv rezonanța morfică între câmpurile morfo-
genetice, despre care vorbește Sheldrake, nu știam, dar 
deunăzi am citit, că o lega tot de Charles Peirce și de teoria 
iconilor, deci a asemănării. Sheldrake susține că, în confor-
mitate cu ipoteza rezonanței morfice, care stă la baza 
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obiceiurilor care evoluează, tot ce găsim în natură are un fel 
de memorie colectivă, iar rezonanța se petrece datorită 
asemănărilor. Nu trebuie intrat în detalii, dar este intere-
santă legătura, și, poate, nu întâmplătoare, pentru că meta-
fizica științifică a lui Charles Peirce, pentru că era și om de 
știință, nu doar filosof și semiotician, propune o viziune 
care începe să fie luată în considerare, și de oameni de 
știință, vizavi de poziționarea aceasta, care nu mai pune 
accent pe determinism, pe cartezianism, ci implică o 
anumită legătură, evoluție și creativitate, între om și cosmos, 
așezate într-o unitate de tip relațional, procesual.  

Însă, este important să vedem și o diferențiere între 
ceea ce înseamnă un univers self consistency participativ, pe 
linia aceasta peirceeană, și ce înseamnă un chip euharistic al 
lumii. Pentru că pe fundal sunt viziuni diferite, de antropo-
logie iconică, de cosmogonie, care trebuie bine strecurate, 
ca să nu se amestece și confunde perspectivele.  

Dossey susținea că în medicină, de multe ori, știm că 
ceva funcționează, înainte de a ști cum o face, sau înainte 
de a avea reprezentarea întreagă a modelului de funcțio-
nare. A folosit Jenner modalitatea vaccinării la sfârșit de 
secol XVIII. Dar, de exemplu, rolul timusului, al sistemului 
imunitar și al limfocitelor T, se descoperă de abia prin 
deceniul șase al sec. XX. Și atunci, sunt multe de discutat, 
din acest punct de vedere, ca experiment științific.  

Dar, ca să revin, analog, cei de altădată, moșii noștri, 
nu știau detaliile, de concept și limbaj, a ce ar însemna un 
chip euharistic al cosmosului, sau o antropologie iconică, 
dar aveau experiența unui atare chip prin modul lor firesc 
de așezare în viața lor creștinească. Noi, astăzi, poate în 
virtutea unei adânciri sau unei mistagogii isihaste, pe care o 
descoperă și o evidențiază părintele Ghelasie, pe linia 
antropologiei iconice, putem să înțelegem conceptual astfel 
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de detalii. Și ele sunt importante. Și, nu atât pentru omul în 
contact nemijlocit cu cosmosul, cât pentru cei care intră în 
zona teoretizării, a raporturilor, a perspectivelor asupra 
omului și asupra cosmosului, a relațiilor dintre ele. Pe 
undeva, prin mijlocirea unor astfel de abordări, se pot 
întâlni, fără amestecare, și paradigme diferite. Este o para-
digmă materialistă în știință care refuză alte paradigme și 
viziuni. Nu este vorba despre o dezbatere între știință și 
pseudoștiință, apropo de ceea ce vorbeam. Ceea ce nu 
înseamnă că nu ar exista o pseudoștiință, în sensul unor 
abordări, care chiar au caracteristici de pseudoștiință.  

Dar fondul se pare că este cel al diferențelor paradig-
matice, ce presupun o anume viziune asupra omului și 
asupra cosmosului, asupra minții omului, asupra conștiinței. 
Este vorba și de o înțelegere a cosmosului ca fiind în 
substratul lui o anumită realitate subtilă, care te duce la o 
perspectivă de conotație metafizică, care nu este acceptată. 
Chiar dacă există dovezi experimentale, care să acrediteze 
realitatea minții, ce nu se reduce doar la creier, la o 
localizare în creier, nu sunt acceptate. Sunt refuzate aceste 
dovezi, și dacă sunt realizate conform unei rigori științifice. 
Așa spune Dossey. De aici, acea sintagmă de „îndărătnicie 
patologică”, prin care, pe bună dreptate, sunt catalogați cei 
care reduc conștiința la materialitatea creierului. Pentru că 
nu este vorba de a accepta credințe, ci de a accepta dovezi 
experimentale, conform unor metodologii științifice. Se pot 
produce niște reacții dintr-acestea adverse, de respingere, de 
pe metereze considerate „științifice”.  Este de luat în seamă, 
însă, faptul că nu trebuie să vorbim despre știință, așa în 
general, că știința face și desface, ci să vedem și paradig-
mele întemeietoare. E bine să luăm la pachet, să zic așa, și 
descoperirea științifică, dar și paradigma în sânul căreia se 
desfășoară acea descoperire, ca să înțelegem, deopotrivă, și 
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suportul filosofic sau întemeietor al respectivei abordări 
științifice. Contează, cred. Și astăzi, încep să fie vizibile, 
încă mai accentuat, și aceste întâlniri paradigmatice. În 
fizică, am văzut cum, suportul filosofic al lui Bohr și cel al 
lui Einstein i-a făcut să nu adere, la perspectiva lui Feynman 
respectiv Everett. Deci, din perspectivă paradigmatică, nu 
atâta din perspectiva teoriei. Și așa mai departe.  

Cred că am extins cumva povestea… Dar mi s-a părut 
și mi se pare importantă astăzi această situare paradig-
matică a științei, ca să nu o totemizăm generic și să nu o 
tabuizăm. Spun asta pentru că, în sânul științei, sunt 
oameni de știință care observă aceste diferențieri, ce sunt 
paradigmatice, și care vizează seturi de credințe și convin-
geri, concepția sau viziunea despre lume a omului de 
știință, și nu atâta o descoperire sau un experiment ca atare. 
Și aici, într-adevăr, te poți gândi: nu cumva realitatea se 
definește după întrebările pe care i le punem, și nu ne 
răspunde în conformitate cu paradigma în raport de care o 
abordăm? Și sigur că putem să intrăm în zone de fundătură 
și riscăm să ne răspundă exact după propria noastră viziune 
și măsură, și, cumva, să ne confirme. E ca ecoul acela care 
vine din nou, revine la tine, dar tot tu ești acela care l-ai 
provocat… E ca în bancul acela cu unul care avea un 
bumerang și nu putea să scape de el…  

I.M.: Iată încă o tușă specifică trasată de părintele 
Stăniloae: „Dar spiritul de sinteză complexă al neamului 
nostru nu se explică numai din persistenţa lui – din vremuri 
imemoriale – în spaţiul de mijloc între Occident şi Orient, 
ci şi din îmbinarea în el a caracterului latin şi al creştinis-
mului ortodox. (…) Noi nu suntem nici unilateral raţio-
nalişti – ca latinii din Occident sau ca grecii (…) – nici 
unilateral mistici – ca slavii sau ca popoarele asiatice şi 
africane, de un panteism şi mai total prin religiile lor 
impersonaliste – ci unim luciditatea raţională a latinităţii 
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personaliste, cu sentimentul de taină prezentă în toate, dar 
cu o taină luminoasă – în care se poate înainta la nesfârşit – 
şi care nu ne anulează ca persoane originare, în sentimentul 
unităţii de comuniune pe care îl trăim”. 

N.: Despre asta e vorba în fond, despre un persona-
lism comunitar. Dar personalismul – cum subliniază 
isihastul – este un chip comuniant integrativ. Persoana este 
chipul integrativ identitar. Explorând acest personalism 
comunitar, descoperind chipul persoanei sau chipul iconic 
al persoanei, regăsești un alt tip de așezare. Se prezintă, în 
raport de acest personalism creștin, ce înseamnă panteismul, 
ce înseamnă impersonalismul, care sunt influente în anumite 
spiritualități specifice. În anumite zone, impactul imper-
sonalist al misticilor orientale este mai mare decât în alte 
zone. Acum, în occident, mulți vor să sară de la raționalism 
la misticism, dar sar în impersonalismul mistic. Nu recupe-
rează chipul de persoană, ceea ce înseamnă că își taie 
definitiv rădăcinile creștine. De aceea este fundamentală 
înțelegerea chipului de persoană. Recuperarea chipului de 
persoană este vitală.  

Isihastul de la Frăsinei detaliază perspectiva isihastă a 
ființialității, a raportului ființialității cu energiile, a integra-
lității suflet-energii-corp. Evidențiază acest chip iconic 
integral al omului ca personalitate, care trebuie recuperat. 
Dar, până la urmă, recuperarea aceasta este o cale mistică. 
Este însă o mistică care păstrează acest caracter identitar, 
unic, deschis, ce nu anulează componentele realității, nu 
creează disocieri, nu creează dezechilibre și balansări unila-
terale, excesive. Caută permanent o integrare și o relațio-
nare, care are ca fond chipul de persoană. Însă, acest chip 
de persoană nu trebuie confundat cu subiectul cartezian și 
nici cu subiectul semiotic. Altfel spus, nici măcar cu această 
minte, pe care vor să o descopere unii, ca subiect semiotic, 
așa cum este la Peirce omul-semn.  
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De aceea, revin la a accentua nevoia de înțelegere a 
antropologiei iconice, și pentru că este o tușă de spiritua-
litate românească, isihastă. Aceste detalieri antropologice, 
personaliste, iconice, sau isihasmul precizat ca mistică 
personalistă, iconică, euharistică, oferă reperele, ghidajul să 
se nu vireze într-o zonă a unui misticism impersonal, dar să 
nu se rămână nici într-o zonă a unui raționalism strict. Sunt 
repere care te fac să nu confunzi conștiența minții cu 
conștiința de suflet, și să înțelegi ce înseamnă să integrezi și 
sufletul și corpul într-o unitate a trupului. Așa spune, de 
fapt, isihastul, că sufletul și corpul se încununeză într-o 
unitate integrativă ca trup. Astfel, chipul de participare al 
omului este în această integralitate iconică de trup, cumi-
necabil. Nu se creează o dualitate contrară între corp și 
mintea subtilă care, într-adevăr, cum vorbesc și cei din miș-
carea New Age-istă, este dincolo de creier și de corp. Însă, 
unitatea nu este numai una a minților, așa cum este și titlul 
volumului lui Larry Dossey, Singura minte. Dossey acredi-
tează de fapt ideea că trebuie să mergem într-o unitate a 
minții/minților. O unire, o legătură, de fapt, între unii și 
alții, prin minte. Însă, o unitate integrativă de chip euha-
ristic înseamnă altceva decât o unitate a minții/minților.  

Este adevărat că și creștinismul poate să confirme, ce 
spune Dossey și ceilalți, anume că mintea nu poate fi 
considerată o secreție a creierului, și că nu este localizată 
numai în cap. Dar, pe de altă parte, trebuie să avem și 
deschiderea de a înțelege că mintea – așa cum spune 
părintele Ghelasie – nu poate să se substituie sufletului, 
care este de altă natură decât natura minții. Mintea are 
conștiență, sufletul are conștiință. Natura conștiinței, în 
sens creștin, este ființială, cea a conștienței minții este 
energetică (subtilă), informațională. Nu pot fi reduse una la 
alta și nu pot fi confundate. La fel, unitatea, în sens creștin, 
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se realizează nu numai prin minte, ci este în trupul mistic, 
în chipul bisericii, ca extensie a trupului hristic. Unitatea nu 
este doar a minților, în baza unei minți subiacente, a unei 
ordini subtile implicite realității, către care tind cei din 
noua paradigmă, precum Dossey. Este o unitate pe care, 
cumva, o contrapun individualității, pentru că o văd în sens 
supra-individual. Această perspectivă, venind pe filiera 
misticilor metafizice, extrem-orientale, nu poate să înțe-
leagă modelul iconic și această înrudire-unire iconică între 
suflet și energii-corp, în chipul trupului. Astfel, indivi-
dualitatea corporală nu este în afara unei forme energetice 
individuale și a unei supraforme a sufletului ființial. În sens 
isihast, nu este doar o identitate a figurii corporale, fără 
forma energetică subtilă, ca identitate energetică, și acea 
supraformă a sufletului, ca identitate ființială. Nu mai 
vorbesc că, dincolo de acestea, este arhechipul hristic, veș-
mântul de taină în care ne îmbrăcăm la botez. Aici, ce am 
vorbit noi, a fost mai mult legat de ordinea antropologică. 

Prin urmare, antropologia nu se reduce la a vorbi 
despre minte ca secreție a creierului și de localizarea sa 
craniană, ci și de a reconsidera mintea ca fiind non-locală, 
ca fiind în extensie corporală și extracorporală și ca fiind de 
natură subtilă. Aceasta este o latură a discuției, care, culmea, 
creează conflicte serioase între oamenii de știință, ce se 
așează în paradigme diferite, ireconciliabile, se pare. De 
aceea, este nevoie de o antropologie iconică, pentru a se 
vedea chipul omului integral. Din perspectiva antropologiei 
iconice, evident mintea nu se reduce la a fi un produs al 
creierului. Totodată, mintea este un strat subiacent corpo-
ralității și creierului. Dar, dincolo de minte, este sufletul, ca 
un chip ființial, a-energetic. Sufletul, trebuie subliniat, este 
dincolo de această energetică subtilă a minții. Se poate 
constata că părintele Ghelasie, prin această antropologie 
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iconică, este în prelungirea a ceea ce spune părintele 
Stăniloae. Prin detaliile evocate, permite această reiden-
tificare mistică și-ntr-un specific și în prezervarea unei 
identități, care se păstrează în deschidere, dar, în același 
timp, este și integrativă.  

