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Amintiri, gânduri, mărturii 
– din Frăsinei – 

 
Sunt pentru lămurirea unor aspecte care sunt considerate 

foarte delicate sau, cumva, tabu în privinţa Părintelui Ghelasie. 
Chiar vroiam să vorbesc despre acestea, mai ales că l-am auzit 
pe Marcel că şi Părintele Neofit e interesat, şi chiar mă bucur. 
Mă gândesc că s-a discutat şi de scrisoarea Părintelui Stăniloae 
către Părintele Ghelasie. Mi-a zis Marcel că Neofit ar şti sau ar 
crede că există şi un răspuns al Părintelui Ghelasie către Părintele 
Stăniloae, reacţia lui la această scrisoare. Eu nu ştiu să fie. Aşa, 
de vorbit am tot vorbit noi mult pe tema asta. Părintele Ghelasie 
nu s-a ascuns de noi nicicum. Să vedeţi cât de neconvenţional şi 
cât de atipic era Părintele. I-a trimis cărţile şi lui Bartolomeu 
Anania, pe care îl iubea foarte mult. Aşa cum l-a iubit şi pe Mina 
Dobzeu – care, cumva, l-a atacat – şi, la fel, şi pe Preasfinţitul 
Daniel Partoşanul. Ce păcatele, doar n-avea Părintele Ghelasie 
ceva cu ei. Dimpotrivă! El nu avea dispute cu niciunul. Chiar 
nu s-a aşteptat la reacţiile pe care le-au avut, şi care nu au fost 
nici măcar politicoase. Nu sunt nici creştineşti, cumva. Adică, 
sunt răspunsuri foarte categorice, tăioase, dure. 

Mitropolitului Bartolomeu Anania i-a trimis cărţile lui şi 
pentru faptul că erau amândoi vâlceni. Înaltul Bartolomeu era 
vâlcean. Înainte de a fi o personalitate, aşa cum a fost cunoscut 
ca director al Institutului Biblic, apoi ca mitropolit al Clujului, a 
fost, în primul rând, o personalitate a locului. De multe ori a şi 
revenit în zona Vâlcii. Părintele Ghelasie, care a fost şi ghid, îl 
cunoştea. Cred că s-au cunoscut şi personal. Oricum, Părintele 
Ghelasie îl iubea foarte mult. De ce-l iubea? De ce am ajuns la 
concluzia asta? Pentru că ştiu că avea nişte volume de teatru ale 
lui Bartolomeu Anania, care a scris şi piese de teatru, ce au fost 
foarte apreciate. Sunt nişte piese de teatru alcătuite ca prelucări 
după basme populare foarte frumoase. Reţin că o piesă foarte 
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bine cotată era Greul pământului. Are mai multe piese. De când a 
scris prima piesă a dat lovitura. Noi mai avem, cred, drama-
turgi de genul acesta. Bartolomeu Anania a început chiar cu 
genul acesta de teatru. Când a scris prima piesă de teatru, care 
s-a şi jucat, a avut succes. Nu numai că a fost o recunoaştere 
literară a sa, dar a avut şi succes de public. Este o piesă dificilă, 
pentru că Bartolomeu Anania a fost, în primul rând, poet, iar 
piesa este poetică. Marin Sorescu mai are teatru poetic. Iar 
piesele poetice, în genere, nu prea prind la public. Piesele scrise 
de poeţi şi teatrul acesta foarte poetic mai greu prind la public. 
Ei, Bartolomeu a avut succes şi, cumva, a fost încurajat să 
continue. A continuat chiar în puşcărie. Şi când a fost închis a 
scris piese, pe care le-a publicat după ce-a ieşit din puşcărie. 
Părintele Ghelasie avea volumele acestea, primele apariţii. Erau 
volume aparte. Nu mai ştiu la ce editură au apărut, prin anii 
’60-’70. Erau două cărţi – o carte mai mare, una mai mică – cu 
teatrul lui Anania, pe care Părintele le avea. Cred că le luase de 
când era prin lume. Eu am rămas mirat. De aici am dedus că 
Părintelui îi plăcea de Bartolomeu Anania, că îl aprecia şi îl 
iubea. Oricum, Bartolomeu este o figură foarte iubită în Biserica 
românească şi prin faptul că a fost directorul Institutului Biblic. 
Dar nu numai pentru asta. Prin apropierea de Patriarhul Iustinian, 
a devenit o figură foarte cunoscută şi iubită în Biserică, pentru 
că o carte scoasă de Biserică era trecută prin mâinile, prin filtrul 
şi prin prisma lui Bartolomeu Anania. Tot ce apărea carte, până 
în ’89. Bartolomeu a fost cu cărţile. Perioada cu închisoarea e 
mai delicată. 

Nu mai ştiu exact când a apărut Cerurile Oltului. Cred că 
după 1989. Bartolomeu are cărţi care sunt legate efectiv de 
Oltenia, de mănăstirile din Oltenia şi de tot ce-nseamnă oltenesc 
şi Oltenia. Cerurile Oltului – salba mănăstirilor Oltului – sunt, 
de fapt, mănăstirile de pe Olt sau din Oltenia. Aceasta e un fel 
de carte tare aparte. O carte în care Bartolomeu vorbeşte cu el 
însuşi… cu Valeriu, cu Anania. Şi mai are o carte, care tot prin 
închisoare a fost proiectată, Amintirile peregrinului apter, unde 
sunt povestiri cumva fantastice, dar de fapt foarte realiste. Sunt 
povestiri ieşite din comun, legate de mănăstirile din Oltenia. 
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Bartolomeu nu avea de gând să publice cartea. Însă, celor din 
închisoare, atunci când le-a povestit – că întâi a fost o formă 
orală – atât de mult le-a plăcut, încât, după aceea, au tot ţinut să 
scrie ce le-a povestit în închisoare, legat de mănăstirile din Oltenia, 
de acele întâmplări ieşite din comun, cam de la cele mai puternice 
mănăstiri din Oltenia. Reţin, în special, pe cea de la Horezu, care 
e şocantă. Amintirile peregrinului apter e un fel de înger fără aripi. 

Părintele Ghelasie cred că îl iubea pe Bartolomeu Anania, 
fiind o personalitate din zonă, cum era şi el. Şi e normal. Cum 
să nu iubească Părintele Ghelasie figurile culturii vâlcene şi pe 
toţi aceştia, scriitorii Vâlcii, cum s-ar spune. Iar Bartolomeu chiar 
a fost un scriitor, într-adevăr, remarcabil. A fost şi la Gândirea. 

În simplitatea lui, Părintele i-a trimis cărţile sale lui 
Bartolomeu Anania aşa, ca un copil. Şi aştepta, normal, să îi 
spună ceva, cel puţin că le-a primit. Ei, răspunsul lui Bartolomeu 
Anania, pe care eu l-am păstrat, este scris pe o carte de vizită a 
lui Bartolomeu Anania – un cartonaş. Pe spate a scris ce crede el 
despre cărţile Părintelui Ghelasie. Erau două sau trei fraze pe 
verso cu scrisul lui Bartolomeu. A spus, în special, că, dacă s-a 
apucat de scris – şi cred că Părintele Ghelasie i-a trimis vreo 
cinci-şase cărţi – consideră salutară lucrarea şi e bucuros de 
fiecare dată când vede pe cineva că scrie, numai că, uitându-se 
un pic peste cărţile lui, a constatat erori şi lacune puternice în 
materie de gramatică, de sintaxă şi de puctuaţie. Acesta e 
răspunsul lui Bartolomeu Anania! „Bă, părinte, dacă vrei să 
scrii, dacă te apuci de scris, în primul rând, învaţă să scrii, 
învaţă limba românească, învaţă gramatica limbii române.” 
Acesta a fost răspunsul lui Bartolomeu! Ce să mai zici la aşa 
ceva? Eu am păstrat acel răspuns. L-am considerat emblematic 
în ce priveşte felul de receptare a unor personalităţi. 

Probabil că s-a uitat foarte în fugă şi a privit scrierea din 
punct de vedere strict literar. Iar Bartolomeu Anania, ca scriitor, 
fiind ucenicul lui Tudor Arghezi, era de o rigoare îngrozitoare. 
În privinţa scrisului, cum ar veni, a zis: „Eu nu accept decât 
scris canonic!”. Adică, nu acceptă nicio derogare de la regulile 
clasice ale gramaticii, sintaxei şi morfologiei limbii române.  
Pe când la Părintele ştim foarte bine ce e cu limbajul! Şi mai 
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sunt şi alţii. Parcă Eminescu respectă sintaxa?! Eeei! Ce găseşti 
la Eminescu, afli şi la toţi marii scriitori. Şi-au permis să violen-
teze. Păi de-aia sunt şi mari. Şi Creangă, la fel, şi toţi cei mari. 
Păi ce e remarca asta pe care o face Înaltul Bartolomeu? Nu-i 
aşa cum zice. Dar, uite, aşa sunt receptările. Şi mai sunt şi altele. 
Dar acest lucru e ceva proeminent, cum să spun eu?, e ceva 
aşa… pentru că pe Bartolomeu îl ştiu toţi. Uite un răspuns pe 
care l-a dat el vizavi de scrisul Părintelui. Eu l-am păstrat, cred 
că e încă acolo, şi mai sunt şi altele, dacă nu le-or fi aruncat. 
Nădăjduiesc că nu. Eu, de felul meu, sunt foarte meticulos  
şi-ntr-o cutie imensă am adunat tot materialul rămas de la 
Părintele Ghelasie. N-am aruncat nimic. Scrisoarea Părintelui 
Stăniloae, răspunsul lui Bartolomeu, pe toate acestea le-am 
făcut cunoscute ghelasienilor. Dar ei le-au considerat delicate. 
Nu le-au pus în nicio lucrare până acum. Au fost trecute sub 
tăcere. Dar nu atât pentru că-l dezavantajează sau că-l micşo-
rează cumva pe Părintele Ghelasie, ci pentru că ar naşte, poate, 
discuţii inutile. Au considerat că asemenea puncte de vedere  
n-ar fi necesar să fie făcute cunoscute sau să fie evidenţiate. Nu 
le-au tăgăduit, ca şi cum le-ar fi fost frică să fie cunoscute 
aspectele acestea. Dar, într-adevăr, eu sunt pentru a publica 
scrisoarea aceea a Părintelui Stăniloae. De-aia îmi place de 
Părintele Neofit, că nu-i e frică. Adică de ce să ascundem 
anumite lucruri? Eu am fost primul care am făcut un crochiu 
biografic, un fel de cronologie vizavi de Părintele Ghelasie. Mi-a 
cerut-o Părintele Valerian. Şi scrisoarea aceea a Părintelui 
Stăniloae nu-i lungă. Dar faţă de răspunsul Înaltului Bartolomeu, 
nici nu se discută. Este o scrisoare în toată regula. Este un 
răspuns la nişte cărţi trimise. 

Mi-aduc aminte că a fost mare tevatură. A fost mare  
tam-tam cu scrisoarea Părintelui Stăniloae, pe care Părintele 
Ghelasie n-a ascuns-o de noi. Cel puţin de mine şi de vreo câteva 
persoane mai apropiate, nu a ascuns. Ne-a făcut cunoscut 
răspunsul Părintelui Stăniloae. În perioada în care Părintele 
Stăniloae i-a trimis scrisoarea aceasta Părintelui Ghelasie, era un 
călugăr din Frăsinei foarte cunoscut, Ignatie Marica, care a fost 
şi la editura Anastasia. A făcut parte din echipa de la Anastasia, 
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unde s-a ocupat de colecţia Comorile pustiei. După ce a fost la 
Anastasia, a mai trecut pe la vreo câteva edituri. A fost şi la 
Oastea Domnului. Actualmente este decedat. Ignatie Marica 
absolvise Seminarul. Era din Vâlcea şi a făcut Seminarul la 
Craiova, în aceeaşi perioadă cu Mitropolitul Irineu. A fost cam 
al doilea, deci, premiant. Şi, după Seminar, a venit în Frăsinei,  
s-a închinoviat în Frăsinei şi era destul de apreciat. A fost pe la 
cancelarie. Şi, dacă a fost fruntaş în Seminar, în promoţia lui, 
normal că trebuia să facă şi Teologia. Şi, până la urmă, s-a dus 
la Bucureşti şi a făcut un an de Teologie, pe care l-a terminat cu 
10. Era foarte capabil. Însă, după aceea, a abandonat. A zis că  
n-are rost, pentru că teologia care se face nu este ce trebuie. Nu 
i-a plăcut cum se făcea teologie. S-a smintit în special pentru că 
a stat la un cămin mixt (cu fete).  

Ignatie era foarte apropiat cu fel de fel de mărimuri de la 
Teologie, cu Ioan Rămureanu, istoric al Bisericii, cu Dumitru 
Radu Popescu, cel cu dogmatica, cu Cunescu, care a scris viaţa 
lui Gala Galaction. În orice caz, era în legătură cu mulţi 
profesori de la Teologie, pe care i-a adus şi la Frăsinei. Au venit 
şi pe aici şi mai şi slujeau. Era apropiat de aceste personalităţi, 
dar de la el n-a rămas o operă, ceva. În materie de scris, scria 
cumva, dar foarte şcolăresc. Avea un scris foarte…, nu ştiu cum 
să zic, de seminarist, în ghilimele. Era stilul seminaristic foarte 
îngust… Au rămas câteva scrieri de la el, dar sunt mai mult 
antologii. Îi plăcea foarte mult să facă, din fel de fel de cărţi, 
colecţii pe diferite teme. Reţin o carte a sa pe o tematică vizavi 
de Ierusalim. A fost foarte preocupat de evrei. Mai are vreo 
două volume numai despre români în Athos, dar sunt tot nişte 
antologii. El nu scrie nimic acolo. Avea un dar de a uni fel de fel 
de lucruri disparate, fel de fel de bucăţi de texte pe o anumită 
temă. Cam acesta a fost darul lui principal. A făcut şi multe 
interviuri. Se pare că tot el a făcut ultimele interviuri cu 
Părintele Stăniloae, care sunt şi publicate, ori la Anastasia, ori 
chiar la editura Mănăstirii Sihăstria. A realizat vreo trei inter-
viuri cu Părintele Stăniloae. Pe ultima sută de metri a făcut 
interviuri cu Părintele Stăniloae. Sunt remarcabile, foarte bune. 
Şi fiindcă a făcut aceste interviuri cu Părintele Stăniloae, se 
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considera, în mod normal, un apropiat al Părintelui Stăniloae. 
Cred că, folosindu-se de acest lucru, l-a influenţat cumva pe 
Părintele Stăniloae, că stătea pe-acolo mai mult.  

A avut şansa de-a fi în preajma Părintelui Stăniloae. În 
preajma Părintelui Ghelasie nu prea a stat. Cât a stat în 
mănăstire, normal că a fost şi aici, cu Părintele Ghelasie, dar 
între ei nu era o relaţie aşa de apropiată. Şi se pare că din 
momentul în care Părintele Ghelasie şi-a scos cărţile lui a fost o 
şi mai mare îndepărtare. Ignatie era un seminarist încuiat, 
asemenea unora de la Teologie, care sunt foarte îndoctrinaţi şi 
înguşti. Nu-i scoţi din tipicele lor. Seminarul, cel puţin până în 
’89, avea, cumva, o marcă, o ştanţă a lui. Mulţi dintre cei care 
făceau Seminarul şi apoi Teologia aveau ceva comun, o îngustime 
în felul de a vedea lucrurile. O deschidere mare în Teologie s-a 
făcut cu cei care au venit de la alte profiluri. În special cu 
„tehnologii”, cu politehniştii, cu cei care au făcut Teologia ca a 
doua facultate, s-a făcut o deschidere puternică. Dar, în rest, 
mulţi dintre teologi recunosc o anumită limitare. De aceea mulţi 
intelectuali, cum e Pleşu, sau cum e Patavievici, sunt foarte 
rezervaţi, în afară de Părintele Stăniloae, în privinţa teologiei 
româneşti. Spun că e o teologie fără respiraţie, sau o teologie cu 
limbă de lemn. Şi ca limbaj şi ca toate…  

În primul rând, teologia românească nu are deschidere 
spre cultură. E o teologie închisă. Ei voiau teologi cum e Teodor 
Baconschi. Unul ca Baconschi le plăcea. Sau cum e altul la Cluj. 
Sunt dintr-aceştia care au făcut studii pe-afară. Astfel de teologi 
le plac acestora, nu cum era şcoala de teologie românească de 
până în ’89. O fi fost foarte puternică şcoala de la Sibiu, dar cel 
puţin încoace, din ’44 până încoace, teologia românească este o 
teologie foarte cantonată în nişte chestii foarte rigide. Este fără 
deschidere şi de aceea nu i-a câştigat deloc pe intelectuali. 
Singurul care i-a câştigat pe intelectuali a fost Părintele Galeriu. 
Şi, mai încoace, le-a plăcut foarte mult Baconschi şi cei care mai 
sunt în genul lui. Intelectualilor le-a plăcut şi Părintele Stăniloae, 
bineînţeles. Părintele Stăniloae e singurul. Bine, aceştia sunt 
formaţi înainte de ‘44. Era altă şcoală la Sibiu înainte de ’44, faţă 
de ce-a urmat. Apoi, Părintele Stăniloae s-a mutat la Bucureşti 
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şi, într-o oarecare măsură, după ce-a ieşit din puşcărie, o peri-
oadă, patronează Institutul, că a condus doctorate. Şi Părintele 
Galeriu a fost profesor la Bucureşti. Deci, acuzaţia asta cade, 
cumva, indirect, un pic şi pe ei. Deşi, pe de-o parte aceştia îl 
laudă pe Părintele Stăniloae că nu e aşa rigid, pe de alta, acuză 
toată şcoala aceasta teologică că e perimată, că e îngustă, că e 
foarte închistată în şabloane, că e îmbâcsită. Intelectualii cam 
aşa vorbesc. Cum a fost Baconschi, aşa voiau ei teologia. 

Părintele Ignatie era, aşadar, în preajma Părintelui Stăniloae, 
dar n-a avut o apropiere şi cu Părintele Ghelasie. Ignatie era 
deja plecat din Frăsinei în momentul în care Părintele Ghelasie 
a publicat primele volume. Mai venea pe-aici totuşi cu cărţile 
lui, ca să le plaseze la cancelarie, dar nu mai era în Frăsinei ca 
să-l simţim şi noi bine, să ştim şi ce zice. Ştiu, chiar mi-aduc 
aminte că s-a discutat, şi în mănăstire a fost mare tărăboi pe 
chestia asta. Se pare, din câte-am observat, din câte-am aflat, că 
avea o reacţie nu numai rezervată, în privinţa Părintelui Ghelasie, 
dar chiar una cumva duşmănoasă, cum se spune. Adică, una 
critică şi foarte… aşa... 

Se pare că Ignatie se considera un scriitor la fel ca părintele 
Ioanichie Bălan, care a fost până-n ’89 un scriitor bisericesc, un 
scriitor monah. Dar toţi aceştia, intelectualii, îl caracterizau, de 
exemplu, pe Părintele Ioanichie Bălan drept un „ceaslovar”. Nu 
au fost câştigaţi de scrisul părintelui Ioanichie Bălan. Spuneau că 
este şi Părintele Ioanichie Bălan, care a scris Patericul românesc, 
care a făcut… Dar i-au pus „ştanţa” asta, că este „un ceaslovar”. 
Ziceau, în primul rând, că nu are cultură, că nu are deschidere 
culturală. La intelectuali, Părintele Ioanichie Bălan nu prea a 
făcut mare lucru. Nu i-a câştigat, nu le-a spus prea mult, nu i-a 
impresionat deloc. Ignatie era-n admiraţia părintelui Ioanichie 
Bălan şi a tuturor celor ca Părintele Cleopa şi a genului acesta 
de scriitor şi de fel de a fi, care s-a impus până-n ’89 ca scriitor 
în Biserica Românească. 