În sens isihast, nu este – precum în perspectiva pe 
care o evidențiază și Larry Dossey, în Singura minte – în 
care propune o unitate, cumva, în răspărul individualității. 
Pe când personalismul integrează și corp și minte. Persoana 
integrează forma minții și figura corporală. Și toate acestea 
se integrează într-o asemănare de chip după chipul lui 
Dumnezeu. Este altă viziune. În sensul acesta, aș zice că 
este de înțeles de ce părintele Stăniloae spunea că o să vină 
vremea când și alții vor veni să învețe de la noi. Ce să 
învețe? Tocmai aceste detalii de antropologie iconică! 
Viziunea mistică creștină!  

Însă, și pentru cei care acceptă acest suport al minții, 
în conotația sa subtilă, metafizică, creștinismul răsăritean și 
isihasmul, ca mistică, pot să vină cu detalii distinctive, 
lămuritoare. De pildă, să nu se confunde această conștiență 
a minții cu însăși conștiința de suflet, energiile cu ființia-
litatea. La fel cum sufletul nu trebuie să se confunde cu 
Divinul – cum fac de obicei orientalii –, care ajung la auto-
divinizare. Acestea sunt aspecte de detaliat. În definitiv, 
chiar și în fizică, dacă ajungem doar la o conștiință subtilă a 
realității... subtile… e ceva, că, totuși, se depășește materia-
lismul acesta, grobian și îngust, în fond. Dar nu înseamnă 
că am ajuns la Dumnezeu. Evident nu trebuie să transfor-
măm realitatea aceasta subtilă, metafizică, într-o formă de 
divin, ca în formele panteiste sau panenteiste. Precizările 
triadologice, iconice, ale misticii isihaste, despre care 
vorbește isihastul, mi se par extrem de potrivite, clarifica-
toare, actuale. Și, ce este important, este faptul că aceste 
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precizări pot fi lămuritoare exact sub forma unei istețimi ce 
deschide orizontul cunoașterii, și nu te înghesuie într-o 
captivitate țepoasă. Sunt deschideri lămuritoare. Sunt detalii, 
care receptate de cineva, care este căutător onest, îl pot 
calibra, îl pot orienta astfel încât să nu amestece viziunile.  

Și, în acest sens, nu trebuie să te întorci la spiritua-
litate, mergând spre șamanism sau alergând către misticile 
extrem-orientale, prefăcând mistica creștină după perspec-
tiva metafizică extrem-orientală. Sau cum face, în Taofizica, 
Fritjof Capra care se raportează la creștinism, cantonându-l 
în scolastică. Nu lasă să se înțeleagă că ar exista și o mistică 
creștină, și, cu atât mai mult, o mistică creștin-răsăriteană. 
Și nu de ieri de azi, există. Aceasta arată că poate fi și o 
ignorare a altor orizonturi spirituale. De aceea, este cu atât 
mai important că, în spațiul românesc, am avut trăitori care 
au păstrat și luciditatea și claritatea în experiența mistică și 
au venit în întâmpinare, în chip mistagogic, cu detalii 
lămuritoare. Unul dintre aceștia a fost și este părintele 
Ghelasie de la Frăsinei. 

I.M.: Iată acum câteva considerente ale părintelui 
Stăniloae asupra cadrului geografic și istoric în care s-a 
format poporul român: „Fiinţa lui s-a structurat ca o fiinţă 
de graniţă între Orient şi Occident. Dacă s-ar muta din 
acest spaţiu de graniţă, el şi-ar pierde fiinţa sa, (…) care este 
una de mare complexitate și sinteză. (…) Evreii, armenii, 
grecii sau popoarele migratoare s-au putut aşeza în alte 
locuri fără să se piardă. (…) Fixate în simplitatea lor 
specifică, alte popoare pot să se păstreze oriunde se duc. 
(…) Românii nu pot face aceasta fără pierderea fiinţei lor. 
(…) Câtă vreme alte popoare sunt oarecum capsulate în 
modul lor unilateral de a fi, românii dovedesc o deschidere 
excepţională în toate laturile.” 

N.: Într-un fel, acest text este o boltă, o cunună la ceea 
ce s-a spus. Interesantă structurarea și poziționarea ființei 
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românești ca hotar sau ca graniță, și faptul că nu oricine se 
prezervă în acest hotar între Orient și Occident, care este 
unul spiritual. Este un hotar legat, susținut cumva, și de vie-
țuirea într-un spațiu anume, geografic, diferit față de greci, 
armeni, evrei, care au o altă modalitate de coagulare și pre-
zervare, în orice areal, ca diaspora. Aceste popoare au chiar o 
tradiție multiseculară, validată în acest fel de viețuire, înche-
gată ca diaspora, ceea ce nu este cazul cu poporul român.  

Această graniță, acest hotar între Orient și Occident, 
este o punte, care trebuie resimțită ca o membrană per-
meabilă, elastică, ce face posibilă o întâlnire. Hotarul nu are 
sens de separare, ci de întâlnire, întrucât este un spațiu al 
interferențelor. Dar al unor inteferențe care sunt întâmpi-
nate, gestionate, integrate. Este un hotar viu, personalizat, 
ca să spun astfel. Și, din acest punct de vedere, ființa 
românească are structural achiziționată capacitatea de 
asumare personalizată a unui rol de trecere dinspre Orient 
spre Occident și dinspre Occident spre Orient, într-un chip 
de întâlnire într-o bună cumpănire. O întâlnire armonică, 
clarificatoare. Occidentul se îmbină cu Orientul într-un 
hotar de întâlnire ființial, generator de sinteze.  

Însă, dacă nu se pricepe această punte personalizată, 
sub marca creștinismului răsăritean, care a structurat astfel 
ființa românească, hotarul acesta se surpă, generează 
devălmășie, de sine și comunitară. Această întâlnire, între 
Orient și Occident, are noimă prin prisma creștinismului 
răsăritean, datorită căruia s-au structurat coordonatele 
specifice spațiului românesc, în forma unei punți, dinamice, 
active, cu potențial de filtrare, de decantare, integrare, atât 
din perspectivă rațională, cât și din perspectivă mistică. 
Puntea este inter-față a unor întâlniri roditoare.  

Pe de altă parte, noi pe noi înșine ne putem pierde, în 
ființialitatea ca structură de hotar-punte, dacă balansăm 
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existența noastră, fie spre un occidentalism individualist, 
secătuit, vlăguit, dar cu pretenții stăpânitoare, fie către un 
vitalism spiritualist, impersonal, oriental, cu soluții mistice, 
eliberatoare. Provocarea privește pe cine mai poate să 
înțeleagă astăzi cu adevărat caracterul de punte și liniile de 
hotar. Dacă le înțelege, își vine în fire, și are și bucurie și 
împlinire din acest chip de a fi ca hotar-punte.  

Dar aceasta înseamnă să îl înțelegi și pe părintele 
Stăniloae, care relevă aceste trăsături, dar să-l înțelegi și pe 
părintele Ghelasie, care face un pas în a detalia instru-
mentarul care îți face posibilă, astăzi, reconstrucția acestei 
punți de întâlnire între Orient și Occident. Prin această 
mistagogie iconică, îți oferă cheia să pătrunzi într-o bună 
așezare ca hotar-punte: puntea ca spațiu de trecere în 
diferite spații, hotarul ca demarcare a lor. Pentru că nu este 
de ajuns să fii punte. Nu trebuie să fii o punte manevrată de 
la ambele capete, concomitent sau alternativ, ci o punte 
care își fixează capetele. Trebuie să fii puntea aceea, care nu 
lasă să se desfășoare lucrurile așa cum sunt, care le face 
cumva pasibile să se întâlnească, descoperindu-se fiecare pe 
sine, dar și reciproc, într-un comun de întâlnire.  

Deci, nu merge doar așa că ești o „punte” care se 
declară astfel și gata, se poate circula pe ea. Vorbim de 
punte ca despre chipul unei întâlniri personalizate într-un 
spațiu identitar, adică cu hotar. Forța acestei punți este 
personalismul al cărui hotar este (și) ființial. Descoperirea, 
re-descoperirea acestui hotar ființial ne prezervă în sensul, 
rezistent și plinitor, al unui personalism comunitar, care 
este altceva decât individualismul, altceva decât colectivis-
mul, altceva decât occidentul, altceva decât orientul, privite 
în unilateralitatea lor. 

În acest sens, iată de ce este actuală nevoia de recu-
noaștere și recuperare isihastă a unor detalii de configurare 
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și structurare a acestei punți, care sunt de fapt cunoscute. 
Sigur, în sens major, este modelul hristic – ca punte între 
creat și necreat, între văzut și nevăzut. Apoi este chipul 
omului, ca un chip-punte al încununării-unirii creației în 
caracterul său întreit: îngeri, natură, om, ce permite o 
întâlnire între entități din spații diferite. Este și chipul 
iconic al omului ca un chip integrativ personalist, ce relevă 
puntea unirii între ființă și energii, între suflet și corp, și 
deschiderea-puntea ca tindere spre comuniunea cu ceilalți 
în ospățul „cinei celei de taină”.  

Nu este obligatoriu să se treacă pe această punte. Ca 
drept dovadă, nici nu se petrece neapărat de multe ori 
această trecere. Dar, este foarte important, ca cel care își 
asumă și vrea să își prezerve identitatea sa românească, cea 
care îi este dată, să își descopere și caracterul acesta de 
punte. Adică, posibilitatea de mișcare și întâlnire între 
spațiile și realitățile acestea diferite. Să știe ce să ia dintr-o 
parte, ce să ia din cealaltă, cum să le facă să se întâlnească 
în el însuși. Ceea ce înseamnă că trebuie să știe să-și 
păzească și hotarul propriu, chipul său de persoană. Altfel, 
sigur pot fi debalansate lucrurile și își pierde propria iden-
titate, care, foarte interesant, este dată de această structură 
de întâlnire, de interval, de trecere, de punte, care este 
cuprinsă în chipul-forma de persoană. Și aceasta este și o 
provocare pentru fiecare: regăsirea, restaurarea, afirmarea 
chipului iconic de persoană. Dacă te duci și te înghite 
Orientul, pe partea asta, sau te înghite Occidentul, pe 
partea cealaltă, pentru că nu îți mai păstrezi caracterul... 
ești pierdut… 

Părintele Stăniloae, de remarcat, afirmă că nu e ușor 
să-ți păstrezi acest caracter de punte, dacă te rupi de locul 
tău, chiar de o anumită geografie, adică de un ambient per-
sonalizat de milenii. Sigur este posibil de viețuit oriunde, în 
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ultima instanță, dar nu este nici simplu să-ți ții firea, 
oriunde, oricând, în orice condiții. Pentru noi, se pare că 
prezervarea identitară are totuși o legătură mai mare și cu 
înrădăcinarea într-un spațiu propriu, geografic vorbind. Dar 
nu doar datorită geografiei ca atare, ci pentru amprentarea 
și personalizarea acestui spațiu de veacuri, de transfigurarea 
sa liturgică. De aceea, ieșirea din acest teritoriu, spațiu 
transfigurat liturgic, pe noi, mai mult decât pe alții, care își 
gestionează propria lor identitate pe alte coordonate, ne 
poate afecta, și în sensul unei înstrăinări de propria 
identitate. 

I.M.: Și încă: „Se pare că Occidentul nu mai poate găsi 
– printr-o adunare în sine – sursele pentru o cultură mare, 
pozitivă, inepuizabilă. Se pare că Occidentul va trebui să-şi 
revitalizeze trăirea convingătoare a indefinibilei viziuni 
populare a lumii, a viziunii ei înnobilatoare, în bună parte 
la vatra spirituală a popoarelor din Răsărit. Este ceea ce 
încep să simtă mulţi din Occident. Mulţi socotesc că aceste 
popoare, şi în primul rând poporul român, poate să aibă, de 
astă dată, un rol de dăruitor şi de iniţiator faţă de Apus, şi 
nu unul de imitator, mai ales prin faptul că poporul nostru 
are creaţiile culte ale spiritualităţi răsăritene mai adaptate 
trăirii sale specifice, de popor-punte, şi prin aceasta mai 
apropiate, mai accesibile valorile culturii spirituale răsă-
ritene popoarelor apusene, adică poate arăta indefinitul 
viziunii acestei culturi în transparenţa clară, lipsită de 
ceţuri a lucidităţii apusene. Paradoxul evidenţierii indefini-
tului sau a profundităţii inepuizabile prin transparenţa cla-
rităţii sau a expunerii lucide – atât de scumpe Occidentului 
– este un apanaj prin excelenţă al spiritului românesc.” 

N.: Da, mă bucură reiterarea unei trăiri românești 
specifice surprinsă prin sintagma de popor-punte, care 
trebuie avută în atenție și activată în toate straturile sale. 
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Interesantă, de altfel, precizarea că această punte se vede și 
trebuie avută în atenție și în ceea ce privește creațiile culte 
ale spiritualității răsăritene care pot fi mijlocite înțelegerii 
mai largi, globale, întrucât spiritualitatea românească 
dispune de această posibilitate de articulare în sine a expe-
rienței tainei spirituale indefinite, profunde a existenței și a 
capacității de transparentizare, prin expunere lucidă, clară a 
acestei experiențe. Acest tip de articulare creativă relevă și 
o punte prin care moștenirea spirituală creștin-răsăriteană 
poate fi deschisă și împărtășită Apusului, pentru că însăși 
structura intrinsecă acestei articulări conține o compo-
nentă, o caracteristică, precum luciditatea, care o face 
compatibilă, și, în acest sens, accesibilă. Trebuie retrezită 
conștiința acestui chip de a fi punte, și asumat chipul de 
inițiator și dăruitor, și nu rolul de imitator al Apusului. 
Apusul nu (mai) poate fi, fără Răsărit. Este limpede, pentru 
cine are ochi să vadă.     