Tot la fel se considera un scriitor şi Ignatie. Şi când a 
apărut Părintele Ghelasie cu scrisul lui – fiind tot din mănăstire 
şi un scriitor monah – bineînţeles că, imediat, părintele Ignatie 
s-a încins: „Cum e asta?”. Mai ales, după ce s-o fi şi uitat un pic 
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pe cărţile Părintelui şi n-a priceput absolut nimic, i s-a părut şi 
un afront, cumva. S-a simţit jignit că nu pricepe o boabă. 
Părintele Ignatie era sensibil la părerile intelectualilor şi se 
considera şi un intelectual. Şi când a văzut că intelectualii îl 
apreciază chiar foarte mult pe Părintele Ghelasie, atunci s-a 
născut, cred, şi un pic de invidie pe Părintele, şi a trecut la 
defăimare. Mai ales când a văzut reacţiile unor oficiali din 
Biserică, în loc să-l apere, fiind din Frăsinei, fiind frate şi călugăr 
din Frăsinei, n-a făcut altceva decât să dea apă la moară. Noi 
suntem aici o frăţie, o comunitate. El s-a unit cu cei din afara 
mănăstirii care, fără să fi citit mai nimic, îl denigrau şi-l 
defăimau pe Părintele Ghelasie.  

Avem călugării noştri aici, care nu sunt de-ai Părintelui 
Ghelasie, dar care s-au simţit foarte jigniţi când au ajuns la 
Petru Vodă şi la Sihăstria şi au văzut că te iau de la primele 
vorbe, întrebându-te ce părere ai tu despre Părintele Ghelasie. 
Cumva te pun într-o postură, te obligă, parcă, cumva – şi pe la 
Sihăstria şi prin zonă – să te delimitezi de Părintele. Ca şi cum 
ai fi eretic, sau mai ştiu eu cum, dacă spui ceva pozitiv de 
Părintele. Sau vor să fi de acord cu ei, cei care spun că Părintele 
Ghelasie este un înşelat şi că toate scrierile şi cărţile lui nu sunt 
ortodoxe, ori că sunt nişte aiureli. Aşa susţin unii de la la Petru 
Vodă. Dar, nu numai că ar fi aiureli, ci pretind că sunt scrieri cu 
influenţe orientale, că sunt oculte. Aceste cărţi sunt – pentru 
mănăstirile din Moldova – trecute la treburi stricăcioase, la 
rătăciri în Biserică. Sunt unii, cum e Părintele Adrian Făgeţeanu 
de la Lainici, ce a fost şi la mânăstirea Antim, care se ocupa cu 
sectologia, şi care l-a trecut pe Părintele Ghelasie, pe Părintele 
Ilarion Argatu, pe Părintele Arsenie Boca, la persoane care s-au 
ocupat cu scrisul, dar care ar fi fost rătăcite. Aşa cum e şi cu 
Vladimireşti, că şi maica Veronica are nişte cărţi. Consideră 
cărţile Părintelui Ghelasie, cam tot aşa cum sunt socotite cărţile 
maicii Veronica de la Vladimireşti. Şi te iau de la poartă şi te 
jignesc. Şi ai noştri, fiind olteni, şi de pe-aici şi din mănăstire, 
chiar fără să nu fi citit cărţile Părintelui Ghelasie, i-au luat 
apărarea: „Băi, dar de ce? Cum vă manifestaţi voi aşa şi cum ne 
luaţi pe noi aşa? Cum ne întâmpinaţi aşa? Fără să ştiţi ce părere 
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avem noi. Suntem şi noi călugări. Asta e o abordare duhovni-
cească? Pe Părintele Ghelasie noi l-am cunoscut, a fost călugăr 
la noi. A fost preot şi duhovnic. Cum vă permiteţi să vorbiţi aşa? 
Pe ce bază? Ce argumente aveţi, ce dovezi aveţi? Aduceţi-ne şi 
nişte argumente. Pe ce bază îl acuzaţi? Aţi citit cărţile lui?” Şi au 
spus sincer că n-au citit. La început, au spus ceva neclar, 
dădeau de înţeles că le-ar fi citit. Dar ai noştri s-au băgat mai 
tare: „Dacă le-aţi citit, spuneţi-ne ceva… Convingeţi-ne că aţi 
citit ceva din Părintele Ghelasie. Nu numai aşa… acuze… Nu 
ne convingeţi dacă spuneţi că doar le-aţi citit. Dacă le-aţi citit, ca 
să ne convingeţi, spuneţi ceva din care să ne convingem că aţi 
citit.” Şi aceia au răspuns că nu le-au citit. Deşi, nici ai noştri nu 
ştiau, dar i-au pus, aşa ca olteanul, în postura aceasta. Nici ei nu 
citiseră, dar totuşi le-au cerut să spună ceva, să se vadă dacă au 
citit. „Ia spuneţi-ne ceva din cele pe care le zice Părintele 
Ghelasie acolo! Sau spuneţi ce aveţi împotrivă, anumite lucruri. 
Veniţi cu nişte lucruri concrete din Părintele Ghelasie. Mergeţi 
la concret!” Cam asta-i situaţia în mănăstirile din Moldova. 

Ignatie a fost foarte apropiat de toţi părinţii aceştia. Dar 
Ignatie, fiind din Frăsinei şi ajungând în Bucureşti, la editura 
Anastasia, era în legătură cu toţi, şi cu Părintele Sofian, şi cu 
Părintele Adrian… Nici Ignatie nu citise nimic. Nici nu era în 
stare. Sau o fi încercat şi s-a simţit foarte jignit că nu înţelege 
nimic. Tocmai el, care fusese premiant, care a terminat un an la 
Teologie cu 10, el, care se considera foarte pregătit, că în 
Frăsinei ţinea predici în biserică, că Părintele Neonil îl punea, 
chiar el să nu înţeleagă? Şi s-a simţit jignit. Cum Ghelasie scrie 
şi eu nu pricep nimic? Şi atunci când a văzut că şi alţii zic, i-a 
venit mai uşor şi lui. A mers mai mult pe opiniile altora, a celor 
pe care i-a auzit că-l defaimă, şi şi-a zis că ce mai e nevoie să 
mai citească, când sunt persoane mult mai puternice ca el, mai 
capabile şi mai autorizate, care deja îşi exprimă păreri 
împotriva Părintelui Ghelasie. Şi atunci a trecut şi el contra lui. 
Şi a făcut o treabă foarte urâtă, din punctul meu de vedere. Ştiu, 
dintr-o informaţie sigură, că i-ar fi citit fragmente Părintelui 
Stăniloae, în perioada în care Ignatie i-a luat interviuri. Spre 
sfârşitul vieţii, când Părintele Stăniloae era bătrân, nu mai citea. 
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Nu mai făcea lecturi de niciun fel. Nu l-a citit pe Părintele 
Ghelasie. Nu ştiu, probabil că ori i-o fi cerut lui Ignatie, ori 
Ignatie efectiv s-a băgat el în seamă şi i-a spus Părintelui 
Stăniloae, l-a incitat: „Uite, e unul la Frăsinei…”.  

Părintele Stăniloae ţinea foarte mult la Frăsinei. Părintele 
Stăniloae tot timpul a lăudat Frăsineiul şi pe călugării din Frăsinei, 
spiritualitatea şi specificul Frăsineiului, care sunt legate de 
Sfântul Calinic. Iar Părintele Stăniloae a fost unul din cei mai 
puternici care a reuşit să scrie cel mai frumos despre Sfântul 
Calinic şi despre specificul Sfântului Calinic. Părintele Stăniloae 
îl considera pe Sfântul Calinic cel mai mare sfânt român. Îl 
considera exponentul şi adevăratul chip de sfânt român. Deci, 
cumva, prototipul. În Sfântul Calinic s-a întruchipat tot ce 
înseamnă sfinţenie românească. Adică, era un fel de arhetip al 
sfântului român. Cel mai teribil a fost că a reuşit să cuprindă – 
în personalitatea Sfântului Calinic – tot ce înseamnă sfinţenie 
românească. Era o complexitate a sfinţeniei care cuprinde şi 
facere de minuni şi asceza şi tipăritura de cărţi şi tot ce este 
frumuseţea românească. Părintele Stăniloae l-a evidenţiat în 
complexitatea aceasta. Şi când a auzit că unul de la Frăsinei s-a 
apucat de scris, probabil că o fi fost şi el un pic curios. Şi 
probabil – aşa ştiu – Ignatie i-a făcut lecturi din Părintele 
Ghelasie. Dar i-a făcut nişte lecturi tendenţioase. Adică, a luat 
de aici, a luat de colo, ce i-a convenit lui sau ce i s-a părut lui, şi 
i-a făcut un fel de lecturi tendenţioase, din punctul meu de 
vedere.  A căutat să scoată în evidenţă ce voia el. N-a vrut să 
pună în evidenţă felul de a fi al Părintelui Ghelasie. Dacă era să-i 
fi citit Părintelui Stăniloae ceva din Părintele Ghelasie, trebuia 
să-i citească o bucată consistentă, din care să poată lua un pic de 
puls vizavi de scrisul Părintelui Ghelasie. Pe când el a citit 
bucăţele, un fragmenţel de acolo, o frăzuţă de acolo. Fragmente 
care, luate separat, probabil că sună ciudat sau mai ştiu eu cum 
sună, când sunt scoase din context. Ştiu eu cum a făcut el? 

În orice caz, pe baza lecturii respective, s-a scris acea 
scrisoare. Părintele Stăniloae a scris acea scrisoare, care cred că 
există încă. Eu am reuşit s-o conserv foarte bine. Am păstrat şi 
plicul. Am şi copiat-o. Şi am ţinut foarte mult să fac asta, din 
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cauză că scrisoarea a trecut prin multe mâini. Eu am dat-o şi 
altora. A umblat pe colo, pe dincolo şi, până la urmă, a ajuns 
înapoi, la Frăsinei. Şi când a ajuns înapoi era un pic obosită. Era 
cam uzată. Iniţial fusese băgată în plic cu o hârtie format A4. 
Era scrisul acela lăbărţat al Părintelui Stăniloae. Era scris aşa – 
cum este la unii, care scriu – pornit din partea stângă, dar când 
ajung mai în jos, scriu pe diagonală parcă. Părintele Stăniloae 
nu ţinea linia dreaptă la scris. Tot se ducea într-o parte. Şi am 
conservat-o. Am pus-o în lada unde am pus eu totul. O cutie 
imensă cu tot ce a rămas de la Părintele Ghelasie. De felul meu, 
sunt un fel de arhivar. Îmi place să păstrez. N-arunc nimic. Dar 
în special acolo, în cufărul acela, au fost puse nişte unicate.  

Părintele Stăniloae a fost foarte delicat. Nici nu putea să 
dea un altfel de răspuns. Părintele Stăniloae este un sfânt. I-a 
dat un răspuns foarte delicat. Dar, cum să spun eu, nu-i reproşa 
ceva efectiv, ca greşeală teologică. Nu. Toată observaţia era 
legată de limbaj. Părintele Stăniloae susţinea un limbaj evanghelic 
şi spunea că acesta este limbajul lui Hristos. Zicea că limbajul în 
care a scris el este limbajul evanghelic. Şi-l acuza, într-un fel, pe 
Părintele Ghelasie că nu foloseşte acest limbaj şi că de ce 
foloseşte un alt limbaj. Nu o reţin integral, mot à mot, dar, ca 
esenţă, scrisoarea asta consemnează. Făcea nişte consideraţii 
vizavi de limbajul evanghelic, afirmând că e destul de delicat şi 
destul de nepotrivit să renunţi sau să treci peste limbajul 
evanghelic, încercând să foloseşti un alt fel de limbaj. Părintele 
Stăniloae considera că aceasta ar fi, cumva, ca o abatere şi ca un 
fel de rabat de la Tradiţie, că nu se menţine în Tradiţie. Spunea 
că în Ortodoxie nu se merge pe originalitate sau pe lucruri din 
acestea teribiliste. 

E o scrisoare pe care nu ştiu cum s-o categorisesc, vizavi 
de cum sunt scrisorile Sfântului Vasile, sau alte scrisori la Sfinţii 
Părinţi. Este o scrisoare consistentă, cred că o jumătate de A4. 
Părintele Stăniloae mai zicea acolo ceva şi vizavi de mariologie, 
observând ca o lipsă, pe care ar fi constatat-o în scrisul 
Părintelui Ghelasie, faptul că n-a vorbit de Maica Domnului. Şi 
Părintele Stăniloae, spre finalul scrisorii, îi recomanda să 
vorbească şi de Maica Domnului. Deşi, după aceea, se ştie 
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foarte bine, sau noi ştim foarte bine că Părintele a scris texte de 
mariologie. Dar probabil că, în momentul în care a citit Ignatie, 
Părintele Ghelasie încă nu scrisese cărţile lui despre Maica 
Domnului. Cred că Părintele Ghelasie are cele mai frumoase 
cărţi, cele mai frumoase texte scrise despre Maica Domnului. A 
scris extraordinar despre Maica Domnului! 

Părintele Stăniloae nu-l oprea de la scris pe Părintele 
Ghelasie. Numai atât îi spunea. Specificul şi tema scrisorii 
Părintelui Stăniloae este pe limbajul Părintelui Ghelasie vizavi 
de limbajul evanghelic. Aceasta era esenţa acestei scrisori. Dar îi 
mai spunea, cumva spre final, că nu îl opreşte de la scris. Îl 
încuraja şi îi spunea că se bucură că şi alţii scriu şi că e foarte 
bine să scriem. Asta îi spunea Părintele Stăniloae acolo. Dar îi 
zicea să scrie şi despre Maica Domnului, că el a scris foarte mult 
despre Maica Domnului. Spunea că trebuie să scriem mult 
despre Hristos, dar trebuie să scriem mult şi despre Maica 
Domnului. Voiam neapărat, şi în timpul slujbei, la Sfânta 
Liturghie dimineaţă mă gândeam, să exprim acest punct de 
vedere. În special, voiam să ajungă la urechile lui Neofit. Chiar 
aveam de gând să-i scriu o scrisoare. Am vorbit acum eu ceva, 
în acest sens, dar aş mai avea mult de comentat în privinţa 
acestor aspecte. S-ar putea scrie o carte întreagă şi mă bucur 
enorm că Neofit are de gând să scrie o carte pe chestia asta, din 
cauză că s-ar lămuri cred multe lucruri. El e un om pe care eu îl 
consider capabil, o minte încă. Nu e îmbătrânită. E la o vârstă. 
Şi, într-adevăr, ar trebui lămurite anumite lucruri. Nişte oameni 
capabili pot să lămurească aspectele acestea, pentru Părintele 
Ghelasie, şi, din cauză că e ceva la care eu – fiind foarte apropiat 
de Părintele – ţin foarte mult. De ce să ne fie frică?!  

Acuma de curând – cred că anul trecut – a apărut o carte a 
unui teolog de marcă, un dogmatist de la Alba Iulia, George 
Remete, care are un raft de cărţi şi care se dă mare teolog. E 
considerat foarte puternic, cumva. George Remete este unul 
care mereu a fost împotriva Părintelui Ghelasie. Remete este un 
teolog împotriva Părintelui Ghelasie. Actualmente este la Alba 
Iulia, titular la catedra de dogmatică. Şi are multe cărţi. Cea mai 
cunoscută carte lui este o dogmatică de seminar, care ar fi 



Amintiri, gânduri, mărturii din Frăsinei 

19 

„noua dogmatică”. Era dogmatica aceea veche, a lui Zăgrean şi 
Todoran, care e considerată prea demult apărută şi perimată. 
Remete a scos o dogmatică foarte filosofică, mult mai groasă. 
Are un cuprins dublu sau triplu, dar, cum se spune, nu a 
surprins esenţa. În continuare a rămas folosită „dogmatica lui 
Zăgrean” din cauză că cea a lui Remete este foarte filosofică, nu 
e practică. N-a prins la elevi. Îi depăşeşte. Şi felul cum trata el 
problemele nu e practic, ci e cam prea speculativ.  

Şi, recent, George Remete a scos o carte în care iar îl atacă 
pe Părintele Ghelasie. Îl atacă tocmai pe scrisoarea Părintelui 
Stăniloae. Sau, cumva, nu atâta pe scrisoare – căci nu cred că 
ştie el de scrisoare – cât pe baza aşa-ziselor lucruri pe care le-ar 
fi spus Părintele Stăniloae vizavi de Părintele Ghelasie. Dar de 
unde cunoaşte Remete aceste afirmaţii? La un moment dat, 
pune pe seama Părintelui Stăniloae anumite afirmaţii vizavi de 
Părintele Ghelasie. Dar n-avem nicio certitudine că acele 
afirmaţii au fost făcute de Părintele Stăniloae. Pe ce bază spune 
Remete că Părintele Stăniloae a făcut acele afirmaţii?  

Şi când a fost Florin Caragiu aici i-am făcut cunoscute 
toate acelea. Şi, oricum, afirmaţiile lui Remete, cel puţin în cartea 
asta, dar şi în alte cărţi, sunt scandaloase. El, care zice că e mare 
teolog, se poartă îngrozitor. Nu că nu e duhovnicesc, dar nu e 
nici măcar politicos. Atacă, acuză. Şi nu numai pe Părintele 
Ghelasie. Se leagă şi de mulţi alţii, nu numai de Părintele 
Ghelasie. Se leagă aproape de toţi. Îi acuză aproape pe toţi. Deci 
e în război, cumva. Şi e o carte, nu mai ştiu cum îi zice, dar în 
cartea asta chiar se leagă de Părintele. E o carte apărută la 
editura Reîntregirea. Dar pe mine, normal, m-a preocupat 
Părintele. Sunt vreo trei locuri în carte unde se leagă de 
Părintele Ghelasie. Dar în special se leagă la modul: „Uite ce-a 
zis Părintele Stăniloae!”. 

Şi Florin Caragiu zicea, şi la fel eu spun şi eu – şi am 
vorbit şi cu părintele Agatanghel – că Remete nu are, de fapt, 
nicio bază serioasă în ce spune. Sunt doar nişte vorbe. De unde 
a scos poveştile acelea?! Nu există nici un argument prin care 
putem să credem că acele afirmaţii pe care le înşiră el acolo ar fi 
aparţinut Părintelui Stăniloae sau că Părintele Stăniloae ar fi zis 
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aşa ceva despre Părintele Ghelasie. Sunt nişte bârfe! Nişte 
vorbe! Le-o fi auzit Remete de undeva? Ori le-o fi scos din capul 
lui? Zic asta, din cauză că Remete, deşi se consideră teolog 
riguros, face în carte fel de fel de acuzaţii, nu numai privitoare 
la Părintele Ghelasie. Dar sunt acuzaţii fără nicio bază. Apoi, 
cum poţi să acuzi aşa un om? Ce creştinism e acesta şi ce 
teologie face Remete? Şi e şi preot! Cum poţi să acuzi pe cineva 
fără să ai un temei concret? Îl acuzi fără să ai argumente, fără să 
ai nişte dovezi?! Ce dovezi?! Nu aduci nimic! Şi zice multe. În 
special, vizavi de Părintele Ghelasie face afirmaţiile acestea. Le 
plasează acolo, le aruncă. Dar nicio dovadă. Că a zis Părintele 
Stăniloae! Păi a zis Părintele Stăniloae, dar când a zis, cum şi ce 
a zis? Cine, ce martori ai? În plus, vizavi de afirmaţii orale, e 
foarte delicat să fie puse în circulaţie, din cauză că pot fi uşor 
deformate. Odată intrate în circuitul public pot fi foarte uşor 
înflorite, denaturate, scoase din matcă. Ce ştiu eu cum cineva a 
zis cândva o vorbă? Păi, putem acum pe vorba aia să facem fel 
de fel de teologhisiri? Putem să facem fel de fel de acuzaţii 
numai pe faptul că ar fi zis cineva o aşa-zisă vorbă? 