Mi-a plăcut expresia „luciditate lipsită de cețuri”. Deci, 
o luciditate fără și alta cu ceață. Contrar unei lucidități, care 
ar părea firesc drept limpede, cristalină, poate să apară și o 
luciditate încețoșată. De fapt, o luciditate încețoșată este 
atunci când nu există această viziune asupra tainei indefi-
nite a realității, exact ca atunci când există o abordare a 
realității strict rațională, care, paradoxal, este lipsită de 
lumina tainei. Este o luciditate care, de fapt, este a rațiunii, 
doar a rațiunii și a abordării realității prin înstăpânire și 
divizare. Este rațiunea care împarte și desparte lucid, rece, 
realitatea, dar care intră în ceață, pentru că pierde lumina 
conștiinței, a acestei intuiții ingenue a realității, și, de fapt, 
pierde însăși taina realității, pe care nu o mai pătrunde. 
Luciditatea rațiunii care nu pătrunde în taina omului și în 
taina naturii este una încețoșată. Prin ușa tainei realității se 
pătrunde altfel. Apusul a uitat, însă, că se bate la ușă, și 
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crede că singura cale este să impui și să stăpânești, să 
cucerești și să domini, chiar sub masca unității și a… 
valorilor comune...    

Aș reveni la rolul de inițiator și dăruitor, de asumat, 
raportat la cel de imitator. Astăzi, paradoxal, este un avânt 
aproape proletar, fără precedent, și la noi, în spațiul politic, 
către o imitare a Occidentului, către o înghițire, fără rest, a 
tot ce se livrează de acolo. Sunt și discursuri publice ce 
promovează incontinent modelul valorilor occidentale, 
cum că acelea sunt un fel de culme a civilizației. Chiar 
mulți dintre ai noștri – să le spunem „ai noștri” – au astfel 
de poziționări de club exclusivist. Părintele Stăniloae afirmă, 
paradoxal, că uite, de aici, poți să vii cu inițiativă și cu 
oferire de viziune către Occident. Sigur, către un Occident 
în care încă mai sunt căutători de viață spirituală, în care 
încă mai sunt conștiințe care văd dincolo de actualele struc-
turi birocratice, infestate ideologic. Nu către Occidentul 
celor care s-au abrutizat, s-au aplatizat și s-au socializat 
neomarxist până la comunizare, aproape. Sunt și oameni de 
bună-credință care au deschidere și căutare spirituală 
autentică. Aceia vor putea recupera un orizont spiritual, în 
primul rând, prin regăsirea creștinismului, prin redesco-
perirea creștinismului originar, prin revelarea faptului că, în 
spațiul spiritual răsăritean, s-a păstrat acea viziune mistică, 
care a fost înlăturată, post-schismă, printr-un anumit rațio-
nalism scolastic, după aceea și prin iluminism, pozitivism, 
nihilism și existențialism ateu, care au îngustat paradig-
matic câmpul de cunoaștere a și al omului. Ajuns la această 
luciditate încețoșată, crezând că „face și des-face”, marginea 
prăpastiei s-a apropiat ca funia de par.   

Și, din această perspectivă, mă gândesc din nou, la 
faptul că această afirmație a părintelui Stăniloae are și ceva 
profetic, ce vine dintr-o înțelegere care străbate spre timpul 
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ce va veni. Nu este o afirmație care să vină dintr-o superio-
ritate superficială de genul: vezi Doamne, și noi, suntem 
cineva. Nu, nu este vorba de a crește psihologic stima de 
sine prin cuvinte sforăitoare ori de a trezi și gonfla orgolii 
de duzină, ci de a conștientiza o moștenire și o menire, date 
de un fond profund spiritual, real. Doar cine este așezat în 
Adevăr, în adevărul revelației creștine, realizează și înțelege 
importanța creștinismului ortodox răsăritean ca depozitar 
al acestei revelații depline a lui Dumnezeu, până la sfârșitul 
veacurilor, ce va deschide zorii unui nou început, unul fără 
de sfârșit.  

Astfel, dacă te raportezi spiritual, nu la ceea ce se vede 
cotidian, ci la acest orizont hristic al existenței plinitoare a 
omului și al tainei realității, pricepi firesc că, în ciuda 
aparențelor, totuși, lumina vine de la Răsărit, către Apus. Și 
în mod figurat și în sens propriu. Având această viziune și 
conștiință a Adevărului, este un lucru firesc să gândești că 
cei din Apus au ce să primească, de la „unii ca noi”, descon-
siderați de Occident, dar care am păstrat candela aprinsă a 
credinței de două milenii încoace. O candelă aprinsă, a 
credinței adevărate, autentice, plenare, de la care pot să-și 
reaprindă și alții lumina credinței, aceasta este fundamen-
tala ofertă românească. Și, cine va descoperi creștinismul 
adevărat, creștinismul răsăritean, în viul său și în taina sa, 
pentru că și în Apus sunt doritori de trăire spirituală, nu 
doar adoratori de informații culturale și de civilizație 
tehnico-științifică, va realiza ce bogăție era undeva, și ce 
candelă aprinsă le poate lumina astăzi spre mâine calea, 
reînvățându-i să retrăiască viața pe dimensiunile ei hristice. 
Și atunci, sigur că occidentul are posibilitatea să recupereze 
această bogăție a vieții spiritual-creștine răsăritene. După și 
dacă depășește morbul neomarxist de care este cuprins. 

Creștinismul răsăritean deschide însă, alte linii de 
forță, schimbări paradigmatice, de viziune, care nu pot fi 
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acoperite de strategii și jocuri de securitate, euro-atlantice 
sau euro-asiatice, care rămân tributare altor viziuni 
unificatoare. Miza securității personale și comunitare, pe 
final de istorie, este cea a trasării și a evidențierii hotarelor 
viziunii adevărate asupra omului și a lumii, a vederii prin 
chipul iconic hristic. Aceste linii de forță vor face vizibile 
hotare invizibile, care vor genera reconfigurări și repozițio-
nări, segregări și migrații, personale și comunitare, în raport 
de acest hotar asumat sau nu, ce va conduce la conturarea 
prăpastiei separării, definitive, peste care nu se va putea 
trece. Paradoxul este că tocmai cei care se vor strădui 
asiduu să-i încercuiască, constrictor, pe cei care vor fi asumat 
acest hotar iconic hristic, nu vor realiza că încercuirea 
înfăptuită îi va închide, căzând în capcana pe care chiar ei 
au construit-o. Din pricina necredinței lor, nu au luat în 
atenție că este și Dumnezeu lucrător. Din păcate, astăzi, la 
nivel politic sau de actori politici, la noi, nu se înțelege încă, 
acest aspect, ceea ce este, nu doar o pierdere majoră, ci și o 
marcă a pervertirii acestor actori ce nu mai joacă în rolul 
firesc și nici în piesa care va avea cu adevărat succes.   

Aceste gânduri ale părintelui Stăniloae au sens profetic. 
Au și o relevanță, cumva, obiectivă, pentru că sunt încă 
oameni care caută credința, caută o viață spirituală, o trăire 
mistică, care vor să regăsească creștinismul autentic. 
Această căutare îi va face să ajungă, până la urmă, la izvor, 
la candela care a păstrat cristalină această credință.  

Și, vizavi de o formă de deschidere a credinței, creativă 
și integrativă, aș evoca Medicina Isihastă a părintelui 
Ghelasie, ce poate fi o întâmpinare care oferă o viziune 
răsăriteană celorlalți. Ar trebui mai mulți „dintre ai noștri” 
să-și asume să evidențieze cu pricepere această lucrare, ca 
viziune și detalii concrete. Se poate pătrunde, pe acest 
culoar al medicinei isihaste, într-un dialog cu alții, cu alte 
spiritualități, cu știința medicală, chiar.  
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Medicina isihastă este un aport relevant pentru 
profunzimea și claritatea viziunii spirituale românești. 
Provocarea de astăzi, pentru fiecare din noi, este una de 
asumare, de conștientizare a viziunii, a reperelor și a 
datelor acestei spiritualități.  

Dacă nu avem această conștientizare, sigur că vom 
avea o altă grilă de citire a realității. Putem să avem o 
luciditate încețoșată, neînțelegând că, paradoxal, tocmai 
din perspectiva aceasta spirituală, ignorată de mulți, putem 
afla resurse de oferire și deschidere-așezare ca punte, prin 
care pot încă să se regăsească, cei care mai sunt să se 
regăsească, că nu se poate face sport de masă. Discutăm de 
dimensiunea înaltă, cea de regăsire a unei înălțimi și, 
totodată, profunzimi a spiritului. Vremurile în care trăim și 
cele ce vin au și vor avea această accentuată ambivalență. 
Pe de o parte, a exacerbării răului și a degenerării umane, și, 
pe de altă parte, a înălțimii și a transfigurării spirituale, de 
anvergură extraordinară, fără precedent. Până la urmă, Cer 
nou și Pământ nou se va lucra și printr-o resuscitare a tainei 
vieții creștine, în sensul ei autentic și viu. Este viața în 
renașterea și revărsarea învierii ei, ce nu mai poate s-o 
oprească nici boala, nici moartea. Așa cum, după Înviere, pe 
Mântuitorul mormântul nu l-a mai ținut, moartea s-a 
omorât, iar porțile iadului s-au sfărâmat.  

Este o taină a renașterii din nou a vieții, la care, 
precum în acel Testament al Pustnicului Neofit, suntem 
îndemnați: „Faceți-vă părtași la această taină!” și chemați: 
„Fericiți care vor fi părtași, la renașterea din nou a lumii!”. 
Trebuie să fim dispuși la a fi părtași la această renaștere, și 
pregătiți să asumăm mărturisirea unei astfel de viziuni. 
Pentru aceasta trebuie să ne așezăm mai temeinic în spațiul 
românesc, să ne adâncim în această ființială așezare. Este o 
asumare de anume responsabilitate, întrucât presupune 
trezirea conștiinței hristice.  
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Faptul că am încercat traducerea Medicinii Isihaste 
este un detaliu al unei deschideri și al unei oferiri de punte. 
Aparent... traducerea e o chestiune care poate să fie fără 
rost, într-o lume care poate e prea străină de astfel de 
abordări. Nu o citește poate nici românul sau duhovnicul 
cutare, darămite să o citească careva în germană, în engleză 
sau în italiană. Și totuși… Cu toate acestea, în ciuda 
momentului potrivnic, semințele trebuie aruncate, măcar 
de pare că este mai mult stufăriș și ruginiș, mai mult piatră 
decât pământ bun. Și, până la urmă, și ceea ce spune 
părintele Stăniloae, este un îndemn și o responsabilitate. 
Adică, trebuie, cumva, să facem o mărturisire de credință, 
trebuie să avem această deschidere și către un Apus, în care 
trebuie să mai fie oameni care sunt căutători ai Adevărului. 
Trebuie să avem această ofertă, această punte.  

Medicina Isihastă se poate pune în raport comparativ, 
ca viziune, cu alte perspective spirituale care oferă modele 
terapeutice, specifice altor zone. Pot să intru și eu cu o 
perspectivă creștină într-un raport cu cei care vin cu o 
medicină chineză sau cu o medicină tibetană, sau cu 
medicina academică. Pot să arăt hotarele, pot să prezint 
detaliile specifice, pot să fac precizările care deschid un 
orizont asupra vieții, asupra sănătății, asupra morții chiar, 
sau asupra vieții veșnice. În definitiv, avea dreptate dr. 
Dossey, afirmând că, nici o terapeutică medicală nu este 
serioasă dacă nu ia în calcul, până la urmă, faptul morții 
omniprezente. Nu trebuie, spune Dossey, să tot aranjăm și 
să fardăm viața, mințind că nu va trece prin moarte. În 
Recuperarea sufletului, apărută în ‘89, susține că inclusiv 
terapiile alternative, care nu își asumă această condiție a 
morții, care, cumva, face parte din viață, devin grotești 
pentru că întrețin angoase, anxietăți, fobii, și nu se arată 
altfel decât ca deghizări ale morții. La fel, astăzi, medicina 
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științifică trebuie să aibă mare atenție să nu devină o deghi-
zare a morții, insinuând că poate să prelungească până la 
nemurire viața sau că poate să ofere nu știu ce soluții 
definitive, chiar tehnologice, transumaniste, cum zic unii. 

Am dat doar exemplul acesta, care este și contextual, 
vizavi de Medicina Isihastă, pentru a semnala valoarea, ca 
viziune, a acestei scrieri, în spațiul românesc, și, cred, și în 
raport cu alte spații spirituale. Oferă un instrumentar prin 
care se poate intra în dialog, apologetic chiar, cu alte 
perspective, propuse de și prin alte tipuri de medicină. De 
aceea, fiecare astfel de medicină trebuie să arate cum vede 
omul, cum vede boala, sănătatea, sensul vieții, al morții și al 
nemuririi, al învierii. Astfel, pot să reiasă detalii interesante, 
din perspectiva unor modele antropologice comparative. 
Sunt multe de discutat și în raport de viziunile medicale 
New Age. Sigur, sunt mai multe planuri, de dialog și dezba-
tere, în care creștinismul răsăritean se poate preciza, și prin 
intermediul viziunii medicinii isihaste, trasând tușe identi-
tare profunde, date de viziunea sa specifică.  

Larry Dossey, în Recuperarea sufletului, o evocă pe 
Candace B. Pert, ce a fost, prin anii ’80, directoare, în SUA, 
a Departamentului pentru Chimia Creierului de la Institutul 
Național pentru Sănătate Mentală. Ea este descoperitoarea 
endorfinelor, ce au revoluționat convingerile oamenilor cu 
privire la originea emoțiilor, dar, conform lui Dossey, au 
schimbat și prezumția că mintea ar fi localizată doar la 
nivelul creierului.  

Descoperirea lui Pert și a echipei sale a pus altfel pro-
blema legăturii dintre creier și corp, dintre minte și corp, 
vizavi de ce înseamnă o proiecție a minții și o delocare a ei, 
care nu mai este prezentă doar în cap. Sheldrake susține că 
minţile noastre sunt extinse dincolo de creierele noastre 
prin simplul act de percepţie. Senzaţia că cineva te priveşte, 
chiar din spate, chiar fără să știi că este acolo, este o 
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experienţă destul de comună, şi experimente recente, 
susține Sheldrake, sugerează că e o capacitate reală. Astfel, 
prezumția că mintea ar fi localizată strict în cap, nu este 
neapărat cea care este și susținută, demonstrată de reali-
tate. Tot Pert a arătat că fiecare receptor pe care l-a căutat 
în interiorul creierului, poate fi regăsit și în monocite, care 
sunt celule albe din sânge, cu rol în răspunsul imunitar. A 
descoperit astfel că anumite substanțe chimice, care 
influențează emoțiile, au rol în controlul traseelor și 
migrației monocitelor. În aceste celule s-au găsit receptori 
ai unor neuropeptide care influențează stările de conștiență 
ale creierului. Mai mult decât atâta, ele au capacitatea să 
producă neuropeptide, adică pot să influențeze stările 
creierului. Pot să recepteze și pot să producă substanțe care 
să afecteze conștiența. Nu, însă și conștiința, care este de 
altă natură, cel puțin conform medicinii isihaste.   

Asta ce înseamnă? O legătură între sistemul imunitar 
și sistemul nervos. A apărut și o abordare științifică nouă, în 
acest sens. Toate aceste descoperiri au mers și pe alte legături 
de acest tip. S-a constatat că întreaga căptușeală a tractului 
intestinal, de la esofag până la intestinul gros, este alcătuită 
din celule care conțin neuropeptide și receptori ai acestora. 
Întreg tractul gastro-intestinal conține acești receptori 
endorfinici și are capacitatea să îi și producă, ceea ce poate 
conduce la modificarea stării minții. Aceasta ce demonstra? 
Că există o anumită legătură și influențare reciprocă între 
creier și tractul gastro-intestinal. Pe de altă parte, abun-
dența receptorilor la acest nivel, explică, conform lui Pert, și 
motivul pentru care senzațiile instinctuale se resimt la 
nivelul intestinelor. De aici și povara stresului emoțional 
excesiv care se descarcă în aceste organe, cu corolarul 
îmbolnăvirii: esofagită, ulcer peptic, duodenită, sindromul 
colonului iritabil. Medicina isihastă consemnează aceste 
boli în substratul lor relațional și de interacțiune cu mediul. 
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Dr. Dossey arată că descoperirile nu s-au rezumat 
doar la endorfine. Astfel, numeroase peptide hormonale, 
despre care se credea că există doar în tractul gastro-
intestinal, au fost descoperiți inclusiv în creier. Ulterior s-au 
găsit și alți hormoni peptidici prezenți, atât în creier, cât și 
în tractul gastro-intestinal. Numărul crescut al acestor 
hormoni, existenți simultan, și în creier și în acest tract 
gastro-intestinal, a generat, însă, și probleme filosofice. La 
unii. De aceea, este important să mai și gândești, și ca 
viziune și principii, dincolo de cercetarea propriu-zisă. 
Anumiți cercetători, cu sau fără voia comunității științifice, 
au pus întrebări: nu cumva există un fel de vorbire internă 
între organe, dacă există niște mesageri și o comunicare? 
Cine conduce conversația? Există mesageri hormonali. Nu 
există și o vorbire, o comunicare între creier și tractul 
gastro-intestinal? Întrebările au continuat. Există cumva 
vreun organ-rege care conduce? Sau, poate un dictator 
fiziologic? Cine pe cine conduce în această comunicare? 
Treaba este interesantă, din punctul de vedere al comuni-
cării, și al comenzii și al coordonării, „care pe care”. Aici 
poți să mergi cu această legătură... și să o asociezi cu ce 
afirma părintele Ghelasie: Spune-mi ce mănânci ca să-ți 
spun ce gândești. Se pare că are noimă, sau, mă rog, nu este 
deloc lipsită de noimă zicerea. Pentru că se vede, din 
cercetarea lui Pert, că reiese asocierea între hrană și ceea ce 
privește conștiența, creierul și mentalul. Noi vorbim despre 
o cercetare din anii ’80, nu de astăzi... Isihastul de la 
Frăsinei, nu fără sens, are scrieri ce cuprind rețete de hrană 
ale medicinii isihaste. 

Tot dr. Dossey evocă faptul că s-au făcut descoperiri 
importante vizavi de sânge, ce apare ca un creier fluid, 
întrucât prezintă același tip de țesut din punctul de vedere 
al unor componente cu rol similar. Și atunci s-a pus o altă 
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întrebare: Sângele nu e un creier ectopic, fluid, care poate 
influența creierul organic sau anatomic din cutia craniană? 
Descoperirile de peptide, neuropeptide, sunt în număr de 
90-100, și se tot descoperă în continuare, iar tipul lor de 
transmitere nu este neapărat liniară, ci pe structură 
rețelară. Deci, nu este transmitere liniară, din poartă în 
poartă, ci, mai degrabă, în sistem de câmp, de rețea.  

Sigur, dincolo de elementele și detaliile acestea, mi s-a 
părut interesant să fac o conexiune cu Medicina Isihastă, 
fiindcă tot s-a vorbit aici de limbaj. Asta, apropo de ce 
semnalează Dossey, vizavi de acele întrebări filosofice, 
pornind de la constatări științifice, că există un anumit 
mesager, un anumit schimb de mesaje între creier și tractul 
gastro-intestinal. 

Deci există un limbaj, există o comunicare, există un 
raport între sistemul imunitar sau sistemului endocrin și 
sistemul nervos, o legare a lor, o asociere a lor sinergică și 
din perspectiva acestor peptide descoperite... Peptidele sunt 
considerate molecule ale emoțiilor iar endorfinele sunt 
considerate molecule ale binecuvântării. Pert are chiar o 
carte Molecule și emoții, apărută prin ’95. Fondul peptidic 
este unul de aminoacid, sens în care emoțiile sunt înțelese 
într-un mod electrochimic. Astfel, cu această cercetare ne 
aflăm tot într-o zonă fizico-chimică. Nu am ajuns în zona 
energiilor subtile. Dar, este interesant că, prin prisma 
acestor descoperiri, s-a pus problema localizării minții, nu 
doar în cap, ori a conștienței care poate să fie extinsă. O 
minte care poate să fie regăsită, nu doar în cap, ci și în alte 
organe, în întregul corp. Dossey trimite și la antici, evocând 
un text hipocratic: Este o măsură a gândului conștient în tot 
corpul. Aceasta o spuneau cei vechi. Astăzi, prin cercetare 
științifică, se reevaluează această chestiune, ajungându-se 
la o anumită prezență a minții, nu doar în cap, ci și în corp, 
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pornind, însă, de la studiul mesageriei electro-chimice. Din 
perspectivă creștină, însă,  mesageria electro-chimică, mai 
degrabă este un efect decât o cauză. Apoi, conștiința, din 
perspectivă isihastă, este ființială, alta decât natură subtilă 
energetică a minții, ce este conștiență, nu conștiință.  

Apropo de „vorbirea internă”, părintele Ghelasie 
pornește, în Medicina Isihastă, de la o înțelegere a esenței 
realității ca limbaj, viziune întemeiată pe faptul că, în chip 
fundamental, realitatea este creată prin chipul Cuvântului, 
și, ca atare, are acest arhechip de limbaj ca fond și tipar 
originar. Însă, limbajul este dublu: un chip de limbaj de 
suflet și un chip de limbaj energetic. Vorbirea internă prin 
peptide hormonale și multe alte substanțe chimice este 
subsidiară limbajului energetic subtil, care, la rândul său, 
este subsidiar limbajului ființial. Este importantă distincția. 
Ca atare, medicina isihastă este o dublă terapeutică sau este 
o terapeutică în dublă deschidere: o terapeutică sufletească-
ființială și o terapeutică energetică-subtilă. În acest sens, 
există boli ale limbajului de suflet și boli ale limbajului 
energetic și corporal. Bolile corporale sunt și boli de limbaj 
energetic. Bolile de limbaj energetic generează și o îmbol-
năvire corporală.  

Mai detaliat, folosind și modelul triadic, isihastul arată 
că limbajul energetic se deschide în trei sub-limbaje ener-
getice distincte, dar dimpreună. Un limbaj informațional-
mental energetic, un limbaj vital-senzitiv energetic și un 
limbaj acumulativ energetic. Există o conștiență a limbaju-
lui informațional, o conștiență subtilă, mentală, să-i spunem. 
Limbajul vital este o memorie a mișcării de conștiență. Iar 
limbajul energiilor acumulative este limbajul propriu-zis al 
conștienței. Chestiunea este interesantă, pornind de la 
această viziune, de la acest model, de la limbajele evocate, 
în raport de relațiile între organe, de comunicarea între 
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organele tractului gastro-intestinal și creier, despre care 
vorbea Dossey, cu privire la descoperirile lui Pert.  

Dossey întreba cine conduce, creierul sau organele 
tractului gastro-intestinal? Există și un organ rege? Un 
dictator fiziologic? Pe de altă parte, vizavi de cine pe cine 
conduce, se poate adăuga încă o întrebare: care este nor-
malitatea, firescul relațional? Avem o viziune regală, în care 
organul „rege” este creierul, iar „supușii” sunt gastro-
intestinalul, în care fiecare își are rolul său? Sau este o 
democrație ori poate, la un moment dat, chiar o tiranie în 
care, după vorbire poate să urmeze tăcerea, adică ruptura 
de comunicare între aceste organe.  

În Medicina Isihastă, părintele Ghelasie afimă explicit 
că bolile mentale nu sunt numai boli ale sistemului nervos, 
ale coloanei și ale nervilor, ci sunt și boli ale „minții de 
interior”, pentru că sunt organe care tind să se autono-
mizeze și să devină un fel de creier autonom. Conform 
isihastului, există un fel de psihism organic autonom, un fel 
de mental separat al organelor, care devine astfel patologic. 
Care este deci normalitatea comunicării și ordinea coordo-
nării? Care este orizontul de refacere a comunicării și a 
unității lor? Isihastul consideră că sunt boli de circuit ener-
getic general care trebuie refăcut, pentru că este foarte greu 
să acționezi direct pe organele acestea care se smintesc, 
ajungând să-și proclame autonomia „teritorială”, de 
comandă și funcțională. De aceea, trebuie regăsit suportul 
de refacere a comunicării și de coordonare integrată.  

Apoi, un alt amănunt al medicinii isihaste este nu 
doar raportul între cele trei sub-limbaje ale limbajului 
energetic, ci faptul că limbajul energetic subîntinde acest 
substrat biochimic, care nu este însăși fondul realității. Aici 
este poate eroarea științifică, că nu vede limbajul energetic 
ca suportul dincolo de chimismul biomolecular. Știința 
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constată aceste schimburi cu o anumită funcționalitate, 
care denotă o anumită informație prin intermediul acestor 
structuri moleculare. Dar există și un strat mai adânc care 
influențează structura biomoleculară.  

Părintele Ghelasie afirmă că cele trei sub-limbaje ale 
limbajului energetic sunt, ca structură relațională, după 
modelul triadic al Sfintei Treimi. În raport de acest model 
triadic este și un răspuns, vizavi de întrebările puse de 
Dossey, cu privire la comunicarea și coordonarea în planul 
fizico-chimic. În medicina isihastă, reiterând modelul 
structurii triadice, isihastul vorbea despre supra-forma 
limbajului energetic informațional mental, din care purcede 
forma limbajului energetic vital și se naște conținutul 
limbajului energetic acumulativ. Este o logică relațională pe 
o schemă triadică. 

Este importantă viziunea aceasta triadică pentru că 
oferă și orizontul de normalitate relațională. Altfel, ca 
model, poate fi o structură egalitară, cum vorbeam, sau 
structură ierarhică, un organ rege, conducător, coordonator 
ori chiar tiran, stăpânitor. Poate fi și un model triadic în 
care nu este vorba nici de organ ca rege sau ca stăpân, nici 
ca dictator. Acestea sunt desigur expresii sugestive, ce 
reflectă însă o poziționare atitudinală, relațională.  

Însă, mi se pare important, în această discuție, pornind 
de la acest detaliu că, și din perspectiva medicinii isihaste, 
se relevă existența limbajelor, a comunicării, dar se confirmă 
și acest „psihism organic”, ce poate deveni autonom. Pe de 
altă parte, apropo de mintea non-locală, de mintea care nu 
este doar în cap, ci extinsă în corp, despre care vorbește 
Dossey, ca medicină isihastă, se pune întrebarea cum este 
înțeleasă mintea vizavi de limbajul energetic. Numai ca o 
parte a energiilor subtile mentale, ca sub-limbajul specific, 
sau ca întregul limbaj energetic?  
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Dossey vorbește nu de triadă, ci de one mind, ca 
energetică subtilă. Părintele Ghelasie, ca medicină isihastă, 
vorbește despre această triadă de limbaje energetice, cu 
circuite distincte, și de faptul că există rupturi ca patologie 
de relaționare și comunicare între aceste sub-limbaje energe-
tice, distincte, ale triadei energetice subtile a corpului... 
Însă, prin limbajul energiilor, suntem doar în realitatea 
energiilor, nu am ajuns la realitatea limbajului sufletului, 
care este de altă natură, este ființial. Dumnezeu este cu 
totul transcendent, fiind altceva decât limbajul sufletului și 
limbajul energiilor corpului.  

Prin limbajul energetic ne situăm doar într-o interfață 
între suflet și corp. Există o interfață între suflet și corp ca 
energică subtilă. Partea fizico-chimică a peptidelor, cu 
caracterul cameleonic-schimbător, este apoi interfață între 
energetica subtilă și corporal. Știința sesizează că biochi-
mismul produce schimbări organice. Medicina isihastă 
consideră că dereglarea se petrece la un nivel mai subtil al 
limbajului energetic, iar această dereglare are efect fizico-
chimic. Cum se poate armoniza acest strat subtil, acest 
întreit limbaj energetic?  