 
* 

 
Cred că strădaniile celor care s-au implicat foarte mult şi 

s-au luptat să-l facă cunoscut pe Părintele Ghelasie nu sunt fără 
rezultat şi trebuie ţinut cont de lucrul acesta. Mie-mi place 
punctul de vedere al Părintelui Neofit. E extraordinar! Mi se 
pare cel mai pozitiv şi cel mai ziditor. Nu trebuie să ţii cont de 
împotrivirile acestea. Ce, trebuie să te cramponezi de ele? Aşa e 
şi în creştinism, cumva, chiar vizavi de întreaga Ortodoxie. Nu 
contează pe câţi câştigi, nu contează cât îl faci cunoscut. Tot 
dichisul sau tot secretul, toată treaba e să-ţi faci tu datoria şi să 
mişti tu, să-ţi faci tu lucrarea, datoria ta, să-ţi pui în valoare 
capacitatea în a lămuri lucrurile. Nu contează câţi adepţi avem, 
câţi ne citesc, cât de cunoscute, ce circulaţie sau ce efect au 
cărţile, câţi am câştigat la Părintele. Nu! Unul dacă e sau câţiva, 
nu contează. Ce atâta preocupare cu lărgirea obştii următorilor 
Părintelui? Asta e mila Domnului. Sunt o mulţime de sfinţi care 
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n-au adepţi. Ce, se pune problema că nu mai e sfânt dacă nu are 
nu ştiu câţi adepţi? Nu contează foarte mult cât e cunoscut sau 
necunoscut. Fiecare se străduieşte. E o străduire din dragoste, 
pentru că nu trebuie să-l băgăm cuiva pe gât pe Părintele 
Ghelasie. Dar e o frumuseţe la Părintele şi e şi păcat să nu-l faci 
cunoscut, să tăgăduieşti sau să nu vorbeşti despre această 
frumuseţe, mai ales dacă ai fost în apropiere şi dacă îl cunoşti, 
cât de cât. Fiecare a scris în felul lui. Fiecare s-a străduit să 
spună ceva şi să aducă o contribuţie, cât de cât. Şi părerea mea 
este că toată iniţiativa asta, toată străduinţa asta şi toată 
osteneala care s-au făcut, n-au avut în vedere câţi cititori avem, 
câţi am mai câştigat. A avut în vedere altceva, părerea mea. 
Anume, să demonteze fixurile şi prejudecăţile în privinţa 
Părintelui Ghelasie. Să lămurească, cumva, nu vizavi de 
pro/contra, ci vizavi de nişte aspecte. În primul rând, a vrut să 
facă cunoscute frumuseţile din cărţile Părintelui Ghelasie. În al 
doilea rând, să demonteze acele prejudecăţi şi idei false care i se 
atribuie Părintelui Ghelasie şi prin care e perceput de unii. Sunt 
mulţi care deja au impus, pe ici, pe colo, deşi n-au citit ceva, 
nişte aiureli despre Părintele Ghelasie. Fel de fel de vorbe... Şi 
normal că cei care îl cunosc cât de cât pe Părintele Ghelasie şi au 
şi capacitate, trebuie să demonteze lucrurile acestea. Pentru 
aceasta cred că s-au făcut mărturiile, pentru aceasta se scrie, 
pentru a face curăţenie în fel de fel de abureli prin care este 
perceput Părintele Ghelasie sau prin care se vorbeşte despre el. 
Există o vorbire despre Părintele Ghelasie ieşită din context, 
total eronată. S-au făcut fel de fel de afirmaţii. Şi tot scrisul 
acesta, care s-a făcut de către oameni competenţi, nu face 
altceva decât să contracareze aceste abureli, aceste aiureli. Ce 
ştiu eu căruia i se năzare să spună nu ştiu ce despre Părintele 
Ghelasie, altul o ia de bună, dar ei habar n-au, sunt paraleli cu 
chestiunea. Iar cei care se ocupă şi care au scris despre Părintele 
Ghelasie sunt oameni care citesc. Mie chiar mi-a plăcut foarte 
mult ce s-a scris. Mi-a plăcut şi ceea ce a scris Părintele Dan 
Popovici în volumul trei de la Comentarii la Pateric. A plasat 
nişte texte din Părintele Ghelasie nemaipomenit de bine, le-a 
pus în valoare! Sunt texte din Părintele Ghelasie alături de o 
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exegeză pe apoftegmele sfântului Arsenie cel Mare lucrate 
foarte bine. Sunt extraordinare! Se observă o forţă pe care o au 
acele locuri pe care le-a citat din Părintele Ghelasie, şi care,  
într-adevăr, îl pun în valoare. Că şi aşa citesc unii foarte puţin, 
dar dacă văd acel pasaj îi incită. E atât de puternic şi atât de 
frumos! Foarte bine ce face Dan Popovici. Şi toţi cei care scriu 
despre Părintele, care cunosc, cât de cât, scrierile sale şi sunt 
competenţi, au şi alte abilităţi, au şi alte pregătiri. Şi scriu  
dintr-un context foarte larg şi autorizat. Adică nu aşa, fiecare 
afon, fiecare urechist, fiecare gămălie se apucă el şi bâiguie că ar 
avea el ceva de zis despre Părintele Ghelasie. Sau se trezeşte 
aşa, cutare, vorbind. 

Părerea mea că pentru asta s-au făcut mărturii, pentru 
asta se scrie, pentru asta apar şi Crochiurile, Chipul Iconic. Pentru 
asta s-a făcut şi editură, pentru a contracara tocmai pe aceşti, 
între ghilimele spus, profani vizavi de Părintele Ghelasie. Şi 
sunt destul de mulţi. Sunt şi prin mănăstiri, sunt şi între mireni, 
dintr-aceştia care se apucă şi ei şi au o opinie. „Băi eu am o 
opinie sau am şi eu un punct de vedere despre Părintele 
Ghelasie”. Ce înseamnă această opinie sau această părere a lor? 
Ce credit are? Ce credit ar putea avea?  

Şi prin scris se rezolvă tocmai problema aceasta, căci în 
continuare se menţine reverberaţia unor păreri. Cred că nu-i 
important că s-a schimbat ori că nu s-a schimbat, părerea 
despre Părintele Ghelasie. Important este că văd că incită. Pe 
mine mă distrează şi chiar îmi place că zgândăre. Dacă e aşa o 
nulitate şi dacă e aşa o rătăcire, de ce le atrage atenţia şi de ce îi 
deranjează? De ce neapărat îi preocupă? Au ei destule cu care 
să se ocupe. Ce treabă au ei cu Părintele Ghelasie? De ce, la un 
moment dat, se opresc la el? E o treabă mult mai complexă, mi 
se pare. E o chestie şi de duhuri şi de altceva, căci altfel… Apoi, 
faptul că la un moment dat se opresc şi la Părintele Ghelasie 
scoate în evidenţă că e un reper, indirect, tocmai prin negati-
vismul acesta al unora. Exact cum zice Părintele Valerian, că 
anumite valori pozitive le putem scoate în evidenţă chiar prin a 
contura anumite lucruri negative, prin a evidenţia anumite 
lucruri negative, prin a le arăta. Dar din însăşi arătarea acestor 
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lucruri reiese valoarea lor falsă. Aşa cum i-au plăcut Părintelui 
Valerian filmele lui Cristian Mungiu. Filmul acela, care a luat 
premiu la Cannes, „4,3,2”, dar şi cel cu Tanacu… Şi în mănăstire 
s-au exprimat fel de fel de puncte de vedere. Chiar acum, de 
curând, a apărut o carte, a unuia care se ocupă de critică de film 
şi care a devenit o autoritate în materie de critică de film. Acesta 
are o poziţie tot ca a părintelui Valerian. Am văzut o cronică 
foarte bună la filmul cu Tanacu, După dealuri, în care se spunea, 
tare interesant, că efectiv Mungiu – care e un profan, un mirean, 
ce ştie el despre viaţa monahală sau despre călugări? – cu 
capacitatea lui de artist şi cu înzestrare, e realmente preocupat, 
în acest film, să-i pună în valoare pe călugări şi această spiri-
tualitate călugărească şi monahală. Nu încearcă să defaime sau 
să vorbească de rău pe călugări. Din contră, vrea sincer să arate 
o frumuseţe a călugărilor, vrea să o facă cunoscută lumii prin 
arta lui.  

În celălalt, primul film, cu avortul, nu face, cum ar crede 
unii, o propagandă pro-avort. Oricine vede un documentar cu 
avortul… Nu poţi să spui că un documentar cu avortul este 
pro-avort sau anti-avort. Un documentar în care este filmat 
efectiv procesul desfăşurării avortului este ceva care nu se 
poate vedea. Aşa e de şocant. Sângele ăla, copilul scos bucăţele 
cu chiureta şi toate astea. Şi când vezi documentarul acela, este 
un lucru cutremurător. Nu e nevoie să faci cine ştie ce teologie 
sau mai ştiu eu ce filosofie. Numai din prezentarea unui lucru 
negativ înţelegi că e un lucru negativ acolo, că e un păcat. Ce 
poate să fie altceva? E o imagine prin care vezi şi înţelegi. Când 
filmezi un avort pui în circulaţie o imagine negativă, un păcat 
care se face acolo. Şi ce poate să fie avortul ăla? În primul rând, 
o crimă pe care o face chirurgul. Ce poate să fie altceva decât un 
păcat? E ceva negativ. Dar e folositor să vezi, din cauză că 
indirect se naşte în tine o reacţie împotriva avortului, din cauză 
că se întoarce în tine ceva. E ceva ce îţi dă peste cap toată 
aşezarea ta prin şoc. Te şochează faptul, tocmai prin prezen-
tarea negativului. Pentru cine are ochi să-l vadă, nu-l incită să 
facă avort niciodată. Unii consideră că dacă ne uităm, că dacă 
mediatizăm sau arătăm fotografii cu avortul e ca şi cum îi 
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incităm pe oameni să facă aşa ceva. Cine vede o filmare cu un 
avort, părerea mea, trebuie să fie demonizat sau cretin, ca 
văzând imaginile de acolo, să-i mai vină să mai facă aşa ceva. 
Indirect, prezentarea unei imagini negative are ceva pozitiv în 
ea. Şi eu am fost de acord cu Valerian în privinţa aceasta. 

Căci mulţi judecă lucrurile: Aaa! E negativ! Ce spune ăsta, 
mă? Ce creştinism este în povestea asta, care prezintă un lucru 
negativ? Unii cred că o lucrare de artă creştină trebuie să 
prezinte lucrurile nu ştiu cum. Valerian spune că filmul acela e 
creştin. Alţii spun: „Ce creştinism poate să fie acolo, când pre-
zintă nişte păcătoşenii?” Bine, bine, prezintă nişte păcătoşenii, 
prezintă negativul ăla, dar îl prezintă în aşa fel încât, într-un fel, 
este exorcizat. Nu ştiu cum să spun. E exorcizat prin şocul pe 
care-l provoacă în tine. Deci, nu e pro-avort! 

În privinţa asta, am fost foarte de acord cu Părintele 
Valerian. Chiar când a fost la parastas la Părintele Ghelasie, dar 
nu acum, data cealaltă, chiar mi-am expus punctul de vedere, că 
am vrut să văd dacă nu cumva greşesc. Şi mi-a spus că nu. 
Exact aşa înţelege şi el, aşa cum l-am înţeles şi eu. S-a născut şi 
în mănăstire o dispută. S-au smintit de Valerian că-i plac filmele 
lui Mungiu. Că, „ce, alea sunt filme creştine?!” Ce-o fi însemnând 
pentru ei film creştin? Asta-i o altă treabă! Probabil că film 
creştin, pentru ei, este un film din acelea, catolice, cum e e Viaţa 
lui Moise sau mai ştiu eu ce. S-a născut, cumva, un fel de 
înţelegere. Probabil că lor le place Ostrovul de la ruşi. Compară 
Ostrovul cu filmul lui Mungiu şi deduc că filmul lui Mungiu nu 
mai e creştin. Acela al lui Piotr Mamonov ar fi creştin, iar acesta 
nu ar fi creştin… E posibil ca fimul lui Mungiu să aibă un mesaj 
mult mai puternic ca Ostovul acela rusesc, care a fost vizionat, 
într-adevăr, de foarte mulţi ortodocşi. A pătruns foarte mult în 
spaţiul ortodox. Într-adevăr, o fi o poveste frumoasă, o imagine 
cu călugări, cu un nebun pentru Hristos. E prezentat, probabil, 
foarte viu. Nu contest valoarea Ostrovului. Dar unii consideră că 
acesta este prototipul, că numai acela e genul de film creştin. 
Restul? Ce, numai aşa? Ei, aşa se văd lucrurile peste tot. Toate 
sunt văzute cu ochelari de cal, doar aşa, îngust… 

* 
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Am multe de zis, dacă e să merg pe o deschidere din 

aceasta. E şi normal să fie aşa că, ce păcatele, e o viaţă de om 
aproape. Şi uşor le activez. Depinde, acum pot să fiu şi incitat 
de ceva. Dar eu chiar sunt îndurerat sau chiar sunt foarte marcat 
de cunoaşterea asta, a Părintelui Ghelasie, şi de realitatea aceasta, 
care este Părintele Ghelasie. Şi îmi place cum toţi părinţii 
aceştia, şi Părintele Neofit şi ceilalţi, cât de cât, cum pot ei, se 
străduiesc să îl facă cunoscut. Chiar rămân mirat la un moment 
dat. Nu-l consider pe Părintele Neofit străin de Frăsinei. Nu. Nu 
e călugărit aici, n-a stat aici… A venit doar din când în când. 
Dar rămân de multe ori mirat de cât de frumos scrie despre 
Părintele Ghelasie şi cum îi ia apărarea, nefiind din Frăsinei. Mi 
se pare foarte frumoasă lucrarea aceasta. Şi colecţia pe care o 
scoate acum, care se pare că a prins foarte bine. Cu aceste 
aforisme, care sunt selectate. Dacă nu pot citi cărţi, măcar să 
citească anumite afirmaţii ale Părintelui Ghelasie, care stau prin 
ele însele. E foarte frumos, e un lucru extraordinar, când cineva 
evidenţiază şi pune în valoare pe altcineva. E un lucru mare în 
zilele noastre să mai vezi şi dincolo de tine. D-apoi să-l vezi pe 
cineva deasupra ta. Şi chiar există mulţi oameni capabili.  

Am văzut că sunt astfel de oameni, cum e Cătălin Cioabă. 
Ani de zile s-a spovedit la Părintele Ghelasie, şi l-a ajutat enorm 
Părintele Ghelasie. Dar n-a scris decât o simplă mărturie, şi, nu 
ştiu de ce. Adică, o capacitate, cum e Cătălin Cioabă, om cu 
doctorat în filosofie – unul dintre cei mai buni traducători din 
limba germană – chiar să nu zică ceva? Şi mărturia aceea a lui 
Cătălin nu-i prea consistentă. Chiar să nu-i fi atras aminte atâtea 
lucruri frumoase, atât de adânci, la Părintele Ghelasie? De ce 
oare?... Să vezi la Heidegger sau la Wittgenstein lucruri… E 
cultură, într-adevăr. Nu-i reproşez că a ajuns la o cunoaştere 
aprofundată a filosofiei germane, fiind cunoscător de limbă 
germană. E un om care a făcut întâi germana. Poate e dintre cei 
mai buni cunoscători de limbă germană. Dar, avându-l duhovnic 
pe Părintele Ghelasie, chiar să nu fi citit? Cum să nu-i fi atras 
atenţia? Că are o minte! Are o capacitate! Cum să nu surprinzi 
nişte lucruri care, după părerea mea, la Părintele Ghelasie sunt 
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mult mai puternice decât la Heidegger şi la Wittgenstein? Iar 
aceştia nu sunt ortodocşi. Părintele are nişte lucruri mult mai 
adânci, şi chiar atinge puncte fundamentale. Şi la Heidegger 
întâlneşti chestia cu hotarul, şi el vorbeşte de astfel de lucruri. 
Dar la Părintele Ghelasie sunt mult mai adâncite. Şi e normal, 
nici nu mă mir. Nu pot să-i spun acum lui Cătălin, şi e şi greşit, 
cumva, să-i spun să fie critic vizavi de Heidegger într-o  
abordare comparativă cu Părintele Ghelasie.  

Tot apropo de scrisoarea Părintelui Stăniloae, e treaba 
aceasta cu un anumit academism. Este limbajul evanghelic, dar 
şi un anumit academism. Tot aşa, ce nu e academic, nu citim. 
Sau nu acceptăm alte lucruri decât pe cele academice. Cam aşa 
e şi Cătălin, cumva… Aşa e toată tagma aceasta. N-are doctorat? 
N-are, nu. Atunci nu ne interesează! Deci numai la nivelul 
academic există interes. Cam aşa e, cam aşa am simţit şi la 
Cătălin. Iar dacă a avut o dragoste faţă de Părintele Ghelasie, e 
mai mult prin faptul că i-a fost duhovnic, şi că l-a ajutat foarte 
mult. Da… 

 
* 

 
Şi acum să vă povestesc un pic, vizavi de Crochiuri (n.r. 

articolul părintelui Vlasie din volumul Chipul Iconic IX), despre 
ce reacţie a fost. Nu aş vrea să zic din cauză că m-a afectat. Deci 
nu pentru că m-a atins, spun. Din contră, mi-a plăcut cumva. Eu 
m-am folosit, nu m-a jignit. Au fost trei pachete (n.r. de volume 
Chipul Iconic IX). Şi eu, cu fratele Ionuţ, le-am dus la Părintele 
Agatanghel. Iar Agatanghel foarte frumos le-a dus la cancelarie. 
Normal că le-a dus acolo ca să fie date. Şi părintele de la 
cancelarie, care era acolo, s-a uitat pe una, a deschis undeva, 
cred. Nu vreau să dau nume – este un om care a terminat 
Electrotehnică cu medie mare, are facultate făcută la Arad, 
absolvită cu medie mare. Are şi master în marketing. Un băiat 
foarte dezgheţat. Din câte ştiu – în materie de carte ortodoxă – 
el e cu Părintele Cleopa. Aşa, pe specialitatea lui, o fi făcut carte, 
e învăţat, e priceput. Dar lucrurile acestea, nu ştiu cum să le 
numesc sau cum aş putea să le iau… ca pe ceva aşa… marginal. 
S-a uitat, a deschis cartea într-un loc şi s-a uitat. Poate o fi citit 
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toată pagina, dac-o fi citit… Şi – din câte am dedus, din ce mi  
s-a spus – cred că a citit ce-am zis vizavi de Părintele Ghelasie şi 
călugării din Frăsinei. Cum au început să apară cărţile Părintelui 
Ghelasie, ce reacţii au avut călugării, dar şi, în genere, despre 
relaţia Părintelui Ghelasie cu călugării, în sensul că a fost şi 
duhovnic – într-o perioadă când Părintele Ghelasie spovedea 
toată obştea. Şi normal că am pomenit că Părintele Ghelasie a 
iubit călugării şi, în genere, pe cei care aveau aspiraţii şi dorinţe 
de pustnici, şi de a face, cumva, o călugărie mai deosebită. 

Ca duhovnic, ştim foarte bine că a fost o perioadă când 
spovedea aproape toată obştea. După aceea, au plecat cei mai 
mulţi, din momentul în care Părintele Ghelasie i-a oprit de la 
vin şi de la anumite mâncăruri. Şi atunci între Părintele Ghelasie 
şi mulţi călugări din Frăsinei a fost aşa ceva… Dar nu puteam 
să nu spun lucrul acesta. Însă, părerea mea este că n-am spus-o 
agresiv. N-am spus-o ca să-i defaim pe călugării din Frăsinei. 
Am spus-o ca să arăt că Părintele i-a iubit atât de mult pe 
călugării din Frăsinei, şi nu putea fi bănuit că ar fi avut ceva cu 
ei, că nu-i plăceau, sau că voia, cumva, să-i smerească. Nu. Însă, 
a avut cu ei anumite lupte, care sunt normale, peste tot. Şi alţi 
sfinţi au avut o anumită muncă de lămurire, dar şi fel de fel de 
dispute, nu ceartă. Aşa e, uneori trebuie, cumva, să fie şi 
dispute cu călugării. Dar, deşi Părintele Ghelasie nu urmărea 
dispute, s-au născut totuşi nişte lucruri contradictorii. Mulţi 
călugări îl puneau pe Părintele Ghelasie aşa, într-o postură… 
Spre exemplu, era unul care se spovedea la Părintele Ghelasie şi 
despre care spunea: „Bă, nu eu îl spovedesc pe el! El mă 
spovedeşte pe mine! Păi, zice, eu nu pot să scot un cuvânt. 
Trebuie să-l ascult! Şi-mi face capul calendar. Mă ţine şi trei ore, 
mă ţine patru ore! Băi, şi-i spun: Băi, mai pe scurt!”. Că 
Părintele Ghelasie nu era cu vorbăria. El mereu ne spunea: 
„Lasă mă trăncănelile astea! Le spui: pac, pac, pac… Ce îmi spui 
tu mie toate visele tale, toate coşmarurile, toate aiurelile tale?! 
Tot ce bâigui tu… ce ştiu eu ce… Fel de fel…” Şi acela o ţinea 
că: „Nu că eşti duhovnic şi tre’ să asculţi tot, toate aiurelile mele 
şi tot ce mă chinuie, toate zbuciumările mele.” Şi Părintele 
Ghelasie nu avea ce să facă. Până la urmă, dacă l-a pus aşa la 
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zid, a trebuit să-l asculte. Îl asculta de fiecare dată. Dar odată, 
ce-a făcut? A venit cu cărţi de-ale Părintelui şi i le-a rupt în faţă. 
I le-a rupt în faţă… Poftim reacţie! Şi atunci n-aveam cum să nu 
spun şi asta. Dar am spus-o pe scurt. Nu m-am întins, n-am 
venit cu detalii. 

Şi se pare că acestui părinte de la cancelarie nu i-a 
convenit când a citit. Şi a spus: „Auzi? Era şi prigonit?! I-auzi, 
era şi prigonit!? Pe foc! Pe foc! Toate pe foc!” Şi atunci părintele 
Agatanghel ne-a comunicat şi le-am luat frumuşel şi le-am 
dosit. Aşa că asta e cu Crochiuri: „La foc!” Iar acesta e nou-venit, 
nici nu l-a prins pe Părintele Ghelasie. A venit încoace după ’89. 
Mult încoace! Nici nu l-a cunoscut. N-au nici o tangenţă. Numai 
atâta, că el e cu Părintele Cleopa şi cu… Asta înseamnă la el 
carte şi lectură. Părintele Cleopa şi Părintele Ioanichie Bălan. 

Cât a fost Părintele Valerian la cancelarie erau toate cărţile 
Părintelui Ghelasie de prin pod. Şi le dădea la oameni. De ce să 
nu dea? Sunt unele cărţi foarte folositoare, nu din acelea grele, 
ci din cele mai accesibile, precum Cina cea de Taină, cea de 
medicină (o cărticică mică) şi Reţetele medicinii isihaste… Sunt 
cărticele care ar fi de folos să le citească oamenii. Căci noi şi-aşa 
n-avem colportaj. De ce să nu-i dai o carte omului să mai 
citească? Care mai citeşte… Dar nu… Acum vă spun aşa, ca la 
duhovnic: „Nuu! Cărţile Părintelui Ghelasie?!? Nuuu! Nici vorbă 
să se dea în cancelarie! Nuu… N-ai voie să… !” Deci nu poţi să 
dai o carte a Părintelui Ghelasie la cancelarie. Şi cu asta nu mă 
mai lungesc, că pot să vorbesc până diseară, să trăncănesc…  
 
 

II 
 

Au fost cel puţin trei scrisori ale Părintelui Stăniloae către 
Părintele Ghelasie. Părintele Ghelasie dădea sfaturi şi povăţuia 
oamenii şi pe calea aceasta, a corespondenţei. Înaintea mea s-a 
ocupat în Frăsinei să dea răspunsuri oamenilor prin scrisori. Şi 
erau mormane de scrisori. Toată povestea aceasta s-a petrecut, 
cred, la stupi, în cabana de-aici. A trebuit să facă nu ştiu ce 
modificare, să facă o degajare. Se adunase multă maculatură. 
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Fel de fel. Din corespondenţă sunt multe scrisori care rămân. 
Anvelopele de la plicuri. Ce să faci cu ele? După ce-i faci 
pomelnicul, dacă-i dai un sfat omului, după aceea noi le ardem. 
Părintele, probabil, nu le-a ars şi s-au adunat mai multe. Eu ştiu 
ce se mai tot aduna pe acolo? Probabil mai erau şi multe altele, 
că la Părintele mereu se adunau fel de fel de lucruri. Era un soi 
de moloz, deşeuri de hârtie. Şi l-a pus pe Părintele Agatanghel 
să le ardă. Însă, Părintele Ghelasie, când făcea lucruri de genul 
acesta, era foarte operativ, în sensul că nu te lăsa în voia ta să 
faci curăţenie, ci: „Hai, hai!”. Poate că-l obosea să stai pe acolo, 
să-ţi tot faci de cap cu curăţenia. Părintele a adunat pe-acolo, 
repede, tot ce a considerat că e de aruncat şi: „Repede, hai, hai... 
Să iei tot ce e de aruncat…”. 

Momentul acesta, cu scrisorile Părintelui Stăniloae, a fost 
unul când Părintele aş zice că era condiţionat. Nu ştiu ce s-a 
întâmplat exact. Părintele stareţ i-a zis ceva. Nu ştiu ce i-o zis, 
dar a făcut o modificare pe la cabanele lui. Nu ştiu ce anume. 
Dar a fost silit, cumva, să debaraseze şi să scape de ceva care 
ocupa spaţiu. Şi atunci a zis: „Bă, arde-le!”. Toate chestiile acelea, 
hârtii şi, nu ştiu ce mai era pe-acolo, tot felul de alte deşeuri. 
„Bă, Agatanghel, ia-le repede şi arde-le, distruge-le.” Şi atunci, 
făcând treaba aceasta, toată acţiunea aceasta, dintr-odată Părintele 
Agatanghel a zis: „Părinte, dar acestea sunt nişte scrisori ale 
Părintelui Stăniloae!” „A, da?” zice Părintele Ghelasie. Şi a luat 
una în mână şi a forfecat-o, a strâns-o, a mototolit-o. A făcut-o 
totoloţ. Deci a strâns-o în mână. A strâns-o în mână şi a aruncat-o: 
„Eh…” 

Am rămas foarte impresionat de întâmplarea aceasta, pe 
care o povestea părintele Agatanghel. Şi e foarte sigură întâm-
plarea. Chiar insista asupra ei. Am stat şi m-am întrebat de ce să 
fi făcut aşa Părintele. Probabil că era într-un moment din acesta 
– că l-am mai prins în astfel de momente –, când era necăjit, sau 
cumva supărat de atitudinea pe care au avut-o unii faţă de el. 
Că au fost de fel de fel de împotriviri, fel de fel de bârfe. Au fost 
multe vorbe spuse despre Părintele şi împotriva lui, atât din 
mănăstire, cât şi din afara mănăstirii. Şi era, într-un fel, necăjit 
că, în primul rând, nu erau îndreptăţite astfel de reacţii şi, în al 
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doilea rând, că au fost chiar destul de dure, de multe ori. Şi l-au 
adus uneori în postura de a fi un pic dezgustat sau, într-un fel, 
săturat de reacţiile acestea. Şi atunci cred că, fiind într-un astfel 
de moment, n-a cruţat nici scrisorile Părintelui Stăniloae. 
Probabil, fiindcă-l iubea foarte mult, se aştepta să-i scrie altfel. 
Adică să-l fi ajutat întrucâtva, să-i fi dat un impuls vizavi de 
osteneala cu scrisul. Sau poate aceste scrisori ale Părintelui 
Stăniloae nu le-a considerat importante pentru el.  

Nu ştiu, nu pot să-mi explic cum, dar, într-un fel, acest 
detaliu biografic mi se pare foarte interesant. Eu eram la stână şi 
eram foarte apropiat de Părintele Ghelasie, dar nu m-a chemat 
pe mine, că n-avea cum. Şi-atunci se ajuta cu alţii, care nu aveau 
treabă. Ascultarea la stână, aşa cum eram eu acolo, era o ascul-
tare în care aveai puţin timp. N-aveai timp. Eu, în timpul meu, 
veneam singur la Părintele Ghelasie. Dar Părintele Ghelasie 
avea nevoie efectiv de multe ori de ajutor. Şi erau mai mulţi 
care îl ajutau. Părintele Agatanghel era unul dintre cei care l-a 
ajutat foarte mult pe Părintele Ghelasie cu fel de fel de treburi. 
Din cauză că Părintele Ghelasie era slăbuţ fizic, era anemic, îl 
ajuta să care anumite lucruri, să le mute, să le ducă de colo, 
colo, să facă ordine prin magazie şi să facă curăţenie. Aceea care 
se făcea, că Părintele Ghelasie, din când când, mai trebuia să 
mai debaraseze, pentru că se adunau efectiv gunoaie, fel de fel 
de lucruri.  

Am stat mirat. Căutam să-mi explic o astfel de reacţie la 
Părintele Ghelasie. De ce s-a-ntâmplat aceasta? Eu, spre exemplu, 
am reuşit să păstrez o scrisoare. Acuma nu ştiu dacă scrisoarea 
pe care am păstrat-o eu mai e la bibliotecă. Părintele Agatanghel 
iubeşte foarte mult dogmatica Părintelui Stăniloae, şi cum să 
arzi o scrisoare de la Părintele Stăniloae? S-a gândit şi el că ar 
trebui păstrată. Iar Părintele o ia, o strânge şi o aruncă într-un 
colţ. M-am tot gândit, din momentul în care mi-a povestit 
Agatanghel întâmplarea aceasta, de ce-a avut Părintele o astfel 
de reacţie? Părerea mea că era pus într-o situaţie de descum-
pănire, într-o situaţie delicată, dată de aceste atacuri împotriva 
lui. Atacuri care sunt şi acuma. Era cumva supărat, necăjit, aşa 
că şi-o fi zis: „Uite, eu mă ostenesc, adică scriu. Caut să ajut şi 
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uite ce îmi scriu ei. Sau aceştia, marii, în loc să mă ajute, să mă 
susţină sau cumva… cât de cât, măcar să…”  

Cred că Părintele Ghelasie aştepta altceva de la Părintele 
Stăniloae. Sau, cumva, de la scrisorile acelea… Nu mai ştiu cu 
cât timp înaintea morţii lui s-a întâmplat, când a avut loc 
povestea aceasta, dar nu era chiar departe. Era, cum se spune, 
aproape... Se-apropiase de-acum… Se gândea şi la moarte… Era 
o atitudine bătrânească, cumva. Sau, ştiu eu, poate Părintele 
Ghelasie nu era nici ca mine, aşa de atent. Eu am un fel de 
fetişism aproape. Preţuiesc foarte mult şi scrisorile de la cineva 
şi cărţile şi obiectele şi fel de fel de lucruri. Consider că fac parte 
din personalitatea lui şi eu le preţuiesc. Dar e posibil ca Părintele 
Ghelasie să nu fi avut aşa ceva. Şi atunci, a fost şi-ntr-un 
moment mai neplăcut, în care era mai necăjit şi se confrunta şi 
cu curăţenia. Acea curăţenie i s-a impus, ca şi cum cineva s-a 
băgat peste el, cumva.  

De ce Părintele Ghelasie n-ar fi avut şi el astfel de momente? 
Suntem oameni şi o fi avut şi el momente când era mai amărât, 
când era mai necăjit. Şi la sfinţi se întâmplă. Şi sfinţii au avut 
momente. Prin aceasta ne mai smereşte Dumnezeu. Ne lasă să 
ne comportăm ca nişte simpli oameni. Nu că suntem acuma 
grozavi sau că suntem feriţi de aceste probleme pe care oamenii 
obişnuţi le întâmpină zilnic. Se întâmpla să se mai fi supărat, să 
se mai fi necăjit. Şi Părintele cred că era un pic necăjit pe 
Părintele Stăniloae că i-a scris astfel. S-a considerat neînţeles. Şi 
cam aşa e. Mulţi ar fi făcut mare tam-tam, dacă scrisorile acelea 
ar fi devenit publice, „Aaa!”… s-ar fi zis! Că sunt din cei care le 
interpretează în felul lor. Căutau motiv ca, pe autoritatea 
Părintelui Stăniloae, imediat să-l termine pe Ghelasie. Adică: 
„Bă! E Stăniloae, băă! Uite ce zice! Gata, e lege!” Pe când acelea 
nu erau nişte scrisori de referinţă, din punctul meu de vedere.    

Chiar şi disputa Părintelui Stăniloae cu Blaga, răspunsul 
lui către Blaga este un răspuns faţă de care unii sunt critici. Nu-i 
un răspuns chiar potrivit. Şi, din punctul meu de vedere, cam 
aşa este. Aceasta am găsit într-o carte de Ion Bria, cel care a scos 
Dicţionarul de teologie, şi care e un dicţionar foarte bun. Şi Ion 
Bria este un ucenic de-al Părintelui Stăniloae. Consider că este 
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un ucenic chiar fidel. Un om care l-a continuat, într-o oarecare 
formă, pe Părintele Stăniloae. Un om care l-a preţuit foarte mult 
pe Părintele Stăniloae şi care l-a pus în valoare. Pentru că sunt 
mulţi care zic că le place Stăniloae, poate că citesc câte ceva, aşa, 
dar în rest nu fac ceva la modul concret. Pe când Bria, efectiv, 
are operă. Are cărţi în care se vede foarte clar influenţa 
Părintelui Stăniloae şi faptul că a trecut prin şcoala Părintelui 
Stăniloae. Dicţionarul de teologie al lui Bria e foarte bun. Se ştie 
foarte bine că Bria este marcat de şcoala lui Stăniloae şi de felul 
cum te forma. Era ceva să fi făcut şcoală cu Stăniloae.  

Tocmai Bria spune că la Blaga întâlnim un limbaj. Mulţi 
vorbesc – abstracţie făcând de Părintele Ghelasie – de nevoia 
unui limbaj teologic ortodox, cumva, mai adecvat. Şi chiar Bria 
şi-a pus problema unei teologii româneşti şi a unui limbaj. În 
special pentru timpurile noastre, e necesar un limbaj. Părintele 
Ghelasie a simţit nevoia să facă o transpunere. A avut căutări şi 
a avut multă preocupare în privinţa limbajului, considerând că 
ar fi de mare folos. Credea că limbajul vechi nu redă întru totul 
nişte adâncuri ortodoxe. Şi Bria, la fel, susţinea că ne trebuie un 
limbaj. Şi el a pus accent pe limbaj. Considera că trebuie făcut 
ceva în privinţa limbajului. Şi spunea că la Blaga ai găsi… Blaga, 
într-adevăr, are aiurelile lui cu filosofiile lui, dar el este, în 
schimb, şi un teolog. În opera lui Blaga – aşa spune Bria – găseşti 
o terminologie care, nu trebuie să te mai preocupe… Numai o 
iei de acolo şi o muţi dincoace. Adică se găsesc nişte aspecte 
foarte ortodoxe în privinţa limbajului. Nu trebuie să te mai 
scremi tu să le cauţi, să le găseşti, să le inventezi, să le scoţi. 
Sunt la Blaga. Şi Bria avea, cumva, o atitudine foarte pozitivă 
faţă de Blaga. Părintele Stăniloae a pus o pecete că Blaga nu e 
bun, şi atitudinea sa faţă de Blaga, aşa dură şi categorică, a făcut 
să nu se mai atingă nimeni de el. Din contră, Bria zice că Blaga e 
foarte bun. Nu atât prin aiurelile lui, prin filosofiile lui, ci prin 
faptul că are şi că găseşti la el ceva foarte ortodox în privinţa 
limbajului. Probabil că se referă la anumite scrieri precum 
Spaţiul mioritic sau anumite aspecte din Trilogie. Dar, în special, 
la aspectele româneşti frumoase. Probabil că acolo există o 
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terminologie, anumiţi termeni care sunt nemaipomeniţi pentru 
o teologie românească, în special. 

Şi am rămas foarte mirat. Dar vreau să scot în evidenţă că 
atitudinea Părintelui Stăniloae în privinţa lui Blaga… e corectă 
şi, cumva, nu poate să-i reproşeze nimeni nimic. Există şi cartea 
ca mărturie, dar este foarte dură. Având şi autoritate, pur şi 
simplu l-a anulat. Pe când atitudinea ortodoxă, din puctul meu 
de vedere – şi cred că Părintele Ghelasie la fel simţea – nu este 
la modul acesta, exterminator.  

Cum poţi să-ţi explici? O chestie extraordinară. Evagrie, 
condamnat la Sinodul V, e în continuare baza misticii. Toată 
temelia misticii ortodoxe este pe Evagrie! Mă refer, nu la mistica 
carpatină sau, cum să spun, la practica isihastă, la practica 
iconică, care este o viziune ghelasiană. Mă refer la teologia 
clasică, la baza filocalică a teologiei clasice ortodoxe tradiţio-
nale. Aceasta, cum s-o numim, greacă? Aşa o numea Părintele 
Ghelasie, care a sesizat mai multe specificuri. Deci, în specificul 
athonit, cumva bizantin, cel care s-a configurat ca filocalie, toate 
sunt pe profilul acesta. Baza misticii este Evagrie. Nimic nu se 
mişcă fără Evagrie. Şi în continuare – deşi e condamnat la 
Sinodul V – e pus în Filocalia I. Marele Teoclit Dionisiatul, noul 
Nicodim Aghioritul al Sfântului Munte, a scris mult. Are cărţi 
cu Evagrie. Emilianos de la Simonos Petras are şi el o carte cu 
Evagrie. La noi s-au tipărit, la Deisis, cărţi cu Gabriel Bunge, 
călugărul benedictin care a trecut la ortodocşi. Acum e 
ieromonah sau arhimandrit. Un neamţ foarte puternic, care are 
nu ştiu câte cărţi, şi toate cărţile lui sunt pe Evagrie. Sunt foarte 
frumoase cărţile lui Bunge, şi mie-mi plac.  

Bine, acum dacă m-aud cei de la Sihăstria sau tradiţiona-
liştii care n-au o deschidere cât de cât… Dar Ortodoxia nu-i 
aşa… Când citeşti la Sfinţii Părinţi, nu sunt cum văd unii din 
Moldova, aceştia de la Sihăstria... E o rigiditate foarte puternică 
la unii. O anchilozare, să o numesc într-un fel. Când te uiţi la 
Sfinţii Părinţi, ei nu sunt aşa. Nu sunt bătuţi în cuie, nu sunt aşa 
de rigizi. Sunt foarte deschişi la nou şi la anumite actualizări. Şi 
de-aceea am văzut că, uite, Evagrie, condamnat la Sinodul V, şi 
faţă de care, în Filocalia XI, Sfinţii Varsanufie şi Ioan sunt foarte 
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critici, în continuare face parte din Filocalie. Şi athoniţii, în 
continuare, îl pun puternic în valoare.  

Dar şi Sfântul Vasile cel Mare a făcut filocalie din scrierile 
lui Origen. Acuma toţi sunt, aşa, să n-audă nimeni de Origen. 
Dar Sfântul Vasile cel Mare n-a făcut Filocalie? Oricine se  
uită-ntr-o carte cu viaţa Sfântului Vasile sau, mai ales, în cărţile 
scrise de Sfântul Vasile, care sunt însoţite cu câteva repere 
biografice, e menţionată acolo, între scrierile lui, Filocalia lui 
Origen. Deci o Filocalie alcătuită de Sfântul Vasile cel Mare din 
scrierile lui Origen.  