Părintele Ghelasie precizează, vizavi de acest limbaj 
energetic întreit, că prezintă circuite diferite energetice, 
specifice fiecărui sub-limbaj, și că există rupturi și contra-
rieri în cadrul aceluiași circuit, dar și contrarieri sistemice, 
ce privesc comunicarea celor trei tipuri de sub-limbaje 
energetice. Aceste dereglări de inter-comunicare de limbaje 
energetice generează apoi rupturi organice, așa-zisele auto-
nomii organice, care duc la „psihisme organice” indepen-
dente, la acele „creiere organice” separate, de care vorbește 
dr. Dossey. Problema, într-adevăr, este cum și unde găsim 
soluțiile medicale? Doar la nivel fizico-chimic, molecular? 
Cum străbatem către cauze mai profunde?  
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Isihasmul susține că nu poți să reglezi nici limbajele 
energetice numai prin ele însele, ci trebuie, mai întâi, să 
rearmonizezi limbajul sufletesc. Iar limbajul sufletesc nu se 
poate reface decât în baza arhetipului de cuvânt hristic. 
Este o anumită ordine. Adică, realitatea de ordin superior, 
limbajul sufletului, este principiu integrativ pentru limbajul 
energetic, iar acesta pentru nivelul molecular biochimic. Și, 
sigur că poți să acționezi direct și la nivelul biochimic, 
molecular, dar nu poți să faci din endorfine, din neuropep-
tide, din hormoni și neurotransmițători însăși viața în 
miezul ei, că este o gravă eroare. 

Se știe, se constată, de pildă, că mișcarea are efect 
benefic. Faceți mișcare! pentru că, ni se explică, endorfinele 
au efect asupra anxietății, asupra depresiei. Da, au endor-
finele acest efect. Dar mișcarea nu are? De fapt, de ce 
mișcarea generează această explozie bună de endorfine? 
Aici e potrivită constatarea lui Dossey: Știința știe că ceva 
funcționează înainte de a ști cum. Și, de multe ori, aș adăuga, 
și când știe cum, nu știe de ce. De ce funcționează astfel? 
Nu merge mai profund într-o zonă a cauzalității. Dacă te 
menții doar la nivelul electro-chimic și definești emoțiile 
numai molecular, în sensul de efect electro-chimic, reduci 
viața la chimie. Ceea ce arată o viziune asupra vieții golită 
de taina unei realități mai subtile, de suflet, chiar. Există, 
totuși, realități și sentimente sau trăiri la nivele și mai 
subtile. Sufletul, în sens creștin isihast, este un chip triadic 
ființial, dincolo de energii, și are trăirea lui directă, 
sufletească, dar care se poate răsfrânge și asupra energiilor 
și asupra chimismului organic.  

Așadar, nu pot să reduc trăirea vieții omului doar la 
un „cocktail armonic” de endorfine, pentru că, până la 
urmă, rămân tot la nivel chimic, corporal și material. La fel 
este și cu ADN-ul. Și au dreptate, părerea mea, și Dossey și 
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Sheldrake, că nu ADN-ul are ultimul cuvânt. Se face mare 
caz de ADN, de genomul uman, de codul genetic, însă, 
până la urmă, ADN-ul rămâne circumscris tot într-o zonă 
chimică. Dar, nu putem reduce omul numai la chimie. Hai, 
totuși, să vedem și substratul dincolo de nivelul chimic. Ce 
face ca acele endorfine să fie cameleonice? Nu cumva o ver-
satilitate energetică subtilă, dinamică, poate să le predeter-
mine o anumită geometrie moleculară și o morfologie, o 
configurare într-o formă sau alta, prin care poate avea un 
efect… inducând un mesaj sau un altul. Sigur, dacă tu ca 
cercetător cauți numai chimie, numai de chimie dai. Dar 
dacă vrei să ai și o conștiință de om și îți pui și întrebări 
filosofice, cum interoga Dossey prin anii ’80, se poate ajusta 
viziunea, pornind chiar de la constatările științifice propriu-
zise.   

Am înțeles că este o relație între creier și corp. Bun. 
Foarte bine. Poate unii credeau, mai cred poate, că nu e. 
Dar este și o relație între minte și corp, susține dr. Dossey, 
de pildă. Dar, ia stai așa, ce este mintea sau care este natura 
minții în sensul ei subtil? În raport de răspunsul la această 
întrebare se vede altfel relația între minte și corp. În sens 
isihast, caracterul subtil al minții este de consistență, de 
natură energetică. Apoi, mintea este doar monomă sau este 
chip triadic? Perspectiva se poate schimba, dacă este într-o 
schemă triadică. Părintele Ghelasie susține, de exemplu, că 
circuitul energiilor mentale sau limbajul energetic 
informațional-mental are un traseu în tot corpul. Dar nu se 
confundă cu limbajul energetic vital, care și acela se mișcă 
și extinde în tot corpul, și așa mai departe, la fel, cu 
limbajul energiilor acumulative.  

În creștinism, ca medicină isihastă, nu se caută o 
reglare doar într-un plan. Întotdeauna se vizează refacerea, 
restaurarea ordinii integrale. Mi s-a părut interesantă trimi-
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terea lui Dossey la Arthur Kostler care spunea: Nu există o 
linie clară de demarcație  între repararea de sine și realizarea 
de sine. Deși repararea (de sine) sună un pic cam mecanic, 
tehnic și cam automobilistic. Dar poate se potrivește cu 
transumanismul. Și, ca viziune isihastă asupra medicinii, nu 
prea putem să separăm restaurarea de sine și realizarea de 
sine de însănătoșirea noastră, pentru că sănătatea vizează o 
întoarcere mai profundă la memoriile originilor arhechi-
pale. Sănătatea are astfel un sens integrativ, fiind cuprinsă 
în această reîntoarcere la Origini. Nu este doar o sănătate 
fizică, chimică, că tot se face acuma caz de endorfine. Până 
la urmă, apropo de ce spunea Dossey, s-a constatat că 
mișcarea face bine fără să se știe, și înainte să se știe, că 
există endorfinele. Acum dăm explicații savante, că endor-
finele fac și dreg, și cutare și cutare, că ne-a spus știința. 
Păi, endorfinele fac bine sau mișcarea? Endorfinele sunt o 
descoperire, de fapt, dar nu sunt cauză, ci un efect. Dar de 
ce mișcarea are acest efect binefăcător? Există și alt tip de 
înțelegere a valorii experienței mișcării și a efectelor ei. 
Sigur că putem constata că mișcarea alungă depresia, 
anxietatea… că, vezi Doamne, endorfinele. Bun. Dar, cum și 
de ce se petrec aceste efecte? Constatăm că mișcarea face și 
drege, dar explicația să fie doar una chimică, biomole-
culară? De ce generează mișcarea efectul aceasta? Nu 
cumva se angajează și alte dimensiuni mai subtile, un 
metalimbaj, în acest act al mișcării care face posibilă o 
translatare și dinamizare la nivel electro-chimic, la nivelul 
peptidelor, neuropeptidelor sau al endorfinelor etc? Și 
atunci, nu cumva trebuie să mergem și noi mai departe, în 
sensul de cunoaștere a unor realități. 

Așadar, iată ce înseamnă, succint, o chestiune de 
viziune, de limbaj și înțelegere a medicinii isihaste, ca 
marcă de spiritualitate românească. Iată cum se poate intra 
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într-un astfel de dialog cu alte perspective, valorificând 
anumite achiziții, fără să-ți alterezi propria ta viziune. Dar, 
iată și cum se pot face precizări, cum se pot face delimitări, 
cum se pot arăta deschideri, repere și modele integrative. 
Pot exista, prin urmare, poziționări care nu amestecă 
lucrurile, care nu exclud nici alte viziuni și nici „cuceririle 
științifice”, dar care nici nu le totemizează, nu le ridică în 
slăvi ale cunoașterii.  

De fapt, cu cât mergem mai adânc în microuniversul 
biologic cu atât ne lovim, inevitabil, dacă suntem atenți, și 
de propria noastră conștiență și de niște modele de inter-
pretare. Adică, ai descoperit științific că există un schimb, o 
vorbire, între creier și tractul gastro-intestinal, dar cine și 
care vorbește primul, și dacă vorbirea aceea nu are și niște 
substraturi mai adânci, ca metavorbire? Și care este mode-
lul după care interpretezi acea vorbire? Problema ridicată 
de Dossey. Există vreun organ rege sau vreun dictator 
fiziologic? Este un model triadic comunitar de relație?, cum 
zice isihastul. Dar sunt și alte straturi mai adânci ale acestui 
model triadic, antropologic, mă refer. Dumnezeul Treime 
cel Absolut este dincolo de om, de sufletul și corpul său.  

Iată, deci, cum poți să intri într-un dialog și poți să 
întâmpini alte viziuni. Dar, pentru că tot s-a vorbit de 
limbaj, uite ce importanță poate să aibă această distincție 
ghelasiană privitoare la limbaj, ce pornește de la acest fond 
ale realității ca limbaj, având în atenție o dublă terapeutică, 
atât ca limbaj sufletesc, cât și ca limbaj energetic (și cor-
poral). Triada aceasta de limbaj sufletesc, triada de limbaj 
energetic, aceste moduri de limbaj triadic, distincte, circui-
tele lor energetice au influență asupra ordinii moleculare de 
peptide, neuropetide etc., care, în fond, nu sunt altceva 
decât forme de aminoacizi. Dar, totuși, când mai căutăm și 
spiritualul sau sufletul, măcar energetismul subtil, dincolo 
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de această realitate chimică a aminoacizilor? Cărora, înțeleg 
că le găsim științific rolurile și funcțiile. Și e bine. Dar 
trebuie să găsim poate și mai mult decât atâta, chiar și ce 
este și acționează dincolo de structura de proteine. Și atunci, 
uite de ce, medicina isihastă, numai din ce am expus, se 
vede că are capacitatea de întâmpinare și deschidere față de 
aceste viziuni, fie spirituale, fie științifice. Și, chiar și în 
acest sens, cred că este necesar să se prezinte viziunea 
isihastă ghelasiană, creștin-răsăriteană și românească.  

Dar, cum să zic, dacă luăm în brațe numai știința și nu 
o vedem în hotarele ei, de viziune și cale și metodă de 
cunoaștere, putem să devenim mai rudimentari decât 
„bunul sălbatic” care palpa taina realității, mai bine decât 
mulți oameni de știință de astăzi. Să vedem, așadar, știința 
în hotarele ei, și nu în pozițiile ei exclusiviste sau dictato-
riale, inchizitoriale, care o transformă în ideologie și 
scientism. Trebuie să vedem și realitățile în profunzime, dar 
și deschiderile, posibilele extensii spirituale ale științei. 
Știința nu trebuie să se autonomizeze asemeni unor organe 
dintr-acestea care se smintesc, se împăunează cu superbie, 
cum că sunt singure să decidă în corpul-lumii, și, ca atare, 
pot să impună arogant un drept de viață și de moarte în 
istoria lumii. Însă, nici așa control, sub dictat științific, nu e 
de acceptat. Din punctul acesta de vedere, trebuie recupe-
rată și o viziune cu adevărat umanistă, spiritualistă, în 
știință, dacă chiar vrea să fie o știință, la modul serios, și nu 
folosită ca un instrument de control și asuprire. 

De fapt, ce am vorbit acum a fost din perspectivă 
antropologică. Sigur că în această antropologie se reflectă și 
modelul teologic. Astfel că, refacerea sănătății se face în 
legătură cu realizarea de sine sau cu ceea ce, în creștinismul 
răsăritean, înseamnă îndumnezeire sau theosis. Da, aceasta 
înseamnă o reală și integrativă cale de refacere a sănătății. 
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Este interesant, pe de altă parte, că emoțiile au efect asupra 
neuropeptidelor și că există o influență a emoțiilor asupra 
corpului, până la funcționalitate. Dar emoțiile nu sunt nici 
ele picate din lună. Au și ele un substrat și un suport mai 
adânc, chiar din perspectivă antropologică creștină, vorbind. 
Iar acestea straturi-suport ar trebui luate în considerare, 
dacă vrem să avem o viziune, nu îngustă, nu scientistă, ci 
mai largă și mai deschisă. Una în care nu amestecăm o 
perspectivă cu alta, ci una în care păstrăm hotarele, vedem 
limitele, dar vedem și sănătatea în acest orizont al nemuririi 
și al învierii. Pentru că de boală nu prea se scapă, până la 
urma-urmei. Cum nu se scapă, se vede, nici de moarte. De 
aceea, trebuie să avem în atenție moartea ca trecere, dar să 
avem și nădejdea învierii, peste toate. De altfel, dr. Dossey 
accentuează faptul că medicul trebuie să-și asume, din ce în 
ce mai mult, astăzi, cu atât mai mult, și transmiterea către 
bolnav a unei speranțe a nemuririi. Nu zice a învierii, și e 
firesc, pentru că este mai degrabă încartiruit, ca viziune, în 
zona misticii orientale. Dar mi s-a părut important de 
menționat că promovează faptul că medicul de azi trebuie 
să ia în considerare și moartea care „face parte din viață”.  
Să nu vândă gogoși că oferă sănătate nemuritoare, viață fără 
de moarte.  

În acest sens, medicul este chemat să insufle pacien-
tului un fel de încredințare a nemuririi dincolo de moarte, 
și să nu ofere un tratament pentru prelungirea vieții, ca și 
când nu ar exista moarte. Să asume chiar în actul medical 
conștiința faptului că viața are până la urmă un sfârșit în 
această condiție istorică a lumii. Medicul trebuie să ocro-
tească, trebuie să îngrijească viața, dar trebuie să participe, 
spune dr. Dossey, și la a oferi încredințarea unei vieți 
dincolo de moarte, conștiința unei nemuriri.  