Şi, de aceea, cred că atitudinea Părintelui Stăniloae faţă de 
Blaga este cam dură, deci o atitudine mai aspră. Nu s-a mai 
revenit asupra ei. S-a retipărit acum, după ’89, cartea aceea. 
Poziţia Părintelui Stăniloae faţă de Blaga înseamnă, de fapt, o 
carte, în primul rând. Or, fi fost şi alte chestii, nu ştiu, dar, în 
primul rând, e o carte. Este o carte considerată ca făcând parte 
din opera Părintelui Stăniloae, şi care este o carte de teologie, o 
carte beton. Dar această carte a lui mie mi se pare, cumva, de o 
atitudine categorică. Au mai fost în Ortodoxie astfel de atitu-
dini. Nu e unică. Nu e unicul mod de a reacţiona. Dar sunt şi 
altfel de atitudini. Faţă de Blaga se putea proceda şi-n alt fel. 
Prin atitudinea Părintelui Stăniloae, aşa cum sunt prezentate 
lucrurile, este respins complet Lucian Blaga. Pe când Bria vine 
cu alt mod care zice că, totuşi, avem şi lucruri bune de la Blaga, 
pe care le putem lua. Iar mulţi Sfinţi Părinţi, o mulţime de Sfinţi 
Părinţi, zic să luăm ce e bun. Şi Sfântul Vasile cel Mare are un 
cuvânt către tineri – cuvânt care este mereu menţionat – şi prin 
care se vedea atitudinea Sfântului Vasile faţă de cultură. Şi 
spunea: Cuvânt către tineri. Cum să ne folosim de scriitorii păgâni. 
Deci, cum să ne folosim de ei, de scriitorii laici, de scriitori 
păgâni, aşa cum erau scriitorii din perioada antică. Şi, la fel ca la 
Sfântul Vasile cel Mare, e şi la Sfântul Paisie de la Neamţ, care 
spunea că trebuie să culegem ca albina, să luăm ce-i bun. Dacă e 
ceva bun, de ce să nu iei? Chiar dacă are şi multe lucruri rele. 
Iau ce e bun. Ei, nici la Blaga nu sunt numai ce zice Părintele 
Stăniloae. Sunt şi lucruri bune la Blaga. Mie-mi place poezia lui, 
spre exemplu. Are nişte poezii foarte frumoase, şi româneşti.  
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Ca român, n-au cum să nu-mi placă anumite poezii de-ale lui 
Blaga. Dar prin atitudinea Părintelui Stăniloae, aproape te face 
să te îndepărtezi, dacă eşti mai rigorist, dacă eşti aşa mai 
încuiat, gen Sihăstria, sau aşa cum sunt unii călugări închistaţi 
şi foarte rigizi, cum zicea Părintele Ghelasie. Atunci zici: „Aaa, 
ăla?! Dă-l încolo! Nu! Ce? Cum să mai citesc?” 

 
* 

 
Vizavi de ce face Neofit cu aceste coperţi extraordinare, 

eu aş aduce chiar un amendament şi pe povestea aceasta cu 
coperţile cărţilor Părintelui Ghelasie. Coperţile lui Neofit şi-ale 
lui Calinic (Molnar) mi se par extraordinare. Mă uitam şi acuma 
că i-au făcut o copertă la ultima carte a lui Caragiu, care este 
splendidă. Este exact acea copertă care trebuia la o astfel de 
carte! Ei, la Părintele Ghelasie, la primele tipăriri, coperţile au 
fost făcute aşa… Poate coperta la Urcuşul isihast e făcută de 
Părintele Ghelasie. Dar eu cred că toate coperţile, aşa cum le 
scotea Părintele Ghelasie, nu erau coperţile lui. Cred că au fost 
şi coperţi aşa ca să fie o copertă. Parcă la Dialog în Absolut şi la 
Urcuşul isihast şi chiar la Memorii, este o copertă care e posibil să 
o fi făcut-o el. Dar, în rest, nu cred. Din cauză că au apărut la 
diferite edituri, din acestea, pirat, cum le-aş numi eu, care 
impuneau ei coperta. Şi acesta este un detaliu. Coperta e foarte 
importantă! 

Sunt şi greşeli de punctuaţie în texte. Dar sunt şi oameni 
licenţiaţi care nu stăpânesc gramatica românească. Am văzut la 
ruşi, la Optina, că erau mulţi Părinţi foarte înduhovniciţi şi cu 
oarecare dar al cuvântului, atât oral, cât şi în scris… Însă, ce, 
Sfântul Siluan le-avea cu gramatica? Şi nu are nişte scrieri? Dar 
Sofronie era un „monstru” de cultură.  A învăţat greaca veche 
într-un timp record. Până a murit a ştiut-o bine. Era un cunos-
cător de elină din aceia rari. Şi citea în elineşte toate textele 
Sfinţilor Părinţi. Aşa le-a citit Sofronie. Nu în ruseşte sau în 
slavă, ci în greaca veche. Şi le reproşa grecilor că nu stăpânesc 
greaca veche. Deci nu se punea problema de gramatică la Sofronie. 
Ei, textele lui Siluan au trecut prin el. Erau scrise ţărăneşte, ca 
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de un om analfabet, dar au fost puse-n pagină de-un maestru al 
ortografiei şi al gramaticii. Dar toţi făceau aşa. Eventual, un 
profesor de limbă şi literatură română, ori de limbă şi literatură 
rusă, pentru că tot timpul textele au fost date unui specialist la 
corectat. Şi Părintele Iustin de la Petru Vodă avea o profesoară 
care se ocupa cu aşa ceva. Şi toţi aceştia mari, chiar dacă ei 
stăpâneau limba, au avut tot timpul pe cineva care corecta. 
Aveau un ucenic sau o persoană bună la aşa ceva. Oricum ştim 
foarte bine că orice carte trebuie să aibă corector. Eu mă uit tot 
timpul şi la publicarea aceasta (v. Chipul Iconic IX) în care s-au 
strecurat nu ştiu câte erori. Mă uitai, erori grave. Spre exemplu, 
una este legată de mitropolitul Irineu. Păi, doctoratul nu l-a dat 
cu Bobrăiescu! Este vorba de Boris Bobrinskoy, care este un 
mare teolog rus, la fel de cunoscut ca Lossky. Are nu ştiu câte 
cărţi la Institutul Biblic. Cu acela a dat ÎPS Irineu doctoratul. Şi 
uite că s-a strecurat acolo o eroare. Din cauză că e o expunere 
orală, eu n-am avut pronunţia cum trebuie şi în loc de Boris 
Bobrinskoy apare Bobrăiescu. Înaltul Irineu a dat doctoratul cu 
Bobrăiescu?! Cine-i Bobrăiescu?! Şi mai sunt câteva erori, de 
tipar, de tehnoredactare. Şi dacă Înaltul Irineu citeşte, normal  
că i se pare foarte comic: „Uite, bă, am dat doctoratul cu 
Bobrăiescu?!” E vorba de Boris Bobrinskoy, de unul din marii 
teologi ruşi din diaspora, de la Saint-Serge. Este din diaspora 
rusă de la Paris. Şi la Institutul Biblic are trei cărţi de dogmatică 
traduse. Cu acesta a dat doctoratul Înaltul Irineu! 

Ei, şi acolo, în ultimul număr, în numărul IX (n.r. al 
colecţiei Chipul Iconic) sunt greşeli. Dar nu e numai aceea, sunt 
mai multe. Dar mereu observ. Mereu se strecoară erori. Erori de 
tehnoredactare, în primul rând. Erori de tehnoredactare, care de 
multe ori sunt… Bă, nu ştiu cum făceam, că noi păţeam la 
strană aşa ceva, o ispită demonică. La un moment dat ajungi să 
faci o eroare de citire. Erorile pe care le au în scenă, în teatru, se 
cheamă bâlbă, dar aici, erorile la strană erau în alt sens, 
demonice, în sensul că – mai ales la Maica Domnului acolo – 
ajungi să rosteşti ceva care la un moment dat sună defăimător la 
adresa Maicii Domnului sau a unui sfânt. Ajungi să spui o 
chestie din aceasta drăcească, care iese din felul cum ai citit tu 
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acolo. Schimbând un cuvânt sau botezându-l sau rostind altfel, 
cumva iese de acolo o blasfemie. Nu ştiu de câte ori s-a 
întâmplat la strană lucrul acesta. 

Şi la fel şi acesta. Mă uit cu câtă rigoare, cu aparate, cu  
IT-işti, cu calculatoare, şi în continuare sunt erori tipografice. Pe 
vremuri, la sfârşitul cărţilor, era o erată în care se semnalau 
aceste erori tipografice. Acum nici nu se mai pun erate. Dar 
erori sunt. Eu în toate cărţile am văzut erori. Erori tipografice. 
Ori lipsesc anumite litere ori sunt puse alte litere şi care de 
multe ori denaturează şi de multe ori chiar scot din context. Nu 
ştiu cum. Aşa e… ispita. Că dacă schimbi, sau lipseşte nu ştiu ce 
literă acolo, iese altceva. Asta e… Sunt inerente. 
 

* 
 

Mă uitam că ieri a trebuit să vorbesc numai cu oamenii 
care au venit la mânăstire. A trebuit să liniştesc oamenii cu 
problema asta cu virusul. Dar şi în ziua precedentă. Şi prin 
mănăstire e la fel, că deja în mănăstire sunt două curente. Iar eu 
sunt în curentul celor care nu sunt de acord cu cei care sunt 
apocaliptici. Şi chiar mi-au interzis să le mai spun la oameni că 
nu se ştie când va fi sfârşitul. Şi, le-am zis: „Bă, da’ tu nu auzi? 
Tu nu ştii că nici îngerii din cer nu ştiu? De unde ştii tu, mă?! Ai 
vorbit cu Dumnezeu? Chiar dacă ai vorbit cu Dumnezeu, ce, îţi 
spune ţie Dumnezeu când se sfârşeşte lumea? Vezi de treabă!” 
Normal că sunt tainele lui Dumnezeu acolo. „Băi, eu n-am spus 
neapărat că e nu ştiu când.” Am zis: „Nu ştii, mă… Cum să ştie 
oamenii când e sfârşitul? Şi de ce e important să ştie când e 
sfârşitul? Păi ce, noi ne mântuim după sfârşit? După mistica 
sfârşitului?” 

A trebuit atât de mult să vorbesc. M-a năucit de cap să 
vorbesc atât de mult cu mirenii, cu călugării şi cu fraţii, să-i 
lămuresc că nu-i. În primul rând, aceasta am spus: „Vezi mă de 
treabă, nu e nici o apocalipsă! Nu e sfârşitul acum, vezi de 
treabă!” Cu vaccinul acesta, că le introduce cipuri prin vaccinul 
acela. „Vezi mă de treabă, mă! Chiar dac-o fi, dar nu e Antihristul. 
Vezi mă de treabă! Aceasta e un experiment… Câte au mai fost 
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şi câte or să mai fie… Poate să dureze mai mult. Acuma e la un 
nivel mai global. E un alt fel de experiment. Poate să dureze şi 
trei ani. Şi care-i problema!? Eaah!”  

Vizavi de Părintele Stăniloae, citeam într-o carte tare 
interesantă, legat de închisoare, ce spunea un bătrân de 92 de 
ani, dintr-o familie de boieri, foarte cunoscut, Jacques Vasile 
Iamandi… A apărut recent la Editura Christiana. Călugărul 
Moise de la Oaşa a făcut o convorbire cu el, acum, la 92 de ani, 
în care, printre altele, spune într-un capitol, tare interesant, că la 
Aiud, preoţii nu voiau să facă Liturghia decât dacă le dădeai 
ceva. Trebuia să-i dai din porţia ta de turtoi, din porţia ta de 
arpacaş, care ştim cum era, sau din porţia ta de ceai. Altfel, nu-ţi 
făceau liturghia. Acesta a stat cu Stăniloae în celulă. Singurul 
care făcea Liturghia fără nicio pretenţie era Părintele Stăniloae. 
Ceilalţi, preoţi din închisoarea de la Aiud, nu-ţi făceau Liturghia 
dacă nu le dădeai ceva. 

În ultimele interviuri ale Părintelui Stăniloae se vede 
foarte clar că nu era de acord deloc cu construcţii de mănăstiri 
pe bază de fel de fel de pomelnice. Cred că nu era de acord nici 
cu preoţii care iau bani. Că lasă omul nişte bani, aceasta-i 
altceva. Dar nu să-i impui o taxă! Atâta pentru înmormântare, 
atâta pentru nu ştiu ce pe acolo! Nu! Sunt şi preoţi care fac 
înmormântări fără bani. Păi sunt atâţia amărâţi… Locul la 
cimitir e foarte scump. La morgă, ca să scoţi mortul trebuie să 
dai bani. Ţi-l îmbălsămează fără consimţământul tău şi costă 
foarte scump, încât unii oameni pot zice: „Nu-l mai iau! Duceţi-l 
voi…” Şi-l ard la crematoriu. Şi apoi se miră că de ce se incine-
rează morţii. Păi dacă preoţii nu vor să facă înmormântare fără 
bani… Păi de unde atâţia bani?! Sunt oameni necăjiţi. N-au 
bani. Locul la cimitir în oraşe e foarte scump. E o bătălie pentru 
locul la cimitir. Ca să-ţi faci un loc acolo e foarte greu. Nu mai ai 
unde să înmormântezi morţii.  

Sunt fel de fel de probleme care apar. Îmi sesiza cineva o 
treabă foarte interesantă mai demult. Dintr-o scrisoare am 
văzut. În ţară nu mai avem sanatorii de psihiatrie. Nu mai ai 
unde să-i duci pe bolnavii psihic, care nu pot fi ţinuţi acasă. 
Sunt foarte problematici şi nu poţi să-i ţii acasă. N-ai unde să-i 
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mai duci. Nici sanatoriile acelea vechi nu mai sunt toate câte-au 
fost. Le-au făcut altceva. I-au mutat. Efectiv, la nivel de ţară, noi 
nu avem locuri pentru schizofreni, pentru cei cu probleme 
grave de psihiatrie. Mulţi le spun: „Ia-l acasă! Ia-l şi ţine-l acasă 
că n-avem…” Sunt spitale de psihiatrie, dar la spital te ţine o 
perioadă. Pe când la sanatoriu e vorba de persoane care nu pot 
fi ţinute în cadrul familiei. E o situaţie reală, cu care se con-
fruntă poporul. Aşa-i sistemul acum, aceasta-i România! 
Economic nu asigură aceste clădiri, aceste instituţii. Ca să nu 
mai vorbesc de personalul care trebuie şi de felul cum trebuie 
îngrijiţi acolo. Dar, în primul rând, nu există un spaţiu în care să 
fie ţinuţi aceşti oameni, care nu mai pot fi în cadrul familiilor, 
din cauză că ei sunt aşa datorită bolii. Sunt nişte realităţi... 

 
* 

 
În contextul în care eu am vorbit, toate lucrurile acestea 

dezvăluie foarte multe aspecte şi multe amănunte de viaţă, care 
sunt tare interesante. Dacă ştii să cauţi şi să le vezi mai în 
adâncime, nu la suprafaţă. Oamenii îi zic şcoala vieţii. Oricum, 
eu sunt orientat pe experienţa umană, pe care mulţi o negli-
jează. E şi cunoaşterea cărţilor, dar pentru mine trăirea, expe-
rienţa aceasta de viaţă este foarte importantă, foarte puternică. 
Cel puţin pe mine mă incită fel de fel de cazuistici şi de 
întâmplări de viaţă. 

Mi-a plăcut mult că Părintele Neofit a tipărit cartea 
Tărâmul ferecat a lui Virgil Oprescu Runceanu. Cunosc zona  
pe-acolo, cu Runcu şi cu Valea Babei. Părintele Neonil Ştefan 
era din Valea Babei, din comuna Runcu. Şi autorul tipărit e din 
Runcu. Şi chiar în cartea aceea se vorbeşte de Piscul Măgurii, 
care e foarte cunoscut. E un deal, pe care şi acum oricine-l poate 
vedea. Eu ştiu, că am fost pe acolo. Am făcut o vizită în partea 
aceea la cineva, şi se vedeau pe acolo oile. Oamenii, în 
continuare, îşi pasc oile. Sunt turme de oi pe Piscul Măgurii. Se 
păstrează încă. Am rămas mirat. Sate uitate. Satul Valea Babei, 
de unde e Părintele stareţ Neonil, e uitat de lume, pe nişte 
coclauri. Nu este acces cu maşina. Şi e şi o aşezare curioasă.  
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N-au garduri. Oamenii sunt aşa deschişi. E o atmosferă tare 
interesantă. Nu ştiu cât de cunoscut e lucrul acesta în Oltenia. 
Un sat în care oamenii nu şi-au îngrădit cu garduri loturile 
personale sau pământul pe care e casa. Prima dată în viaţa mea 
când am întâlnit aşa ceva. În Valea Babei oamenii nu au garduri. 
Şi e tare interesant autorul. Nu e un anonim, a publicat în 
Luceafărul, are şi alte cărţi. E efectiv un scriitor talentat. E mai 
mic ca mine cu trei ani. Are şi o poză acolo. O figură tare 
interesantă de oltean, cu pălăria aceea a lui.  

Mai e o figură din Vâlcea, Felix Sima, care-mi place mie 
foarte mult. Un poet care era foarte apropiat de Părintele 
Ghelasie. Tot o figură ca a lui Runceanu, pe care l-a tipărit 
Neofit. Coperta este superbă. Prefaţa este extraordinară. E o 
prefaţă care să mă fi tăiat şi nu-mi închipuiam că Neofit poate 
scrie şi în genul acela. E o prefaţă de literat. O prefaţă cu dublă 
cusătură. O prefaţă nemaipomenită, care, într-adevăr, se pliază 
perfect pe specificul cărţii. E o prefaţă nemaipomenit de frumoasă. 
Dar care are o frumuseţe… estetică. O frumuseţe strict literară. 
Cartea n-am citit-o, i-am dat-o lui Aghatanghel. Am citit un pic, 
cam jumate, şi i-am dat-o părintelui Aghatanghel. Tare intere-
santă. Interesant că e legată de Frăsinei, e legată de cum era  
pe-atunci, cu Oltul… cum pe malul celălalt era o altă lume. 
Lumea de pe un mal era o lume şi lumea de pe celălalt mal era 
altă lume. Şi cum se făcea trecerea…. Şi cu Sfântul Calinic… 
Lucrurile acolo nu sunt o ficţiune, deşi pot părea aşa. Dar eu 
cred că nu e o ficţiune. Efectiv, cred că sunt şi nişte povestiri 
reale, parvenite, probabil, prin bătrâni. 

E ceva cu ’48-ul. E vorba de Tudor Vladimirescu, o perso-
nalitate oltenească şi românească nemaipomenită. O lucrare 
românească. În primul rând, este un geniu militar. Un geniu 
militar absolut, dincolo de contextul epocii şi în ce s-a implicat 
el. Dar n-are nicio legătură cu contextul acesta, cum să-l numim 
noi, desacralizat, şi de felul comunist şi de felul cum privesc ei 
istoria. Comuniştii ar fi vrut nişte precursori şi cu vechile 
mişcări româneşti. Nu. E un context românesc, în care Oltenia a 
fost presată foarte puternic şi de turci şi de greci. E o reacţie  
a lui Tudor Vladimirescu. Şi el a fost foarte bun militar.  
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O capacitate militară. Şi a încercat cumva să se implice la modul 
concret într-o realitate românească, cum era atunci în Oltenia. 

Oltenia este marcată în special de greci şi de turci. Tudor 
Vladimirescu a fost o prezenţă a epocii. Dar nu are legătură cu 
socialismul, cu fel de fel de mişcări din acestea, cum a fost  
’48-ul. Eu pe Vladimirescu nu-l văd nicicum legat de ’48 sau de 
ce s-a petrecut la ’48, care e asociat cu Parisul, cu idei ale celor 
care au făcut şcoli pe acolo, şi cu idei masonice. Eu nu-l văd pe 
Vladimirescu cu idei masonice. Îl văd mai mult ca pe o pre-
zenţă, ca şi Iancu Jianu. Poţi să spui că Iancu Jianu a fost cu 
masonii? Nu. Iancu Jianu era un boier român curajos. O figură 
atipică, care s-a implicat în probleme într-un mod personal. Şi el 
a încercat aceasta într-un mod onest. A văzut că dacă lucrurile 
au ajuns la o răutate atât de mare – şi din partea grecilor şi din 
partea turcilor – trebuie să se intervină. Dar el a avut chiar pro-
bleme personale. Sora lui a fost violată de un grec, de „prefectul” 
de Vâlcea sau de „mai marele” peste toată zona. Şi Iancu Jianu 
n-a trecut cu vederea lucrul acesta. Normal, era soră-sa. Şi i-a şi 
spus. Deci a lucrat cinstit, cavalereşte. Nu creştin întru totul, în 
sensul că nu l-a iertat. Dar i-a spus grecului: „Vezi că te calc!”  
L-a avertizat. „Apără-te! Că eu nu te trec cu vederea. Treaba ta. 
Trebuie să te baţi cu mine. Mi-ai violat sora. Soră-mea s-a 
sinucis din cauza aceasta.” Mi se pare că s-a sinucis la Surpatele 
(n.r. Mănăstirea Surpatele, Vâlcea). „Mi-ai violat-o pe soră-mea, 
eu nu pot să trec cu vederea. Eu nu te omor, nu mă răzbun, dar 
eu sunt haiduc şi te provoc la o luptă dreaptă. Tu trebuie să te 
aperi. Treaba ta cum te aperi. Dacă nu te aperi, e tot treaba ta.” 
Şi l-a omorât pe mormânt. Acolo s-a bătut cu el. Bineînţeles că a 
avut pază, dar n-a scăpat. Şi-a luat pază, dar degeaba. Mie mi-a 
plăcut foarte mult Iancu. Nu pot să spun că e o modalitate de 
răzbunare talionică aceasta. Nu. Eu nu o iau aşa. E o treabă 
românească tare Iancu Jianu. Şi frumoasă. Mi-au plăcut poveştile 
cu haiduci.  

Aceştia le-au politizat. Politizarea iar e o treabă drăcească. 
Eu nu-l văd pe Iancu Jianu într-o cheie din aceasta politizată. 
Nu, e o atitudine spontană. N-are nicio legătură cu ’48. De la ’48 
sau un pic înainte de ’48 au apărut chestii foarte ciudate… Dar 
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până atunci, în Ţările Româneşti, erau atitudini româneşti.  
N-aveau nici o tangenţă cu ideile masonice, sau cu fel de fel de 
idei din Apus. Era o reacţie spontană. Românii se apărau şi ei 
cum puteau şi se descurcau cum puteau. Iar oltenii, cu atât mai 
mult. Mie mi se pare că în Oltenia viaţa a fost cea mai grea. 
Ardelenii au avut probleme cu austriecii şi cu ungurii. 
Moldovenii cu tătarii, cu ruşii şi cu turcii. Dar cei mai expuşi au 
fost oltenii. Au fost sub dominaţie, în special, sub turci şi greci. 
Şi atunci, olteanul – care nu e ca moldoveanul şi nici ca ardeleanul, 
că ardeleanul e pasiv, iar moldoveanul este molontoc şi 
nedescurcăreţ şi mai împleticit – a trebuit să se descurce, fiind 
un om foarte practic. Grecu-i hoţ, turcul şi el e hoţ, şi atunci 
olteanul a trebuit să se adapteze. A trebuit să se descurce în 
situaţia aceasta, ca să fie mai ceva ca grecul şi mai ceva ca 
turcul. Că altfel nu mai puteai trăi. Că dacă au ajuns să le 
plătească şi fumurile… Să plătească dajdie, să plătească tribut, 
să plătescă nu ştiu câte? Erau asupririle acelea, aşa cum au fost 
cu impozitele. Impozit şi pe fum. Cât fum îţi iese pe horn. Şi 
altele. Păi îţi dai seama! Atâta robie! Şi atunci se descurca şi 
omu’ cum putea. Şi plus alte nedreptăţi, o mulţime de nedrep-
tăţi. Dar lupta pentru dreptate nu era făcută cu idei din acestea 
ciudate, de politici. Nu. Era o atitudine românească. „Bă, tre’ să 
mai trăiesc şi eu. Nu sunt nici sfântul cutare, dar trebuie să 
trăiesc şi eu cumva. E pământul meu, sunt în ţara mea, fac şi eu 
cum pot.” Mie mi-a plăcut teribil.  

A apărut un album cu Mănăstirile Olteniei. Mie-mi plac 
mai mult bisericile de ţară ale Olteniei decât acelea din 
Moldova, acelea mănăstireşti. Sunt aceste biserici din Oltenia şi 
mai sunt şi culele acelea olteneşti. Bisericile Olteniei sunt extra-
ordinare. Valerian mi-a adus prima dată un album. El a trăit la 
Sfârcea, în Dolj. A copilărit în Oltenia. Domne, Oltenia are nişte 
biserici nemaipomenite. Sunt o frumuseţe. Nimeni nu se-ngrijeşte 
de ele. Multe se mai păstrează. Dar sunt foarte frumoase. Aşa 
cum sunt, micuţe, sunt nişte frumuseţi! Şi mi-a plăcut foarte 
mult. Oltenia este dată-ncolo. Şi nu mai vorbim de limbă, că 
adevărata limbă românească este în Ţara Românească. Nu 
moldoveneasca, nu ardeleneasca. Ţara Românească. Aici e 
adevărata limbă, adică graiul acela curat românesc.  
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Apoi ce să mai vorbim, Sfântul Constantin Brâncoveanu, 
Mihail Viteazul... Că mulţi spun aşa că Moldova e plină de 
genii. Dar şi Oltenia are. Şi chiar în materie de sfinţenie, 
Moldova are, într-adevăr, o mulţime de călugări sfinţi. Dar şi 
Oltenia are. Dacă-i pomenim numai pe Mihai Viteazu şi pe 
Constantin Brâncoveanu... Sunt foarte mari! Mari, mari de tot! 
Există nişte valori ale Olteniei. Am băgat eu la bibliotecă, a 
apărut după ’89, o istorie a Olteniei foarte bună. Oltenia este, 
efectiv, o lume şi un univers, dar puţin cunoscut. Cel mai mult e 
cunoscută în varianta Nea Mărin, Amza Pelea sau, ca muzică 
populară, Maria Lătăreţu, în varianta Gorj. Dar în profunzime 
nu e cunoscută. Oltenia are o bogăţie care nu prea e cunoscută. 
Mai cunoscute sunt Moldova şi Ardealul. Nu sunt cunoscute 
frumuseţile Olteniei. Gorjul e ceva aparte de tot. Dar şi părţile 
celelalte. Şi Oltul. Oltu-i o poveste. Şi Argeşul, iar. E un specific. 
Am putea vorbi chiar de un specific oltenesc, pe care l-a pus în 
evidenţă Marin Sorescu. Se vorbeşte de Nichita Stănescu că e un 
mare poet. După mine, şi Marin Sorescu e un poet uriaş. Aşa mi 
se pare mie. Dar poezia lui e cunoscută şi nu prea. A scris, însă, 
nişte piese de teatru nemaipomenite. Piese de teatru care cred 
că nu s-au mai scris până la el. Şi sunt creştine. De un creştinism 
nemaipomenit. În special acestea: Iona – care e Iona, acela din 
Biblie –, Paraclisierul şi Matca. Toate trei sunt strict creştine. Dar 
sunt de-o poezie şi de-o frumuseţe şi de-o complexitate nemai-
pomenită. Ştiu că s-au jucat. Nu ştiu cât sunt de cunoscute, dar 
câtă poezie este în piesele acelea cred că nu este în celelalte 
strict poetice. Şi el mai are multe alte piese în afară de acestea, 
dar acestea trei sunt tari. Matca, în primul rând. E prima de care 
am auzit. Matca e pe tema naşterii femeii. E şi ceva cu inundaţii, 
dar e legată de femeia care naşte, de cât de importantă e 
naşterea unui copil. Dar e făcută într-un fel… Nu are nicio 
legătură cu realismul. Totul este, cum să spun eu, în frumuseţea 
aceea poetică şi românească. Nicio legătură cu stilul vulgar sau 
cu stilul realist crud. E în contextul de tradiţie cum e Mioriţa, 
cum sunt doinele. Dar în variantă modernă şi ca marea poezie. 
După mine, Sorescu e o poezie de zile mari. Şi mai are o carte 
foarte frumoasă, Trei dinţi din faţă… Mai ştiam una, când eram 
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în lume şi se mai juca, A treia ţeapă. Are mai multe. Mai are o 
piesă Vărul Shakespeare. Dar acestea, în primul rând.  

Sorescu e o prezenţă foarte oltenească, foarte frumoasă. O 
figură a fost Sorescu. Tudor Gheorghe a mers mult pe Sorescu. 
Dar Sorescu e un nume, putem spune, o emblemă a Olteniei. Eu 
n-am citit piesele acestea până acum. Nu mi-am închipuit ca 
Sorescu să ajungă la un nivel poetic aşa de frumos. Am stat 
mult pe Stănescu, dar nu… Când se vorbeşte de mari poeţi la 
români, un mare poet e Sorescu. Este din Dolj, şi vine cu toată 
lumea Olteniei, cu ţărănismul acela… Cred că şi Amza Pelea a 
recitat mult din el. Vine cu specificul acela oltenesc. Un specific, 
oltenismul acesta, pe care nimeni nu l-a evidenţiat aşa de 
puternic ca Marin Sorescu.  

Neofit are şi el ceva… La Neofit se simte foarte puternic 
treaba aceasta oltenească. Şi la Părintele Ghelasie era o chestie 
oltenească. El, care zicea că în neamul lui ar fi şi un pic de sânge 
grecesc şi un pic de… nu ştiu ce mai zicea el acolo… şi ţigănesc... 
Cred că mai şi făcea pe grozavul, cumva. Dar e o treabă, în 
primul rând, oltenească. Făcea mare caz că e oltean. Nu ştiu 
acum toată istoria, dar tatăl lui, familia lui, sunt din Şerbăneşti. 
Acum, ar fi interesant de dus un pic mai adânc. Ştiu că am 
vorbit de câteva ori cu el despre bunicii lui. N-a avut alt loc de 
origine, decât Oltenia. Deci e sigur, neamul Părintelui Ghelasie 
aici şi-a făcut veacul. Nu-i venit din alte părţi. În privinţa 
originilor şi a familiei, tot neamul Părintelui Ghelasie este clar 
că e din zonă. Nu ştiu dacă au fost dintotdeauna în Şerbăneşti, 
dar nu sunt de altundeva. Ştiu că am vorbit odată… Dar, bine, 
acuma am altă minte şi alt cap. Acuma altfel l-aş aborda şi altfel 
l-aş mai iscodi şi l-aş mai descoase. Ştiu c-am vorbit şi despre 
asta. Nu mai ştiu dacă el a fost efectiv cel care a deschis 
subiectul sau l-am incitat eu. Dar ştiu că mi-a vorbit despre 
bunici şi pomenea despre nişte păţanii, ispite. Spunea că chestia 
cu un pic de sânge ţigănesc era mai mult în legătură cu un 
bunic de-al lui sau un străbunic de-al lui care a avut o aventură 
cu nu ştiu ce ţigancă frumoasă… E o păţanie aşa foarte… Nu 
ştiu cum veni vorba, dar fapt este că şi pe el îl pasionau 
treburile acestea cu înrudiri, cu strămoşi, de unde ne tragem, 
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ce-am avut în neamul nostru, ce figuri, ce fel de fel de ciudăţenii 
şi de aspecte negative. Că fiecare are crucea neamului, cum 
zicea Părintele, care punea accent pe faptul că trebuie să ne 
mântuim neamul, că trebuie să ne îngrijim de toţi. Nu poţi să 
zici că n-ai treabă cu neamul tău. De-aceea te-ai dus la 
mănăstire, de aceea te-ai făcut călugăr, ca să îi ai pe-ai tăi acolo. 
Trebuie să ai crucea. „Memorialul, bă! Memorialul!” „Da, n-ai 
ce să-i faci. Ăsta-i memorialul, bă.” 

Şi aşa-i povestea. Acum, când dau filmul înapoi, îmi dau 
seama că apropierea între Părintele Neofit şi Părintele Ghelasie 
e şi o întâlnire oltenească, în primul rând. Mai ales cum o percep 
eu. Cum era el tânăr student. Era pe la Timişoara la început.  
În primul rând, e şi o treabă între olteni. Tare haioasă. Şi,  
într-adevăr, Părintele Neofit continuă… Nu numai că potrivit, 
dar e cel mai în măsură să promoveze o moştenire ghelasiană. 
Păi cum mă, neamurile tale? Babacii tăi să nu ţi-i pui în 
evidenţă? Măcar cât de cât. Să nu te lupţi pentru ei? Memelis e 
ploieştean, Florin Caragiu e aromân de prin Pind (?) de prin 
Grecia, din partea tatălui, şi buzoian din partea mamei. Şi ei 
sunt foarte buni… Dar Neofit, ce păcatele, e de aici, din zonă. 
Pământul te trage. Părintele Ghelasie avea mereu şi o mistică a 
pământului. Însuşi pământul strigă. Pământul ţipă-n tine. E cel 
mai aproape de tine prin sânge. Şi simte locul. Păi şi Părintele 
Ghelasie venea pe jos la Frăsinei, cu un bătrân de-acolo. Era 
prin liceu, după şcoala primară. Ţinea ca pe-o icoană poza cu 
bătrânul acela. 

Şi eu sunt moldovean, dar mi-a plăcut Părintele Ghelasie 
şi adevărul e că, cum să spun, nu atâta că aş fi eu atât de mult 
marcat de Părintele Ghelasie. Sunt marcat, nu pot să spun. 
Când un om îţi face bine? Dar câtora le-a făcut Părintele bine! 
Nu poţi să nu fii recunoscător. Nerecunoştinţa este un păcat. 
Dar acum – mai ales după ce a murit el – constat prezenţa lui. 
Sunt nişte lucruri extraordinare vizavi de moştenirea lui. Cum 
poţi să nu recunoşti astfel de lucruri? Sunt atâtea de care ne 
folosim. Şi mulţi se folosesc. Poate îl şi defaimă pe Părintele 
Ghelasie, deşi se folosesc de ceva de la el. Dacă o luăm aşa, 
numai cu alimentaţia… Cel puţin, în Frăsinei, părerea mea e că 
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toţi sunt marcaţi de Părintele. Dar acuma văd şi am rămas uimit 
şi ce s-a întâmplat în afara mănăstirii. Câtă influenţă a avut. Şi 
nu atât înfluenţă, ci câtă moştenire are! Câtă rodire are în afara 
mănăstirii! Am văzut acuma că e o „insuliţă” cum e Codlea. 
Tare interesant. O colectivitate, sau nu ştiu cum s-o numesc. O 
insulă ghelasiană acolo, în Codlea. Păi da, e ceva. În continuare 
au nevoie de Părintele Ghelasie, în continuare se hrănesc şi sunt 
hrăniţi cu ce le-a dat el. Şi chiar abstracţie făcând de cărţi, cu  
ce-au rămas. Dar am văzut că sunt şi din diverse alte locuri.  
Şi din Bucureşti şi din alte părţi. Şi din Piteşti şi din Craiova. 
Peste tot… 

De multe ori, Părintele Ghelasie zicea: „Bravo, bă!” zicea, 
„Mă bucur de tine!” Avea o calitate extraordinară! Ştia să se 
bucure de cineva, de realizările sau de reuşitele lui. Şi,  
într-adevăr, sunt unii oameni care au reuşite. Nu ca să ne 
grozăvim sau ca să ne mândrim. Nu! E o vedere realistă! Fiecare 
are nişte reuşite. Şi e extraordinar să te bucuri de reuşitele 
cuiva!... 

Vlasie Ierodiaconul 
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Tinda din vers  
 
 
Ion Misailescu: Iată câteva versuri dintr-o poezie scrisă 

de o adolescentă bolnavă de cancer, în stadiu terminal, într-un 
spital din New York: 

Ai urmărit vreodată zborul neregulat al unui fluture? 
Ai observat apusul soarelui? 
Ai face bine să încetineşti.  
Nu dansa aşa de repede. 
Timpul e scurt. 
Muzica nu durează mult. 

Pr. Dan Popovici: Întrebările fetei: 
Ai urmărit vreodată zborul neregulat al unui fluture? 
Ai observat apusul soarelui?,  

pot părea prosteşti sau măcar redundante: cine n-a privit măcar 
odată zborul unui fluture sau un apus de soare? Totuşi ele au 
sens, voind să spună: chiar ai privit cu adevărat, ai fost cu totul 
prezent acolo, în acel act de a privi? Lucru confirmat de versul 
următor: Ai face bine să încetineşti. În traducere: ştiu sigur că n-ai 
făcut aceasta. Până mai deunăzi, până să mă fi procopsit cu 
cancerul, şi eu, ca şi tine, am făcut toate lucrurile cu un mare 
grad de împrăştiere. Versurile următoare vin în siajul celor de 
mai sus:  

Nu dansa aşa de repede.  
Timpul e scurt. 
Muzica nu durează mult. 

Deşi timpul e scurt şi muzica nu durează mult, nu te 
grăbi. De ce? Pentru că atunci când te grăbeşti, ieşi din acel ritm 
pe care Dumnezeu l-a lăsat, l-a imprimat lucrurilor şi nu poţi fi 
deplin prezent în acel aici şi acum epifanic. Unui om grăbit îi scapă 
multe elemente din ceea ce priveşte, elemente indispensabile 
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întregului şi revelaţiei acestuia. Un om grăbit se află cu un 
picior în viitor, prin urmare îi e imposibil să mai fie deplin 
prezent aici şi acum. El pierde, inevitabil, taina lucrului în sine, 
acel miracol pe care Dumnezeu îl realizează cu fiecare lucru pe 
care l-a creat. El ratează  kairos-ul, oportunităţile clipei.  

Dacă nu reuşeşti să fi deplin prezent în actul pe care îl 
faci, atunci eşti, proporţional cu gradul de împrăştiere, un 
analfabet funcţional: pricepi doar în parte ceea ce citeşti, ceea ce 
vezi. Îţi scapă tocmai esenţa, seva, mustul lucrurilor. 

Autoarea versurilor în discuţie se află pe patul de spital, 
în stadiul terminal al bolii, prin urmare nu mai are unde să se 
grăbească. E un factor determinant în a realiza că toată viaţa n-a 
trăit în ritmul adecvat stării de uluire, de percepere a miracu-
losului din lucruri. Acum, fără presiunea unor obiective de 
îndeplinit la anumite termene, detensionată, doar privind pe 
geam, a văzut pentru prima dată un fluture zburând în zig-zag, 
în modul său specific, pentru a se proteja de prădători. O altă 
premieră a fost şi a privi un apus de soare. Acum a realizat că 
factorul cheie este tihna, non-graba. Doar atunci poţi intra în 
acea stare în care un poet japonez scrie un haiku sau un cititor îl 
savurează.  

Grăbindu-te crezi că vei câştiga ceva suplimentar, de fapt, 
pierzi. Graba e motivată şi legată de arealul lui a avea, al 
multiplicităţii, al orizontalului, al discursivului. 

Graba vădeşte o frică ascunsă, precum frica animalului 
grăbit să-şi devore prânzul pentru a nu-i fi luat de un altul mai 
puternic, ori frica masculului care posedă femela alert, fără 
tihnă din motive similare. În fapt, lucrurile ajung să se petreacă 
tocmai invers de cum şi-ar fi dorit:  cel grăbit a pierdut con-
trolul asupra sa şi a relaţiei cu ceea ce-l înconjoară, in extremis 
ajungând el însuşi posedat, controlat. 

În raport cu veacurile, viaţa noastră nu e mai lungă decât 
a unei efemeride, a unei musculiţe care trăieşte o zi, dar care, 
totuşi, nu se grăbeşte în tot ceea ce face şi îşi împlineşte misiu-
nea. Toate celelalte creaturi de pe pământ merg în ritmul lor, 
doar omul şi-a pierdut, şi-a alterat ritmul. De aceea, trebuie să 
reînvăţăm non-graba. Graba îl trădează pe cel în cauză a trăi în 
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pământul cantităţii: time is money. Cel ce se grăbeşte, iese primul 
pe piaţă şi vinde spectaculos. Non-graba înseamnă întoarcerea 
în pământul calităţii. Vechii pictori de biserici pictau doar 
câteva biserici în viaţa lor, dar la ce calitate! Fiecare tuşă, fiecare 
lucru era făcut dumnezeieşte, cu tihnă sfântă.  