Dr. Dossey, de altfel, susține că cea mai mare boală a 
omului este, de fapt, frica. Mai precis, frica de moarte. Și, 
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mai mult, este acea frică zguduitoare generată de gândul că 
prin moarte pierim, dispărem definitiv. Aceasta este marea 
boală a umanității de astăzi. O frică înrobitoare, despre care 
și Apostolul spunea: frica morții ne ținea în robie toată viața. 
Aceasta este principala, fundamentală boală a umanității, 
pe care o semnalează medicul L. Dossey. Și nu o semnalează 
acum, în vreme pandemică, ci și în Recuperarea sufletului 
din ‘89 și în Reinventarea medicinii, din ’99 etc. Dossey vede 
frica de moarte ca pe o problemă de fond a omului și a 
medicinii. Iar rezolvarea acestei probleme, conform docto-
rului american, are ca soluție schimbarea de viziune, de 
perspectivă, prin ieșirea din atare paradigmă, excesiv și 
dogmatic materialistă, care face din minte și din conștiință 
produse ale creierului. Trebuie priceput că, deși, astăzi, 
putem să dăm mai multe detalii, vizavi de modulatori, de 
hormoni, de neuropeptide, peptide și de nenumărați 
neurotransmițători, fondul problemei rămâne nerezolvat, 
nedepășit, dacă ne circumscriem unei viziuni materialiste. 
Pentru că, dacă rămânem în fizico-chimicul molecular, 
acreditându-l ca ultima realitate, oricâte detalii am desco-
peri și analiza, se rămâne tot într-o paradigmă reducțio-
nistă, materialistă.  

Dr. Dossey susține că putem începe să depășim 
această viziune, dacă acceptăm că mintea nu este un produs 
al creierului, ci este o natură subtilă, și, ca atare, nu dispare 
odată cu moartea și descompunerea creierului. Și, în acest 
sens, vorbește despre caracterul nemuritor al minții. 
Trebuie acceptată deci această conștiență a minții, ca fiind 
distinctă de creier și nu ca un produs al creierului. Acesta 
este punctul pe care mizează doctorul american, și în acest 
sens susține că trebuie o schimbare de paradigmă, chiar și 
din perspectivă medicală, în sensul de eliberare și ieșire 
dintr-o paradigmă monist-materialistă. Acesta este capacul 
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ideologic care se încearcă a se pune pe lumea de astăzi. 
Această insistență excesivă, bolnăvicioasă pe un capac 
paradigmatic, în care totul este redus la materialitate, este 
în sine un simptom patologic, de fapt. Sigur, și tehnologia 
care poate să facă tot felul de grefe intervine în joc. Dar 
fondul pe care îl sesizează Dossey, și nu de ieri de azi, este 
acest materialism îngust, ideologic.  

De altfel, în prima sa carte, Spațiu, timp și medicină, ce 
apare în ‘82 cu o prefață de Fritjof Capra, pune problema de 
ce fizica a ajuns la o realitate subtilă, iar medicina a rămas 
în urmă și încă refuză această participare a conștiinței la 
realitatea aceasta subtilă. De ce nu vede și medicina acade-
mică, la fel ca fizica, realitatea subtilă diferită de realitatea 
fizică? De ce a rămas în urmă medicina? Că au rămas unii 
ce susțin viziunea asta, este treaba lor. Este și aceasta o 
perspectivă sau un punct de vedere. Problema este că 
doresc să impună această paradigmă ca fiind normativă, 
astfel, încât, să se ajungă să fie validate numai soluțiile 
propuse în cadrul acestei perspective unilaterale, pe care o 
susțin acerb. Nu se acceptă alternative. Și, mai cu seamă, se 
refuză această perspectivă care trebuie să ofere un arc de 
nădejde, peste moarte, a vieții. Mi s-a părut interesant că un 
doctor subliniază tocmai nevoia de recunoaștere de către 
medicină a nemuririi. Totodată, Dossey crede că inclusiv 
medicinile alternative, dacă nu își asumă această conștiință 
a nemuririi, rămân în același aluat cu medicina științifică 
academică, ce merge doar pe direcția aceasta îngustă, 
îngustând realitatea. Aceasta nu înseamnă că nu au realizări 
și rezultate. 

Însă, fondul, delimitarea paradigmatică, hotarul unei 
abordări cu adevărat autentice sau până la capăt sănătoase, 
este să pui și problema morții și să-i cauți rezolvarea prin 
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recuperarea conștiinței unei realități subtile, care este 
nemuritoare în om. Numai atunci dispare boala fundamen-
tală, cea despre care vorbește Dossey, și care, de fapt, este 
legată de frica de moarte, de acea moarte în înțelesul ei de 
anihilare completă a existenței și a conștiinței. Frica aceea 
de moarte este cea care, de fapt, în ascuns, roade ca un 
vierme, iar în trena ei merge apoi posibilitatea de condițio-
nare și control comportamental. Pe baza fricii legată de 
moarte, se modifică habitusuri comportamentale. Și aceasta 
nu o spune, mă repet, Dossey, astăzi. Este o preocupare a sa 
de decenii. A constatat această problemă, vulnerabilitate de 
fond, care, iată că este relevantă, chiar și astăzi, în vremuri 
declarate pandemice.  

De aceea, repet, este nevoie, din perspectivă creștină, 
subliniez încă o dată, să cunoaștem viziunea isihastului 
carpatin care vine în întâmpinare astăzi cu perspectiva 
medicinii isihaste. Care ne permite să intrăm în dialog cu 
medicina chineză, cu medicina tibetană, cu medicina aceasta 
științifică, prezervând delimitările de soluții terapeutice, 
lămurind viziunea asupra omului, asupra sensului său, 
asupra morții și nemuririi. 

I.M.: Schimbând cadrul și registrul, iată o altă consta-
tare a părintelui Stăniloae: „E foarte semnificativ faptul că 
urâtul, în înţelesul de singurătate fără nici o lumină, e 
exprimat prin acelaşi cuvânt care indică contrarul frumo-
sului, al omului frumos. Iar în cântecul popular, urâtul, în 
acest înţeles, indică pe omul tăcut sau pe omul care nu 
spune cuvinte frumoase, ci cuvinte grele, aspre, adică nu 
comunică o căldură sufletească, pe omul cu care nu poţi 
realiza o comuniune. El te lasă să te scufunzi în golul 
existenţei, să fii cuprins de sentimentul lipsei de rost şi de 
consistenţă a existenţei.” 
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Iată niște versuri populare care exprimă aceasta: 

Urâtul din ce-i făcut? 
Din omul care-i tăcut. 
Ce i-ai zice, el tot tace; 
Vezi urâtul cum se face. 

N.: Da, ce minune este cuvântul care te repune în rost, 
care te reașează într-o viețuire consistentă. Acesta este 
cuvântul celuilalt care cu adevărat te întâmpină, care cu 
adevărat îți transmite și o căldură și o lumină sufletească. 
De cuvântul acesta ne este dor… De cuvântul acesta suntem 
legați aproape vital, ne simțim nutriți ombilical. Avem 
nevoie de acest cuvânt adresat. Am mai vorbit despre această 
nevoie de atenție sau de grijă, care, cumva, este structurală 
și care, pe undeva, este legată și de condiția noastră de fii, 
de copiii care suntem, în ultimă instanță, și când suntem 
maturi. Avem nevoie de atenție, nevoie de grijă, nevoie de 
cuvântul care risipește urâtul singurătății. Și cine o risipește? 
Celălalt care îți iese în întâmpinare. Cu ce? Cu un cuvânt. 
De ce? Pentru că este un cuvânt cuvântător. Mai mult, este 
un cuvânt al Cuvântului, este un mărturisitor al Cuvântului 
care este Lumina lumii. Din această perspectivă, cuvântul te 
reașează în rost. Te face să redescoperi sensul vieții, care nu 
poate fi altul decât a fi împreună. Despre astfel de cuvântare 
vie este vorba. O cuvântare care îl afirmă pe celălalt, pentru 
că îl recunoaște tot ca un cuvânt și îl cheamă la o cuvântare 
de sine. Îl scoate din tăcere, din tăcerea unei însingurări 
lipsite de cuvânt. Lipsită chiar de cuvântul acestei întâm-
pinări comunitare, în sensul plinitor, arhechipal.  

Tăcerea, pe de altă parte, sau lipsa aceasta de cuvânt, 
urâțește, pentru că nu mai are o părtășie cu Lumina. Căci 
nu este o tăcere cuvântătoare, în sens isihast, nici o isihie, 
în sensul de cuvântare de sine, ci este o tăcere ca închidere, 
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ca golire și uscare a propriei existențe. O tăcere în care te 
scufunzi ca într-un gol al existenței. Este vorba despre o 
deschidere plinitoare prin cuvânt. Una care te scoate din 
această tăcere calpă, plată, a singurătății. Pentru că știm, 
constatarea divină din Facere: Nu este bine ca omul să fie 
singur. Și, fiecare constată acest fapt, că nu-i este bine să fie 
singur. Și atunci, e limpede că este nevoie ca ceea ce dorești 
să ți se facă, trebuie să faci tu mai întâi. Caută, deci, să faci 
frumosul, prin cuvântul de întâmpinare adresat celuilalt, 
scoțându-l din urâtul singurătății, și al unei tăceri asurzi-
toare, ursuze.  

Asocierea cu versul popular, mi se pare relevantă 
pentru că surprinde tocmai această componentă tainică a 
cuvântului ca reașezare în rost. Lipsa acestei cuvântări de 
sine, în varia expresii, face să nu fie vizibilă Lumina 
Cuvântului, acela „prin care toate sau făcut”. Fără acea 
Lumină, sigur apare urâtul, singurătatea întunecoasă, goală, 
rece. Într-un fel, este un elogiu adus Luminii Cuvântului și 
capacității transfiguratoare a Cuvântului care luminează și 
înfrumusețează, deschide către împlinire întru cuvânt. 

I.M.: Spunea cineva: Cuvintele pe care le rostim, devin 
casa în care locuim. Prin rostirea lor, ne reactualizăm poten-
țialul și fondul nostru de viață? Și ne și comunicăm pe noi? 

N.: Acasa noastră este persoana-chip, iar cuvintele 
sunt tinda casei, ca deschidere ce întâmpină primitor, 
odihnitor. Tinda este a casei, este extensia casei. Tinda este 
o deschidere într-un chip al con-locuirii, al primirii. Sigur, 
prin cuvinte ne comunicăm și pe noi, comunicăm și 
experiența noastră, care poate să fie, în sens spiritual, una 
prin care explorăm și o taină a vieții, nu numai viața întinsă 
pe pojghița zilei trecătoare. Întâlnirea unei astfel de expe-
riențe, a pătrunderii tainei vieții, este miezul a ceea ce 
vorbim, chiar vizavi de limbaj, de cuvânt. Prin această 
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situare liturgică, prin această comuniune în chip euharistic, 
despre care am vorbit, asumăm, preluăm o taină a expe-
rienței mistice, și ea este și comunicabilă, dar este și 
cuminecabilă.  

În definitiv, isihasmul, ca mistică ortodoxă creștină, 
nu este o cale ezoterică, și nu rămâne circumscris într-un 
spațiu al unei experiențe strict personale, ci este deschis 
comuniunii inter-personale spre o mai largă primire și 
asumare de către toți cei doritori. Isihasmul este în esență 
Dialog în Absolut. Este o experiență fundamental comuni-
cabilă, împărtășibilă, pentru că este o cale de rememorare a 
tainei Cuvântului Întrupat. Dorul isihast este însăși taina 
rememorării chipul Sfântului Duh ca adânc al memoriilor și 
al dragostei ființialității dumnezeiești.  

Mi se pare o surprindere a isihastului, extraordinară! 
I.M.: Există și cuvinte de suflet, pe lângă cuvintele 

noastre obișnuite, așa cum spune părintele Ghelasie? 
N.: Da, părintele face distincție între cuvintele de 

suflet și cuvintele-gânduri de minte, care diferă prin natura 
lor. Ai pomenit însă, de cuvintele pe care le rostim, și care 
devin casa în care locuim. Am făcut de multe ori referire la 
afirmația părintelui Stăniloae că trupul este interior sufle-
tului, sau că sufletul este exterior trupului. Gândind în 
termenii aceștia, corpul, limbajul său – atât cel corporal, cât 
și cel discursiv al rostirilor – este cuprins în acasa sufletului. 

Altfel zis, sufletul însuși este casă corpului și limba-
jului său. Sufletul este chip de ființialitate, asta trebuie 
reținut, ca precizare isihastă. Și, în sensul acesta vorbind, 
părintele Ghelasie subliniază că chipul sufletului este chip 
de cuvânt sau chip de limbaj, adică, este un chip al cuvân-
tării de sine sau al exprimării de sine. Și, în atare viziune, 
cuvintele de suflet, limbajul unei comunicări directe de 
suflet ca ființialitate, trebuie subliniat, ar trebui să fie 
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suportul, anvelopa, acasa cuvintelor rostite în sensul de 
limbaj-discurs vorbit sau chiar și scris.  