Aşadar, graba e specifică celor ce trăiesc în lumea canti-
tăţii, iar non-graba celor ce trăiesc în lumea calităţii. Deşi 

Timpul e scurt. 
Muzica nu durează mult, 

non-graba poate face acele clipe extatice. 
Abia în pavilionul canceroşilor fata dobândeşte perspectiva 

corectă asupra lucrurilor. În acest fel, totul devine epifanie, 
extaz, dar de la Dumnezeu. Precum acel înţelept, care exclama: 
O minune, o miracol, tai lemne, car apă! Ordinarul devine extraor-
dinar, viaţa un continuu extaz... 

I. M.: Deci spuneţi că oamenii pot fi „parcurşi”, să zicem, 
de ritmuri care nu le sunt proprii... ? 

Pr. D. P.: Posedaţi ar fi un cuvânt mai adecvat. Dracul, de 
fapt, are duhul acesta al grabei. Pentru el, căzut din eternitate în 
timp, acesta din urmă este un element critic. Pentru el va veni 
un sfârşit al timpului, o Judecată de Apoi, şi ştie foarte bine că 
destinaţia lui va fi adâncul, abisul întunecat, focul nestins şi 
neluminos. Şi atunci e foarte grăbit să facă, atât cât mai poate să 
facă, ceea ce îi doreşte egoul bolnav. Da, într-adevăr, nu făptura 
controlează timpul când se grăbeşte, ci timpul o controlează. 

I. M.: Fiecare trebuie să-şi descopere ritmul care îi este cel 
mai propriu? Şi de asemenea să descopere ritmul care le este 
propriu celor din exteriorul lui? 

Pr. D. P.: Căderea omului a atras şi căderea naturii şi 
căderea animalelor, totuşi, spre deosebire de om, acestea şi-au 
păstrat ritmul propriu. Şi acum girafele păşesc precum suratele 
lor de acum câteva sute de ani. Toată natura trăieşte în acelaşi 
ritm de milenii. Omul e singurul care şi-a alterat ritmul, a deve-
nit dizarmonic, spre deosebire de natură care a rămas într-o 
oarecare armonie. Omul trebuie să se recalibreze, să-şi schimbe 
frecvenţa pe care funcţionează. Or, această grabă a lui, tot mai 
mare pe măsură ce veacurile au trecut, îl duce tot mai departe 
de frecvenţa pe care ar fi trebuit să fie. 
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I. M.: Richard Bach scria: Ceea ce omida numeşte sfârşitul 
lumii, înţeleptul numeşte fluture.  

Pr. D. P.: Ceea ce omul cel vechi din noi numeşte moarte, 
omul cel nou numeşte renaştere, naşterea de a doua, duhov-
nicească. De aceea se spune că bătrânul îi face ucenicului 
cunoştinţă cu moartea: bătrânul îl învaţă arta de a muri faţă de 
falsele valori, pentru a putea renaşte pentru cele autentice. 

Dacă omida ar avea adevărata cunoaştere, cunoaşterea 
etapelor vieţii, s-ar bucura că devine fluture, că procesul s-a 
desfăşurat corect, a mers conform calendarului, pe făgaşul său. 
De fapt, ar trebui s-o luăm mai din spate, de la larvă şi să para-
frazăm: Ceea ce larva numeşte sfârşitul lumii, înţeleptul numeşte 
omidă. O larvă e statică: nu cunoaşte mişcarea, rămâne închisă 
într-un spaţiu, lipită de un loc, de un nivel. E precum un copil 
în pântece. Când copilul e expulzat de acolo, e înfricoşat de 
moarte, crede, precum larva, că i-a venit sfârşitul, de aceea vine 
pe lume plângând din rărunchi, cu toată fiinţa lui. Dar, încet-
încet, învaţă să meargă de-a buşilea, precum omida. Acum 
libertatea i s-a mărit considerabil. Dacă în pântece se putea 
mişca doar în jurul proprie axe, acum se mişcă pe orizontală. 
Mai apoi va urma mersul în picioare, ridicarea la verticală, acum 
omida a devenit fluture, a câştigat încă un grad de libertate. 

Dacă vrei să progresezi în viaţa spirituală, nu poţi s-o faci 
decât trecând prin aceste periodice dureri ale naşterii. Într-adevăr, 
dacă am macroscopa lucrurile, am vedea că durerile naşterii au 
loc în fiecare zi. Efortul de fiecare zi în a ne îmbunătăţi postirea, 
rugăciunea, trezvia, toate aceste eforturi presupun moartea a 
ceva din noi, sacrificarea pe altarul a ceea ce dorim să elevăm.  

Pentru larvă, noul stadiu pare o moarte. Într-adevăr, este 
o moarte a vechiului statut, a unui îmbătrânit mod de a fiinţa şi 
naşterea din nou într-un alt mod de a fiinţa. Acest lucru e bine 
descris în întâlnirea dintre Domnul Hristos şi Nicodim, care 
vine noaptea la El – înteresant că din punct de vedere simbolic 
noaptea semnifică pântecele în care gestează candidatul, 
iniţiatul – şi Îl întreabă cum poate omul să se nască a doua oară? 
Oare, intrând a doua oară în pântecele maicii lui? Domnul 
Hristos îi arată că aceasta e o naştere pe un alt nivel, pe nivelul 
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duhovnicesc, nu biologic, şi care nu poate fi făcută decât pe 
calea crucii, a crucii cotidiene şi această crucificare de zi cu zi 
este o nouă moarte şi o nouă renaştere. Putem s-o asemănăm cu 
colibele în care Sfântul Maxim Cavsocalivitul locuia temporar, 
pentru a le incendia şi a construi altele. Trecerea la un alt nivel 
presupune, în primul rând, detaşarea de nivelul precedent, ceea 
ce e una cu a spune că ai murit pentru acel nivel. 

Nichita Stănescu scria în Laudă omului: 
Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite, 
cu aripile crescute înlăuntru, 
care bat, plutind, planând, 
într-un aer mai curat - care e gândul! 

Ca făptură spirituală, omul trebuie să aibă aripi „crescute 
înlăuntru”, pentru a nu se prăbuşi precum Icar, care avea aripi 
în afară, pentru a putea traversa marea acestei vieţi.  

Dacă omida ar avea adevărata cunoaştere, atunci n-ar mai 
avea oroare de „sfârşitul lumii”, ci bucurie, căci după acesta 
urmează cerul nou şi pământul nou, despre care vorbeşte 
Apocalipsa. 

De remarcat că pentru omul egocentric sfârşitul său 
înseamnă sfârşitul lumii: după mine potopul, odată cu mine se 
sfârşeşte şi lumea. Un înţelept se afla pe patul morţii. Unul 
dintre ucenici îi cere un ultim cuvânt de înţelepciune. Bătrânul 
nu i-l refuză: Viaţa e ca un fluviu, îi livrează pilula. Ucenicul nu e 
de acord. Se ambalează, contraargumentează. Bătrânul, fără 
vreo umbră de tulburare, îi replică: Bine, atunci viaţa nu e ca un 
fluviu şi îşi dă duhul. Bătrânul a rămas în armonie cu el şi cu 
ucenicul, deşi reciproca nu e adevărată. Era o omidă conştientă 
şi bucuroasă că devine fluture. Nu se considera deţinătorul 
adevărului, distribuitor unic de înţelepciune, ci o rotiţă într-un 
imens angrenaj, iar pentru ca angrenajul să funcţioneze rotiţa 
trebuie să se învârtă cu viteza de rotaţie prestabilită de proiec-
tant. Se pare că, în angrenajul de pe Terra, rotiţa om a dat peste 
cap tot angrenajul prin faptul că se roteşte cu o viteză mult 
peste cea prevăzută iniţial.  

I. M.: Poezia Viermele a lui Ioan Alexandru, în schimb, se 
situează, într-adevăr, deplin duhovniceşte în realitate:  
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Vierme de sunt, 
De bună seamă 
Că fluture voi deveni curând, 
Pe cât ţărâna-n mine se destramă 
Pe-atât transpare celălalt pământ.  

Pr. D. P.: Da, deci: „Vierme de sunt...” Când se naşte, omul 
pare nu a fi diferit de un animal. Nivelul  biologic nu doar că 
prevalează, dar e aproape imposibil de distins şi un altul. Omul 
are libertatea de a se mişca pe orizontală, precum animalele, în 
căutarea hranei. Deci, „Vierme de sunt...” Acesta este statutul. 
De-acolo trebuie să pornesc. 

De bună seamă 
Că fluture voi deveni curând. 

Fluturele se situează pe un alt nivel, simbol al fiinţării ver-
ticale, duhovniceşti. Trebuie să-mi schimb statutul de „animal”, 
într-un statut pe care Panayotis Nellas îl numeşte „animal 
îndumnezeit”. 

Vierme de sunt 
De bună seamă 
Că fluture voi deveni curând 
Pe cât ţărâna-n mine se destramă 
Pe-atât transpare celălalt pământ.   

La nivelul animalic, suntem doar ţărână. Cu cât omul 
înaintează duhovniceşte, cu atât el devine mai mult duh decât 
trup. Într-un fel putem să spunem că trupul se destramă, adică 
trupul îşi pierde acea putere pe care o are asupra sufletului, de 
a-l încătuşa. Şi iată: 

Pe-atât transpare celălalt pământ. 
Evreii au trecut din Egipt în Canaan. Egiptul a fost pământul 

robiei, asimilabil cu starea noastră animalică, în care trăim doar 
pentru trup. Pământul Făgăduinţei, Canaanul, are altă calitate. 
De aceea şi Sfânta Scriptură spune, nu se sfieşte să afirme că în 
pământul Canaanului doi oameni duceau un strugure pe o 
bâtă, o exprimare simbolică a faptului că în acel pământ există 
un alt fel de fecunditate, fecunditatea duhovnicească. 

Pe cât ţărâna-n mine se destramă... 
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Sfântul Ioan Botezătorul declarase: „Se cade ca acum eu 
să mă micşorez şi Domnul Hristos să crească tot mai mult”. 
Înaintemergătorul este un simbol al Vechiului Testament, al 
omului vechi din noi, şi Hristos este simbolul Noului Testament, 
al omului nou. Încet-încet omul vechi trebuie să se destrame, să 
intre în background, iar  omul nou să se dezvolte tot mai mult, 
ocupând prim-planul.  

Doi termeni din alchimie, disolva şi coagula, descriu adecvat 
procesul: omul vechi din noi trebuie să se dizolve, să se destrame 
pentru a se coagula un alt om, nou. Poetul continuă: „pe atât 
transpare celălalt pământ”, se arată Novaya Zemlya, pământul 
făgăduinţei, pământul duhovnicesc. Acest pământ, spre deosebire 
de cel obişnuit, mat, întunecos, este un pământ translucid, 
transparent pentru lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, oamenii 
duhovniceşti se numesc îngeri în trup, pentru că precum pentru 
trecerea de nivel de la vierme la fluture e nevoie de aripi, tot 
astfel pentru trecerea de la omul cel vechi la cel nou. 

Cunoaşterea duhovnicească, trecută din plan teoretic în 
plan practic, e calea celui care prinde încet-încet aripi, aripi cu 
care va străbate hăul dintre ţărână şi celălalt pământ, dintre 
Egipt şi Canaan, dintre robie şi libertate. Îţi vine în minte o 
celebră apoftegmă din Pateric. Avva Ioan cel Pitic a povestit că 
un călugăr (probabil el) a intrat odată în extaz şi a văzut trei 
monahi stând pe ţărmul mării. Dinspre ţărmul celălalt a venit 
un glas din Cer poruncindu-le: Luaţi aripi şi treceţi pe malul celălalt. 
Doi dintre ei au luat aripi de foc şi au zburat fără greutate pe 
celălalt ţărm, în timp ce al treilea a rămas pe loc şi a început să 
plângă şi să strige. În cele din urmă i s-au dat şi lui aripi, dar nu 
de foc, ci slabe şi vlăguite. Tot cădea în valuri şi se ridica şi cu 
multe chinuri a reuşit să ajungă până la ţărm. Avva Colov 
concluzionează că monahii din generaţiile vechi erau ca acei doi 
monahi cu aripi de foc, dar călugării din generaţiile noi au aripi 
tot mai slabe, dedalice. Metamorfoza, din vierme în fluture, nu 
s-a realizat ca la carte, paşii n-au fost urmaţi corect. Destul de 
probabil că au fost făcuţi prea în grabă, prin urmare calitatea 
lucrului lasă de dorit. Dacă în seră legumele sunt crescute în 
grabă, nu au dulceaţa pe care o aştepţi. Nici floarea nu are 
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aceeaşi mireasmă dacă e crescută în grabă. Aşa şi aceste aripi 
duhovniceşti: dacă vor creşte în grabă, vei deveni un fluture, 
dar unul slăbănog, care foarte greu va putea să treacă pe malul 
celălalt, ale cărui aripi icarice se topesc când se apropie de focul 
ispitelor. 

I. M.: Tagore spunea: Cel înţelept ştie că urâţenia poate fi creată 
doar împotrivindu-ne legii eterne a armoniei care există pretutindeni. 

Pr. D. P.: Aici cuvintele cheie ar fi urâţenia şi armonia. 
Dumnezeu le-a creat pe toate bune foarte, în armonie. Concer-
tele Brandenburgice ale lui Bach sunt un excelent exemplu al 
acestei armonii cosmice. Din afirmaţia lui Tagore se poate extrage 
o definiţie a urâţeniei: urâţenia e o disonanţă, o dizarmonie, o 
ieşire de pe frecvenţa pe care Dumnezeu a hărăzit-o creaturilor. 
În plan duhovnicesc, păcatul urâţeşte tocmai prin faptul că ai 
pierdut armonia cu Dumnezeu, cu lumea şi cu oamenii de 
lângă tine. Invers, frumosul ar fi tocmai iubirea, pentru că 
atunci când iubeşti te afli pe cea mai bună frecvenţă. Eşti pe 
frecvenţa lui Dumnezeu care este iubire, eşti pe frecvenţa 
îngerilor care cântă şi această iubire, care slăvesc iubirea dum-
nezeiască pentru toate făpturile. Consecinţa faptului că cel 
păcătos nu mai trăieşte după legile divine e tocmai întunecarea, 
strâmbarea, deformarea, caricaturizarea chipului. Omul devine 
de nerecunoscut. De aceea se şi spune: „Nu te mai recunosc”. 
Discuţi cu un om pe care nu l-ai mai văzut de câţiva ani şi 
scoate pe gură fel de fel de lucruri. Adică ai pierdut frecvenţa 
pe care te aflai odată. Eşti alt om. 

I. M.: Iubirea este de mai multe feluri? În sensul că – aşa 
cum fiecare om probabil că are un fel de Dumnezeu al lui – la 
fel fiecare om iubeşte în felul lui? 

Pr. D. P.: Sigur că da, iubirea supremă fiind iubirea lui 
Dumnezeu pentru creaţie, iubirea aceea cu care „atât a iubit 
Dumnezeu lumea încât pe Unul născut Fiul Său L-a dat” la moarte 
şi încă la moarte pe cruce. Este un lucru interesant: sfinţii cu cât 
urcă mai mult în rugăciune, în viaţa duhovnicească, cu atât mai 
mult simt această iubire a lui Dumnezeu pentru făpturi.  
De aceea ajung la ceea ce spunea sfântul Isaac Sirianul, anume 
că adevărata iubire se roagă cu lacrimi chiar şi pentru diavoli.  
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În aceasta omul se aseamănă cu Dumnezeu: în a iubi pe 
vrăjmaşii tăi, precum Dumnezeu care aduce soarele şi ploaia şi 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Aceşti contemplativi îşi 
împropriază iubirea lui Dumnezeu pentru făpturi.  

I. M.: Ne putem împotrivi legii eterne a armoniei chiar şi 
când o căutăm? 

Pr. D. P.: Da. Aceasta mai ales când ne grăbim. Răspunsul 
se leagă de acela de la prima întrebare. Atunci când ne grăbim, 
chiar dacă avem o intenţie bună, lucrurile nu ies cum ar trebui. 
Atunci când ne grăbim nu mai putem să simţim taina. E ca şi 
când ţi se taie maioneza. Chiar dacă ai avut o reţetă bună, dacă 
n-ai ştiut cum să mesteci, dacă n-ai avut ritmul corespunzător,  
maioneza ţi s-a tăiat. Aşa şi aici, deşi ai intenţia bună de a intra 
în armonie cu lucrurile, dacă grăbeşti procesul atunci vei eşua. 
Nu ştiu, poate am mai povestit acea întâmplare, care-mi place 
teribil, în care se spune că un tânăr căutător al lui Dumnezeu a 
venit la un bătrân duhovnicesc mărturisindu-i: „L-am căutat pe 
Dumnezeu în mânăstiri, ca şi în sihăstriile cele mai îndepărtate, 
dar şi în biserici şi în pieţe, fără a-L găsi”. Arzând de nerăbdare, 
îl întreabă pe bătrân: „Dar tu, L-ai găsit?” Bătrânul nu îi răspunde 
nimic, doar tace. Undeva, în apropiere, se auzea bâzâitul unui 
ţânţar însetat de sânge. Ceva mai departe, zumzetul unor 
rândunici pe ramurile unui copac uriaş. De şi mai departe 
venea zgomotul unei căderi de apă. În toate acestea bătrânul 
simţea lucrarea lui Dumnezeu, prezenţa Sa. Ce-ar mai fi fost de 
adăugat? Tânărul nu a înţeles răspunsul, pentru el tăcerea 
bătrânului însemna „Nu”, de aceea, nemulţumit, a plecat grăbit 
mai departe. Cel grăbit nu află destinaţia, trece pe lângă ea fără 
s-o recunoască. Cel grăbit nu găseşte niciodată armonia, nu 
ajunge niciodată la ţintă. Vă amintiţi anecdota cu ucenicul care 
îl întreabă pe maestru în câţi ani poate atinge desăvârşirea... Cu 
cât eşti mai grăbit, cu atât vei avea nevoie de ani mai mulţi. 

Non-graba înseamnă a intra pe făgaşul tău, în albia ta. 
Non-graba înseamnă a regăsi şi a recunoaşte ritmul prin care 
intri în armonie nu doar cu tine însuţi, ci şi cu toate celelalte 
creaturi. Non-graba îţi permite să iei pulsul lucrurilor, să te 
racordezi la el. Pelerinul rus reuşeşte maximal aceasta prin 
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rugăciune: cu cât rugăciunea sa devine calitativ superioară, cu 
atât armonia cu el însuşi şi cu întreaga făptură urcă pe alte 
trepte. Ţăranul de odinioară îşi iubea pământul şi animalele, le 
considera colaboratori ai săi. Nu le exploata. Când exploatezi pe 
cineva, dizarmonia e totală. A exploata e un mare păcat, iar 
păcatul crează dizarmonie. Ion Gavrilă Ogoranu îşi aminteşte 
principiile bunicului său: „Vitele nu trebuiau lovite niciodată, 
cel mult biciul să pocnească deasupra – vitele trebuie mânate cu 
vorba, ca şi oamenii!  (...) Nu le-ar fi scurtat pentru nimic în 
lume timpul de hodină. «Vita-i ca şi sluga, săraca. Te bate 
Dumnezeu de-i răpeşti hodina oaselor».” Ţăranul hodinea şi 
pământul, prin rotaţie sau cultivând ceva mai uşor, care să nu-i 
sugă toată seva, care să-i refacă puterile. Vă amintiţi anul 
sabatic la evrei, era an de odihnă pentru pământ. 