Sunt, prin urmare, două tipuri de cuvinte-limbaj, care 
ar trebui să fie într-un dimpreună, exact cum corpul și 
sufletul ar trebui să se refacă... să se încununeze într-un 
trup iconic, cum zice isihastul de la Frăsinei, purtând o 
haină hristică ca veșmânt al veșniciei. Prin această haină 
hristică, devine, de fapt, un mădular al trupului mistic 
hristic, membru al comuniunii în chip euharistic. O comu-
niune euharistică ce este, într-adevăr, cuminecare integrală. 
Modelul personalist al comuniunii și cuminecării în chip 
euharistic este mai mult și altceva decât încercarea aceasta 
de realizare a unei integralități holistice, ceea ce se mișcă în 
linia descoperirilor fizicii cuantice, și a unui misticism 
cuantic, care navighează, doar într-o ordine energetică 
subtilă, cuantică, fără să răzbată în ordinea ființială, perso-
nalistă, fără să își clarifice distincția între ființă și energii, 
între energii create și harul divin ca energii necreate.  

În sens isihast, se poate spune că există și aceste 
cuvinte de suflet, acest limbaj de suflet, dacă recuperăm 
sufletul ca fiind chip de Cuvânt, sau ca fiind după chipul 
Cuvântului; fiind, de fapt, un chip de limbaj, rememorat ca 
asemănare de Cuvânt, și, ca atare, ca limbaj iconic. Acest 
limbaj direct de suflet este distinct de cuvintele rostite 
strict discursiv. Dar ar trebui să fie dimpreună. Eugeniu 
Coșeriu susținea că trebuie depășit, în lingvistică, structura-
lismul. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să-l arunci. Noi 
trebuie să recuperăm acest chip al cuvântării de suflet, ce 
nu se confundă cu limbajul mental și discursiv, valorificând, 
însă, deplin limbajul, atât cel sufletesc, cât și cel energetic 
corporal, și cel legat de discursivitatea ca atare. 

I.M.: Alte incizii ale părintelui Stăniloae: „Trăirea 
tainei de către poporul nostru – de luciditate luminoasă 
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latină – a pus o pecete de adâncire şi de graţie pe cuvintele 
noastre latine. Noi am transformat convenţia – oarecum 
juridică – în cuviinţa de o delicateţe intraductibilă. Am 
transformat dolorul (latin) al durerii simple, în dorul în care 
durerea capătă dimensiuni (…) intraductibile. (…) Comple-
xitatea reală a vieţii spirituale a dat vremii (slave) – şi 
timpului (latin) – multiple sensuri spirituale. Nu mai vorbim 
de încadrarea, în gramatica latină, a cuvintelor slave, cărora 
le-a dat o logică luminoasă. Am făcut din sat – ca simplă 
aşezare – o comuniune plină de viaţă, unică şi extrem de 
bogată.” 

N.: Aș remarca faptul că trăirea tainei a adus la noi o 
adâncire și o transfigurare a unor cuvinte. Aș păstra în 
atenție posibilitatea de transformare, de potențare a conți-
nutului unor cuvinte prin adâncirea în trăirea tainei vieții 
spirituale. Există, deci, o dinamică și o dezvoltare a limbii și 
în raport de pătrunderea în complexitatea vieții spirituale. 
Așadar, cuvintele pot căpăta sens adăugit, se pot îmbogăți 
în nuanțe pentru a putea exprima mai potrivit taina reali-
tății. Și aceasta este de reținut, anume că limbajul vorbit și 
scris se poate transfigura printr-o aruncare a mrejei trăirii 
spirituale mai în adâncul ființial al apelor vieții. 

Complexitatea reală a vieții spirituale a adăugat multiple 
sensuri spirituale, termenului vreme și a celui de timp. 
Așadar, preluarea unor termeni nu e o simplă translatare 
sau implantare de sens, ci presupune o asimilare, o prelu-
crare, implică chiar și o transformare, o transfigurare. Cei 
doi termeni evocați, vreme și timp, din spațiu răsăritean 
(slav), respectiv apusean (latin), relevă o deschidere spre 
îmbogățirea limbii, și prin întâlnirea altor limbi, dar printr-o 
întâmpinare care preface creativ, într-un mod propriu, 
însuflețind sensul, pătrunzându-l de un alt ethos. 

Există în lingvistică, la De Cuypere, o înțelegere a 
caracterului iconic al limbii, a iconicității limbajului, tocmai 
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ca „adăugare de sens”. Și, din atare perspectivă, mi se pare 
importantă, reiterez, această posibilitate de transfigurare a 
limbii, de îmbogățire în semnificații a unor cuvinte în 
temeiul unei adânciri, a unei experieri a tainei spirituale. Iar 
taina spirituală ca sursă a creativității este mai mult decât o 
creativitate mentală. Și aceasta se vede în raportul dintre 
convenție, cu o conotație juridică, cea a unor relații, mai 
degrabă regulatorii, normativizate, artificiale, și cuviință, 
care relevă un spațiu al întâlnirii pre-simțite și o desfășurare 
ritualică, în care receptezi, palpezi, taina celuilalt și o 
apropii ca atare. Astfel, resimți hotarul și simți și măsura 
dinamică de așezare în relație comuniantă. 

La fel cu satul, care, de la un sens primar de simplă 
așezare, capătă reverberațiile comuniunii pline de viață, 
bogată și îmbogățitoare. O evocare a satului, în acest sens, 
nu trimite numai la așezare, ci la comuniunea de viață. Este 
o evocare a memoriilor personale ale trăirii acestei comu-
niuni unice de viață. La fel, și cu distincția între dolorul 
latin, al durerii simple, și dorul care capătă, reflectă, alte 
dimensiuni. Dar capătă alte dimensiuni, semnificante și 
semnificative, pentru că se adâncește trăirea acestei taine. 

La isihastul de la Frăsinei, am surprins că dorul este 
legat, cumva, de chipul Sfântului Duh ca memorie și 
adâncire ființială. Și aici mi se pare interesantă această 
perspectivă. Chipul Sfintei Treimi, transpus ca asemănare 
în chipul omului, dă în chipul de suflet și o componentă de 
duh al sufletului care este însăși memoria și mișcarea iubirii 
ca dragoste. Pentru că în triadele chipului-persoanei isihastul 
vorbește despre Dumnezeu Tatăl ca un chip al iubirii, de 
Sfântul Duh ca un chip al dragostei – și al dorului în cazul 
de față – și de Fiul ca un chip al dăruirii și, desigur al 
cuvântării, și, într-o expresie asociată dorului, al dăruirii-
doinirii. Și, în viziunea aceasta, mi se pare interesantă 
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„legarea” dorului de un chip al duhului de suflet, ce îi 
conferă o consistență a permanenței ființialului, o taină a 
adâncirii ființiale. Astfel, se precizează dorul într-o onto-
logie personalistă, mai mult, mai profund decât simplă 
simțire sau sentiment. 

Prin urmare, dorul, dacă este cuprins în acest chip al 
memoriilor de duh, are cu totul alte dimensiuni și coordo-
nate, decât cele ale unei dureri fizice sau fiziologice, sau 
chiar, să zicem, strict afective sau emoționale. Dorul, în 
sensul ființial, legat de duhul de suflet, are niște dimensiuni 
chiar de memorie, chiar de mișcare, chiar de întindere 
relațională. Dorul apare ca tindere, întindere și atingere, 
rememorare ființială a celuilalt. Este și o atingere într-un 
chip personal, dar în conținutul său ființial. În viziunea 
isihastă carpatină, în mistagogia ghelasiană vedem pozițio-
narea dorului în chipul persoanei sau chiar asociat cu însuși 
chipul Sfântului Duh, care este memoria dragostei iubirii 
Tatălui. Fiul este Dăruirea în triada Chipului: Iubire-
Dragoste-Dăruire. Găsesc extraordinară această deschidere 
în adâncire care identifică dorul în chipul triadic al per-
soanei ce descoperă o ordine a ființialității. Pentru că 
îmbogățirea de sens, din trăirea personalistă a tainei, mi se 
pare elementul țintă, din textul părintelui Stăniloae. În 
acest orizont personalist, cuvântul sau termenul, chiar 
preluat din altă limbă, nu rămâne la conținutul inițial, ci 
este îmbrăcat, este transfigurat în haina unei experiențe 
mai profunde. În sensul acesta, este important să știm 
această posibilitate de transfigurare a limbajului, de adău-
gare de sens, de întrupare de semnificații. Mi se pare mai 
mult decât interesantă și provocatoare tema pe care ai 
deschis-o... 

I.M.: Părintele Stăniloae citează un filolog care 
constata „sinteze de vechime şi noutate a structurii limbii 
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române. Fondul ei istoric – mai conservator ca acela al altor 
limbi romanice – cu marea lui bogăţie de expresii şi 
metafore populare, stă dovadă a plasticităţii şi densităţii 
aforistice a unui mare număr de construcţii specifice, care 
se aliază adesea perfect cu noutatea de ultimă oră a voca-
bularului modern, internaţional.” 

N.: Da, o raportare la un domeniu filologic sau mod 
lingvistic de sesizare a unei bogății de fond și îmbogățiri de 
parcurs, ce semnalează plasticitate, capacitate integrativă și 
de sinteză. De fapt, părintele Stăniloae vorbea în acest sens 
și despre asimilarea sau încadrarea în gramatica latină a 
unor cuvinte slave. Și aici aș puncta această capacitate de 
asimilare și integrare, de recontextualizare și de resituare a 
sensului, de potențare și reorientare a semnificațiilor. Nu se 
preia un termen numai „după dicționar”, ci se pot adăuga 
semnificații sau sensuri. Este un mod de asumare ce reflectă 
deschidere, disponibilitate de asimilare, dar și capacitate 
integrativă și de sinteză. Nu se rămâne într-o modalitate de 
preluare mecanică, doar instrumentală sau utilitară.  

Din punctul acesta de vedere, apropo de lingvistică, 
Eugeniu Coșeriu, considerat o mare personalitate în dome-
niul științelor limbajului, întemeietor de școală lingvistică 
în America de Sud și la Tübingen, face distincție între 
limbaj și limbă. Cunoscător al câtorva zeci de limbi clasice 
și moderne, s-a vorbit despre el ca de cineva cu o viziune 
totală asupra limbajului, iar despre opera sa ca de una care 
va influența decisiv lingvistica și științele limbajului. Așa, ca 
o notă de umor și autoironie, Eugeniu Coșeriu afirma 
despre sine: Eugenio es un genio. Coșeriu susține că limba 
nu este a lingviștilor, ci a vorbitorilor ei. Lingvistica este 
știința integrală a vorbirii, nu doar a limbilor. De unde 
nevoia de o lingvistică a metalimbajului. Pentru Coșeriu, pe 
linia lui von Humboldt, limbajul este mai mult decât limba. 
Limbajul este văzut ca energeia, ca o activitate creatoare. 
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Limba trebuie observată în această dinamică a ei, în des-
chiderea ei, în forme care permit o permeabilizare față de 
influențe. În același timp, însă, trebuie să existe și un hotar 
al asimilării. Nu poți să asimilezi incontinent, oricând, orice. 

Pe lângă lingvistica limbii, Coșeriu a întemeiat o 
lingvistică a vorbirii și o lingvistică a textului. Limbajul, 
pentru Coșeriu, nu se lasă redus la altceva, el este deschi-
derea tuturor posibilităților culturale ale omului. Limbajul 
este considerat activitate creatoare, chiar activitate crea-
toare infinită, formă a culturii și bază a ei. Din cinci univer-
salii ale limbajului, semnalate de Coșeriu, primele trei sunt: 
creativitate, semanticitate, alteritate. Limbajul este, în  
acest sens, manifestarea primară a alterității, a existenței 
împreună cu altul. Limbajul este intențional. Limbajul este 
mai întâi „limbaj în general”, în al doilea rând este „limbă 
particulară”, și, în al treilea rând, este limbajul realizat 
concret în vorbire ca „text” sau „discurs”. În privința cuvân-
tului, Coșeriu trimite către trei feluri de conținut: desemnare, 
semnificație, sens; astfel, desemnarea corespunde nivelului 
general al limbajului, semnificația limbii concrete, iar 
sensul nivelului textului. Limbajul ca vorbire este pentru 
Coșeriu o vorbire cu altul. Esența limbajului se manifestă în 
dialog, în vorbirea-unuia-cu-celălalt. Limbajul ca vorbire se 
realizează după o tehnică determinată și condiționată 
istoric, adică într-o limbă.  

Există și un viu al limbii care se desfășoară, prin 
vorbitorii ei. Astfel, studiul limbajului nu se reduce la 
studiul limbii, la abordarea de tip structuralist, care vede 
limba mai degrabă ca obiect, static, și într-un mod fix, 
omogen. Coșeriu propune o abordare a limbii și în sensul 
varietății ei, care este de cel puțin trei tipuri: în spațiu, în 
straturile socio-culturale ale comunității, și după circum-
stanțe și finalitățile vorbirii. Termenii folosiți de Coșeriu 
sunt varietate diatopică, diastratică și diafazică (sau varietate 
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stilistică). Este interesantă căutarea unei lingvistici inte-
grale în care lingvistica trebuie să se aplece și asupra 
varietății, nu doar asupra omogenității unei limbi, respectiv 
asupra relevanței vorbitorului, a celui ce trăiește limba. 

Mi s-a părut interesantă abordarea limbii, nu din 
perspectiva omogenității, nu în mod structuralist, nu func-
țional, nu prin intermediul unei gramatici, de grilă 
rațională, logică, algoritmică, ci și din perspectiva vorbirii 
limbii ca atare de către vorbitorii ei. O limbă, deci, nu a 
lingviștilor, ci a vorbitorilor. Metodologic, la Coșeriu, e și o 
formă de antipozitivism sau anticartezianism implicit, în 
tipul de abordare sau de asumare a limbii, sau, dacă vrei, în 
sensul acesta al locuirii limbii în mod viu. Este o locuire 
care, ca orice locuire, înseamnă și o conviețuire, o ampren-
tare, un tip de raport cu acel spațiu, un mod de asumare. În 
cazul de față, spațiul lingvistic. Aș evoca și remarca lui 
Coșeriu ce califică drept inadecvată abordarea limbajului în 
termeni cauzali, mecaniciști, de stimuli și reacții fizice. În 
cazul acesta, zice Coșeriu, comportamentul de studiat, ar fi 
cel al lui Pavlov și nu cel al câinelui. Așadar, nu poți să 
reduci limbajul doar la reacții fizice, la stimul și răspuns. 

În sfârșit, la Coșeriu, aș sesiza distincția între limbaj și 
limbă, relevanța vorbitorului și punerea în discurs a limbii 
ca act creativ, și faptul că orice abordare a unei teorii 
lingvistice are la bază un model interpretativ. O anumită 
limbă, vrând-nevrând, este văzută printr-un model inter-
pretativ. Prin urmare, este interesantă limba, prin prisma 
vorbitorilor ei, dar și dinamica creativă, în sânul limbii, care 
angajează omul, cumva, în întregimea lui, nu doar aspectul 
logic sau componenta sa rațională. O limbă vie, care nu este 
redusă și nici suprapusă strict cu gramatica. Coșeriu 
deschide către o abordare vie a limbii sau a limbii vii. 
Problema de discutat, însă, cred că ar fi cea a naturii, a 
ontologiei subiectului lingvistic, a omului ca limbaj. 
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Relevantă, nu încape îndoială, este calitatea oamenilor 
implicați... în vorbire... 

I.M.: Alf Lombard, un mare filolog suedez, considerat 
un adevărat geniu al limbilor străine (vorbea fluent 12 limbi, 
cunoștea bine 35 de limbi și avea cunoștințe despre încă 
vreo 60), și-a dedicat o bună parte, din activitatea sa, 
studierii limbii române. Cele mai importante lucrări ale sale 
sunt cele privitoare la limba română. Aceste lucrări totali-
zează câteva mii de pagini cărora le-a dedicat ani întregi de 
muncă. Una dintre cărțile sale: Destinele latinității orientale 
e considerată de un filolog român drept o adevărată cantată 
a limbii române. De asemenea, Valentin Kiparsky, profesor 
de limbi slave la Helsinki – bine inițiat și în limbile romanice 
și nu în ultimul rând în română – sublinia că aceasta 
(româna) este cea mai interesantă limbă din întreaga Europă. 

Părintele Stăniloae: „Această capacitate de încadrare şi 
asimilare largă şi de umană armonizare a unor cât mai 
bogate şi contradictorii elemente ne îndreptăţeşte să pre-
vedem o extraordinară dezvoltare lexico-umană a limbii 
noastre, care o va face – peste câteva zeci de ani, cum a spus 
un filolog german – aptă să fie folosită ca limbă universală.”  
Părintele Stăniloae nu precizează numele filologului 
german, dar – din câte am găsit – cred că este vorba despre 
marele romanist Wilhelm Meyer-Lübke, care a susţinut ideea 
că româna este cea mai autentică dintre limbile neolatine.  

N.: Da, chiar nu știu ce să spun. Rămâi cumva 
surprins de astfel de afirmații. Întotdeauna m-am gândit 
cum se poate recepta din „afară” limba română, cum sună 
ea unui nevorbitor nativ al ei. Ar trebui să cunoști mai 
multe limbi, și să le cunoști bine, să le stăpânești, ca să poți 
să ai o înțelegere comparativă, atât din perspectiva meca-
nismelor sau a organizării și structurii gramaticale, cât și 
din perspectiva sonorității, a foneticii. Neavând această pre-
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gătire, e foarte greu să faci comparații sau să intri  
într-un dialog complex. Am putea să dăm credit celor care 
au cunoscut comparativ limba româna, că tot ai pomenit de 
Lombard, de Kiparsky. Există evident elemente care pot 
evidenția trăsături specifice ale limbii române, atât în 
raport cu celelalte limbi romanice, cât și cu celelalte limbi 
europene. Eu mărturisesc că am fost provocat de cum aș 
face să aud limba română din exterior.  Cum ar fi să asculți 
limba română, așa cum auzi pe cineva că vorbește o altă 
limbă, rusă, engleză, franceză, etc. Îmi e dificil să mă 
dedublez ca să ascult muzicalitatea limbii române vizavi de 
cea a altor limbi. Mi se pare complicat. Uneori sunt limbi 
care fonetic, prin însăși sonoritatea lor, îți spun parcă ceva, 
fără să analizezi complexitatea lingvistică, fie din perspec-
tiva aceasta omogenă, a structurii, cea a constantelor limbii, 
fie din cea a variabilelor despre care vorbea Coșeriu.  

Pe de altă parte, părintele Stăniloae constat că accen-
tuează din nou o anumită armonizare chiar a unor 
elemente contradictorii. Rețin putința de armonizare a 
unor aspecte contradictorii care nu se împacă la prima 
vedere. Și această împăcare presupune o sursă și implică un 
resort care ar putea să ducă la o dezvoltare lexico-umană a 
limbii noastre. Interesantă, totodată, sintagma lexico-umană, 
asociată dezvoltării limbii, pentru că reflectă o dezvoltare 
lexicală centrată pe om. Cumva, dezvoltarea aceasta se 
leagă cu ceea ce am vorbit. Se leagă de o experiență adâncă a 
umanului, a umanității, de o experiență tainică, o expe-
riență mistică, o explorare a unui fond ființial. Pentru că 
resursele, potențialul, până la urmă, care poate să armoni-
zeze, se actualizează printr-o experiență armonică mai 
profundă, iar aceasta este de natură spirituală.  

Astfel, dezvoltarea aceasta lexico-umană este subsec-
ventă unei adânciri spirituale. De aceea, poate și de scrierile 
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isihastului de la Frăsinei, de asocierile de cuvinte, de 
majuscule, de triadele persoanei, mulți s-au mirat ori s-au 
contrariat, au rămas perplecși, ori înfuriați de-a dreptul. 
Însă, scrierile isihastului se înscriu într-o taină a acestei 
adânciri, experiențiale, în primul rând, pentru că vorbește 
despre isihasm, de trăirea unei întâlniri cu Dumnezeu. Și 
această experiență spirituală, adâncită, trăită, pesemne că 
își caută făgaș, albie nouă, de transpunere, de formulare. 
Dar creativitatea – căci aceasta mi se pare importantă – 
apare aici, nu din ea însăși, ci în temeiul unei adânciri, a 
unei experiențe reale și autentice, a unei întâlniri cu Chipul 
Cuvântului Absolut. Adică, creativitatea nu survine simplu, 
la nivel mental, sau dintr-o imersie în vid, printr-o expe-
riență a golului, ci ca urmare a întâlnirii deplinului 
Cuvântului Întrupat, ce relevă înțelegerea omului ca per-
soană și chip de limbaj în sine. Astfel, însăși transpunerea, 
formularea, expresia, discursul ca atare, pot să aibă am-
prenta încercărilor de a cuprinde această experiență tainică, 
apofatică sau mistică, de natura rememorării unui supra-
limbaj transcendent, absolut.  

Și aici, mi se pare interesantă, această posibilitate de 
dezvoltare lexico-umană, care poate să întâmpine, să armo-
nizeze și să asimileze, chiar elemente contradictorii, având 
însă, ca temei, o prealabilă dezvoltare spirituală, tainică, a 
experienței umane. Dezvoltarea lexico-umană a limbii 
urmează în acest caz unei experiențe mistice. Dar de ce nu, 
tocmai pentru faptul că, în creștinism, modelul este chiar 
Cuvântul, această experiență a Cuvântului poate să ofere un 
orizont de dezvoltarea lexico-umană a limbii, așa cum 
afirmă părintele Stăniloae. Fără îndoială, Cuvântul ar trebui 
să se regăsească în modelul omului și al întregii creații, Fiul-
Cuvântul, fiind temeiul, dar și potențialul absolut de creati-
vitate. În acest caz, nu este o creativitate de dragul 
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creativității, de amorul artei, cum se spune. Este o creati-
vitate care vine dintr-o înrădăcinare în arhechipurile 
limbajului. În acest orizont, este credibilă această capacitate 
de armonizare și de dezvoltare lexico-umană, dacă se ia în 
calcul întâlnirea cu arhechipurile limbajului.  

Și dacă se ia în calcul și o deschidere spirituală spre 
recuperarea creștinismului, de către cei care nu l-au 
cunoscut, sau probabil l-au cam pierdut – mă refer, în bună 
măsură, la Occident – putem înțelege și mai bine nuanțele 
unei astfel de experiențe spirituale care poate fi transpusă 
într-un anumit limbaj. În acest caz, ar fi posibilă, oportună, 
de ce nu?, o încercare de învățare și a limbii române care 
reflectă o astfel de experiență umană complexă, transpusă 
într-un anume lexic, cu nuanțele îmbogățite.   

Acest lexic ar putea fi învățat, în vederea asimilării și a 
experienței care l-a generat, pentru a surprinde experiența 
spirituală, în bogăția și nuanțele ei, care, de multe ori, într-o 
anumită traducere, pot fi pierdute. Și, într-un fel, aceasta 
poate fi și o chemare la o mărturisire a acestei credințe 
creștine și ortodoxe, ce poate să transpară creativ prin 
limba română. Dar, în primul rând, trebuie să existe această 
experiență. Trebuie să se întâmple, să se petreacă adâncirea 
spirituală.  

Este însă îmbucurător să știi că o personalitate, un om 
duhovnicesc, de anvergura părintelui Stăniloae, face aceste 
afirmații. Iar eu am încredere deplină în viziunea părintelui 
Stăniloae. Nu a fost doar un teolog, ci a fost un om haris-
matic, un om de viață duhovnicească înaltă. Un om cu viață 
sfântă. Este greșită „reducerea” personalității părintelui 
Stăniloae la o înțelegere doar ca teolog, trecând în umbră 
chipul său de trăitor de viață înaltă, desăvârșit filocalică. 
Această viață spirituală profundă, dimpreună cu opera sa, 
mărturisitoare, apologetică, nu mi se pare de admis să nu fi 
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avute în atenție, în sensul unei canonizări. Și trebuie spus 
ferm, răspicat, lucrul acesta. 

În raport de această măsură duhovnicească, deplină, a 
părintelui Stăniloae, gândul său că dezvoltarea lexico-
umană a limbii noastre o poate face aptă să fie folosită ca o 
limbă universală, are un sens care poate fi receptat, asumat 
chiar ca profetic. Că această afirmație este în răspărul a ceea 
ce vedem noi, în globalismul uniformizant, de astăzi, este 
adevărat. Dar contează dacă suntem încredințați că aceste 
cuvinte vin de la un om care a văzut peste timp, dincolo de 
ce se vede acum, și a trasat un orizont al mărturisirii creștine 
și românești care, după ce se va fi încheiat urgia globală 
antihristică, va face posibilă renașterea umanității… 

I.M.: Părintele Stăniloae îl cita pe Mircea Eliade care 
scria: „Terorizat de evenimentele istorice, geniul neamului 
românesc s-a solidarizat cu acele realităţi vii pe care istoria 
nu le putea atinge: cosmosul şi riturile cosmice. Dar stră-
moşii românilor erau deja creştini, în timp ce neamul 
românesc se plăsmuia între catastrofe istorice. Aşa că sim-
patia faţă de cosmos – atât de specifică geniului românesc – 
nu se prezintă ca un sentiment păgânesc, ci ca o formă a 
spiritului liturgic creştin”. 

N.: Da, aici este o mare taină a dăinuirii, prin și întru 
acest spirit liturgic, pe care poate mulți nu îl înțeleg sau nu 
îl înțeleg, încă, chiar dacă se cred sau se dau drept apărători 
ai neamului. Și, dacă ne îndepărtăm de acest spirit liturgic, 
ne îndepărtăm, deopotrivă, și de fondul nostru, personalist 
și comunitar, pentru că din acest spirit liturgic își extrage 
seva. În detaliile pe care părintele Ghelasie le prezintă, ca 
specific isihast carpatin, regăsim o amprentă liturgică, 
regăsim spiritul liturgic, creștin, care este asimilat și într-un 
chip și un mod de a fi românesc, ca prelungire de liturghie 
după liturghie. Isihasmul carpatin redescoperă chipul de a 
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fi liturgic, comunicabil, cuminecabil, comuniant. Liturghia 
nu se petrece doar în spațiul de zid, ci și în spațiul cosmic, 
conturat ca biserică cosmică. Ce înseamnă însă, liturghia 
cosmică, altceva decât această umanizare a cosmosului spre 
întruparea divinului, despre care vorbea și isihastul. Este o 
prezență lucrătoare a lui Dumnezeu în noi și în lume. Este 
și conștiința vie a acestei prezențe, ca un act liturgic per-
manent sau ca liturghisire de toată vremea sau permanentă.  

Paradoxal, acest spirit liturgic este cel care poate să 
prezerve și să apere, să ocrotească, în ciuda evenimentelor 
istorice, a basculărilor care descarcă mormane de pietre, de 
bolovani istorici. Dar cu toate aceste lapidări istorice, există 
posibilitate de permanentizare identitară, într-un anumit 
spațiu, prin prezervarea acestui spirit liturgic. Aici, în 
redescoperirea acestui chip liturgic, este o mare taină a 
dăinuirii. Și, pe undeva, isihasmul, ca o chemare mistică, 
cred că reușește cumva – în specificul carpatin pe care îl 
evidențiază părintele Ghelasie – să aducă în atenție forța 
acestui spirit liturgic, care devine un mod de a fi chiar în 
viața curentă. Este un mod de a fi ritualic, un mod de a fi 
gestic, un mod de a fi într-o deschidere comuniantă, un 
mod de a fi într-un chip al întâlnirii euharistice. Și acest 
chip euharistic creează hotarul, și profund și de suprafață, 
care poate să prezerve o identitate, în cazul de față, cea 
românească. Și aici este taina de explorat, și, în același timp, 
de aprofundat și de actualizat.  
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