I. M.: Adriana Weimer: 
Spiritul meu este liber: 
nu-i pasăre cu aripi mai largi, 
nu-i zbor cu cer mai înalt. 

Pr. D. P.: Spiritul meu este liber. 
Spiritele noastre, duhurile noastre, ale oamenilor şi ale 

îngerilor, sunt create. Ele au, într-adevăr, o mare libertate. Am 
pomenit mai sus de Nichita Stănescu şi de poemul lui de 
tinereţe Laudă omului: Oamenii sunt făpturi cu aripi pe din-lăuntru. 
Tocmai de aceea au o libertate de a se mişca în plan vertical, 
spiritual, ca şi îngerii, într-o ascensiune progresivă, permanentă 
către Dumnezeu. Cu cât ascensionează, cu atât sunt mai liberi, 
mai desprinşi de lumea aceasta. Când fac voia lui Dumnezeu, 
când împlinesc Legea Lui, atunci spiritul lor este liber.  

Adevărata libertate e aceea de a face voia lui Dumnezeu. 
La polul opus, ei se află libertatea de a-şi face propria voie. 
Tocmai de aceea, sfinţii mucenici în temniţe, cu picioarele în 
obezi, puteau afirma: 

Spiritul meu este liber: 
nu-i pasăre cu aripi mai largi, 
nu-i zbor cu cer mai înalt. 

Cu cât te afunzi în acest areal, cu atât mai mult vei face uz 
de paradox şi oximoron. Petre Ţuţea afirma: omul nu poate fi cu 
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adevărat liber decât ca rob al lui Dumnezeu. Pentru un ateu, 
pentru care expresia robul lui Dumnezeu pare a fi umilitoare, jigni-
toare, inacceptabilă, afirmaţia e scandaloasă. Robul lui Dumnezeu 
este omul de încredere, omul de casă care face mereu voia 
Stăpânului. Pentru un boier, robul este omul care îi ştie 
intimităţile, omul cel mai apropiat de el. Dacă boierul este cu 
adevărat boier, robul, fiind mereu în preajma lui, învaţă de la el 
bunele maniere, limbile străine etc.  

Când îmi fac voia proprie, mai ales când această voie 
proprie nu concordă defel cu voia lui Dumnezeu, sunt liber 
doar în aparenţă, într-un plan exterior. Dar în plan lăuntric nu 
mai sunt un om liber, ci robul unor obişnuinţe necuvioase, care 
ajung să mă robească. Deci spune: 

Spiritul meu este liber: 
nu-i pasăre cu aripi mai largi, 
nu-i zbor cu cer mai înalt. 

Pentru ateu, cerul este un cer cu c mic. E cerul astronomic, 
al sorilor, al planetelor, al sateliţilor. Însă pentru credincios mai 
există un Cer cu C mare, anume Cerul heruvimilor, al arhan-
ghelilor, Cerul dimensiunii spirituale. Ce demnitate, ce rang a 
primit omul faţă de animal, faţă de pasăre se poate înţelege prin 
simpla comparaţie a libertăţilor. De aceea, nu poate să existe o 
pasăre cu aripi mai largi. Niciun vultur cu o deschidere de aripi 
de trei metri nu poate avea acces dincolo de cerul astronomic. 
Omul într-o clipă poate să fie cu sufletul (duhul, nous-ul) în 
Cerul Heruvimilor şi serafimilor, la tronul lui la Dumnezeu. 
Într-un moment, omul poate să fie cu sufletul în Muntele Athos, 
în pustiul Sinai ori pe Golgota în stare de pocăinţă în faţa Crucii 
lui Hristos. Ce libertate fantastică a primit omul! În temniţe, 
uneori cu lanţuri la mâini şi la picioare, ori în obezi, cei precum 
Pavel şi Sila petreceau noaptea cântând imne de slavă lui 
Dumnezeu. Horia înlănţuit, pe drumul spre temniţă, cânta la 
fluier. Iată libertatea! Cu trupul în lanţuri şi, totuşi, cu duhul te 
poţi afla în faţa tronului Celui Preaînalt. Cum te-ar putea opri 
cineva? Iată ce aripi avea Sfântul Pavel, că fiind în obezi, să 
cânte imne de slavă în faţa tronului lui Dumnezeu. Din acest 
punct de vedere, îmi amintesc o întâmplare din viaţa sfântului 
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Agapie Athonitul, care a vieţuit la schitul Colciu. Un raid al 
piraţilor musulmani în Sfântul Munte îl face prizonier împreună 
cu alţi călugări. Este vândut ca rob la o familie musulmană din 
Asia Mică. Agapie îşi face datoria exemplar şi câştigă încre-
derea „proprietarilor” săi, care i-au acordat astfel cea mai mare 
libertate dintre toţi robii pe care îi aveau. Agapie nu nutrea 
gânduri de evadare. Dar Maica Domnului i s-a arătat odată, a 
făcut o minune şi l-a eliberat. S-a trezit undeva pe drum, departe 
de casa stăpânilor săi. A plecat spre Sfântul Munte, ajungând la 
bătrânul său, care nu fusese luat rob, probabil datorită vârstei 
sau pentru că fusese acoperit de Dumnezeu. După ce i-a povestit 
minunea cu Maica Domnului, bătrânul nu s-a arătat încântat: 
„Ai făcut o greşeală foarte mare plecând. Ai păgubit pe acei 
oameni care au plătit o sumă importantă piraţilor pentru tine. 
Trebuie să te întorci acolo şi să-i slujeşti în continuare”. Agapie 
a făcut ascultare desăvârşită şi s-a întors în robie. Le-a povestit 
acelora totul şi aceia, evident, s-au mirat foarte. Agapie a continuat 
să-i slujească precum înainte. La un moment dat, atât de mult a 
lucrat această lăsare în voia lui Dumnezeu a lui Agapie încât 
stăpânii săi s-au convertit, s-au făcut creştini. Bătrânul, capul 
familiei, împreună cu doi fii, l-au luat pe Agapie şi au plecat în 
Sfântul Munte şi s-au făcut şi ei călugări acolo, devenind 
ucenicii lui. Libertatea spirituală, duhovnicească îi eliberează şi 
pe alţii. De aceea, este bine să fii tot timpul în preajma sfinţilor. 
Pentru că ceva din duhul lor de libertate se transmite şi ţie. 

Îmi amintesc când eram tânăr şi mergem la Mânăstirea 
Frăsinei, după ce aveam contacte acolo cu Părintele Ghelasie, cu 
Părintele Lavrentie, cu Părintele Paisie, tot timpul plecam de 
parcă aveam aripi. De ce? Ceva din duhul lor de libertate, din 
eliberarea lor de patimi, de pământesc ţi se transmite şi ţie. 
Apropo de aceasta, este foarte interesant de ce în primele secole 
creştine, începând chiar de la Sfântul Pavel, aceştia, deşi nu au 
fost de acord cu sclavia, nu au militat pentru schimbări majore 
în sensul eliberării celor robiţi. De ce? Deoarece pentru ei nu era 
de foarte mare folos libertatea exterioară. Pentru ei, ceea ce 
conta era doar libertatea interioară. Nu contează că eşti rob sau 
că eşti liber, trebuie să fii rob al lui Hristos. Apostolul Neamurilor, 
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de câte ori a fost întemniţat, nu s-a tulburat. De ce? Pentru că 
astfel nu se putea în niciun fel să-i fie diminuată libertatea 
interioară. Ba uneori, într-un fel, era mai bine, pentru că în 
temniţă eşti ca un zăvorât, care are ca singură preocupare doar 
pe Dumnezeu. De aceea şi în temniţele comuniste martirii de 
acolo au spus că au trăit cele mai înalte stări duhovniceşti, 
tocmai datorită faptului că acolo, fiind în foame, în robie, în 
bătăi şi anchete, prigoniţi, harul lui Dumnezeu a venit cu mai 
mare putere asupra lor. Desprinderea lor de lume a fost şi mai 
mare. Pe cale de consecinţă, şi libertatea lor interioară...  
De multe ori disciplinarea trupului este făcută forţat prin robie. 
Dar asceţii s-au disciplinat singuri aşa. Unii chiar au ajuns la 
astfel de nevoinţe, încât se legau cu un lanţ de un loc, ca să nu 
mai poată pleca de acolo. Astfel, în mod paradoxal pentru logica 
lumească, dobândeau o libertate interioară mult mai mare decât 
cea exterioară, pe care le-o permitea viaţa lumească. Dacă ne 
disciplinăm, dacă ne impunem o stricteţe, ne limităm libertatea 
exterioară, dar aceasta aduce o creştere a libertăţii interioare.  

Adriana Weimer are dreptate: Spiritul meu este liber... Da, 
dacă eu trăiesc după Dumnezeu, spiritul meu este cu adevărat 
liber. Harul Duhului Sfânt, pentru că fac voia lui Dumnezeu, 
vine şi-mi eliberează treptat duhul. 

Singura libertate absolută este libertatea lui Dumnezeu. 
Dar această libertate presupune şi responsabilitatea absolută. 
Dumnezeu are responsabilitate totală asupra acestei lumi. De 
aceea, Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, este Cel ce ridică 
păcatele lumii. Ale întregii lumi: şi de dinainte de Hristos şi din 
vremea Lui şi de după El. O libertate absolută presupune o 
responsabilitate absolută. Ori noi de multe ori, într-un mod 
nebunesc, cerem o libertate absolută, dar nu ne putem asuma 
responsabilitatea. Umerii noştrii nu pot să ducă povara acestei 
libertăţi absolute. Responsabilitatea absolută nu o putem purta. 
Suntem foarte slăbănogi. De aceea, trebuie să învăţăm să trăim 
cu această libertate relativă pe care o avem şi să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru ea. În genunchi să-i mulţumim că ne-a dăruit 
o astfel de libertate, exact pe măsura noastră. Este cel mai mare 
dar pe care l-am primit. Prin urmare, în niciun fel nu trebuie să 
ne cedăm această libertate, care este una cu demnitatea umană. 
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Dacă omul ştie să-şi trăiască libertatea, aceasta va spori 
asimptotic prin Har. Aripile spiritului omului vor deveni tot 
mai largi, zborul său se va desfăşura într-un cer tot mai înalt. 
De aceea, sfinţii printre muritorii de rând sunt precum pescăru-
şul lui Baudelaire pe puntea marinarilor: aripile sunt adecvate 
pentru cer, nu pentru punte. Pustnicul în mânăstire, călugărul 
în lume sunt precum pescăruşul pe puntea marinarilor. 

I. M.: Un haiku al lui Ryōkan Daigu:   
Hoţul a fugit / uitând doar / luna la fereastră. 

Pr. D. P.: Hoţul a luat tot. Tot ce se putea. Doar luna a mai 
rămas acolo. Hoţul era un om complet robit de materie, un om 
care trăia doar pe nivelul lui a avea. Pentru el, luna nu are nicio 
valoare: nu e vandabilă, nu poate fi convertită în aur. Eventual, 
dacă va fi colonizată, atunci, da. Va cumpăra din vreme o bună 
bucată, o va parcela şi o va vinde pământenilor doritori să 
aselenizeze. Dacă hoţul ar fi furat luna, abia atunci i-ar fi făcut 
mare pagubă lui Ryōkan. Că i-a furat pătura, ceainicul şi bolul 
de orez, căci cam acestea erau proprietăţile lui Ryōkan... Cât să-i 
fi păsat de ele? Probabil că în zilele următoare ţăranii din 
apropierea sihastriei în care trăia i-au adus altele în loc, dar o 
lună de unde? Iar luna era pentru el o sursă predilectă de 
inspiraţie. Ar fi plâns mult după ea. 

Pentru poeţii japonezi în general, şi pentru creatorii de 
haiku în special, luna e un izvor de inspiraţie foarte important, 
un simbol al poeziei, al poeticităţii. Un maestru nipon chiar 
afirmase: „Ceea ce sunt cireşii sakura pentru primăvară, aceea 
este luna pentru toamnă”. Or ştim ce înseamnă florile de cireş 
sakura în ţara Soarelui-răsare: un simbol prin excelenţă al 
frumuseţii, o epifanie. Tot astfel, luna simbolizează, în tradiţia 
populară japoneză, poezia, frumuseţea universului. Toamna, 
când natura îşi atenuează ritmurile văratice şi când intervine o 
pace, luna împrăştie razele acelei păci. 

Este interesant că luna a avut un rol însemnat în întreaga 
antichitate, deoarece calendarele s-au constituit după ritmul 
lunar, după fazele lunii. De la lună vine şi cuvântul menstruaţie, 
men fiind o rădăcină care înseamnă lună. Ritmurile biologice ale 
femeii sunt reglate după lună. Exact 28 de zile este durata a ciclului 
femeiesc. Adică patru săptămâni, cele patru cicluri ale lunii. 



Tinda din vers 

61 

Robit, orbit de ceea ce Sfinţii Părinţi numesc pleonexie, 
hoţul nu poate sesiza frumuseţea lunii, nu are papile gustative 
pentru poeticitate. 

Haiku-ul pune faţă în faţă două tipuri de oameni, unul 
care trăieşte pe nivelul lui a avea şi unul care trăieşte pe nivelul 
lui a fi, prin urmare, două sisteme de valori opuse. Odată, Avva 
Macarie fiind plecat de la chilia lui din pustie, cu ceva treabă, 
când s-a întors a găsit în faţa chiliei un hoţ, care încărca pe o 
cămilă lucrurile din chilia lui. Iar Marele Bătrân s-a dus şi l-a 
ajutat să încarce ce mai rămăsese. Iată un om dintre cei complet 
desprinşi de nivelul lui a avea. Apoftegma precizează că după ce 
au terminat de încărcat, cămila n-a mai voit să plece. Deşi hoţul 
a lovit-o, nu a convins-o. Avva Macarie s-a dus, s-a uitat în 
chilie şi a grăit: „Uite, ştii de ce cred că nu pleacă? Ai uitat 
săpăliga asta aici, după uşă. O să pun şi săpăliga aceasta şi o să 
plece”. Şi Avva Macarie a împins cămila, care a mai mers câţiva 
paşi, dar până la urmă de acolo nu s-a mai clintit. În cele din 
urmă, hoţul a înţeles că e voia Celui de Sus ca el să returneze 
lucrurile. Omul care în lumea aceasta vede doar utilul, pierde 
umorul şi frumosul. De fiecare dată când vrem să răpim lumea 
din mâinile lui Dumnezeu, vom păţi la fel.  

I. M.: În aceeaşi sferă de interes cu acest haiku este şi 
poezia lui Lucian Blaga, Belşug: 

– Negrule, cireşule, 
gândul rău te-mprejmuie. 

Jinduiesc la taine coapte 
guri sosite-n miez de noapte. 

Om şi păsări, duhuri, fluturi, 
nu aşteaptă să te scuturi. 

– Prea eşti plin de rod şi vrajă, 
vine furul, pune-ţi strajă! 

– Las’să vie, să culeagă, 
vara mea rămâne-ntreagă. 

Stelele deasupra mea 
nimeni nu mi le-a fura! 
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Pr. D. P.: Da, într-adevăr, în aceeaşi notă, pe aceeaşi frec-
venţă. Un poem, într-adevăr, genial.  

Negrule, cireşule... 
Când eram copil, existau cireşi cu frunzele verde-închis şi 

cu roadele de culoare roşu-închis spre negru. Nu le-am uitat 
nici acum savoarea. Erau cele mai aşteptate fructe ale copilăriei. 
O adevărată încântare! Apropo de emisiile de CO2: oamenii de 
ştiinţă au stabilit că cu cât mai mult CO2 cu atât mai bine îi 
merge vegetaţiei, cu atât frunzişul e verde-negru. Chiar am 
auzit pe unii dieteticieni că este bine să căutăm frunzele acestea 
de culoare verde închis, pe care să le folosim în salate, în cru-
dităţi. Aceasta apropo de cei care ne sperie cu zisul efect de seră 
şi cu poluarea făcută de om şi animale şi cu creditele sociale de 
carbon.  

Negrule, cireşule, 
gândul rău te-mprejmuie. 

Peste tot unde este bogăţie, peste tot unde este ceva de 
interes, sunt mulţi care jinduiesc la acele lucruri. Mulţi care pun 
gând rău comorii. Un astfel de cireş este o comoară. 

Negrule, cireşule, 
gândul rău te-mprejmuie. 
Jinduiesc la taine coapte 
guri sosite-n miez de noapte. 

Furul vine, în general, noaptea. Îmi amintesc şi noi când 
eram copii şi mergeam la furat în vii sau în livezi, tot noaptea o 
făceam. 

Jinduiesc la taine coapte 
guri sosite-n miez de noapte. 
Om şi păsări, duhuri, fluturi, 
nu aşteaptă să te scuturi. 

Nu aşteaptă vremea roadelor. Aceeaşi grabă despre care 
am discutat. Omul nu are răbdare să mănânce doar fructele care 
cad din pom. Am citit despre un grup de monahi, nu mai ţin 
minte unde vieţuiau, care mâncau doar fructele care cădeau pe 
sol. Şi spuneau: acelea care au căzut pe sol, pe acelea ni le-a dat 
Dumnezeu. Dar pentru noi este foarte greu astăzi. Comerţul 
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acesta, industria legumelor şi fructelor le culege verzi. Ele se coc 
în umbra depozitelor angrosiştilor.  

Om şi păsări, duhuri, fluturi, 
nu aşteaptă să te scuturi. 

Căderea omului a afectat şi celelalte creaturi, care s-au 
molipsit de nerăbdarea omului. La polul opus, cel ce ştie să 
aştepte dobândeşte roade pe măsură. De exemplu, femeia care 
nu se aruncă în braţele primului peţitor va avea parte de 
bărbatul potrivit ei.  

Prea eşti plin de rod şi vrajă. 
Într-adevăr, orice pom sau orice om care rodeşte are un 

fel de harismă, farmecă, atrage pe ceilalţi spre el.  
Prea eşti plin de rod şi vrajă, 
vine furul, pune-ţi strajă! 

Aici pare a grăi raţiunea omenească, fratele fiului risipitor: 
„Pe toate trebuie să le chivernisim, pe toate trebuie să le ţinem 
sub o contabilitate strictă”. E vocea lui a avea din noi. Cel care 
trăieşte pe nivelul lui a avea se îngrijorează că nu-i ajung toate 
câte le are.  

Las’să vie, să culeagă. 
Vocea copacului e vocea lui a fi. Prin urmare, suntem 

martorii unui dialog între a avea şi a fi – cel care trăieşte pe nive-
lul lui a fi dăruieşte. El ştie că cel care dăruieşte i se dăruieşte şi 
el va dărui încontinuu, încontinuu. Chiar dacă fructele îi vor fi 
luate, Dumnezeu îi va dărui altele, pe care să le dăruiască mai 
departe. Pe nivelul lui a fi nimic nu se termină. 

Cireşul, negru de rod, e simbolul celui ce dăruieşte. 
Dăruirea e dezinteresată, ceea ce dăruieşte nu se pune sub pază, 
nici nu se termină. Şi chiar de s-ar termina: 

Las’să vie, să culeagă, 
vara mea rămâne-ntreagă. 

Nu poţi să iei bucuria unui om care dăruieşte. Un om care 
dăruieşte rămâne la fel de fericit şi când tu i-ai luat cu sila ceva, 
el consideră că ţi l-a dăruit. Bucuria lui de a dărui nu i-o poţi 
lua. Bucuria lui rămâne întreagă. „Vara mea rămâne-ntreagă”. 
Vremea roadelor mele rămâne întreagă. Deci: „Las’să vie, să 
culeagă”. N-au decât. Au liber din partea mea. 
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Las’să vie, să culeagă, 
vara mea rămâne-ntreagă. 
Stelele deasupra mea 
nimeni nu mi le-a fura! 

Stelele sunt aici simbolul valorilor superioare, transcen-
dente. Viaţa duhovnicească are nenumărate trepte, reprezentate 
de mărimea şi strălucirea diferită a stelelor.  

Stelele deasupra mea 
nimeni nu mi le-a fura! 

Un hoţ care pătrunde prin efracţie într-o vilă n-o face 
pentru un volum de Shakespeare, Tagore sau de Nichita Stănescu, 
ci pentru bijuterii, bani şi obiecte de valoare. Mai mult, dacă 
oamenii îţi pot fura tot ceea ce ai, nu-ţi pot fura ceea ce eşti. 
Chiar şi dacă ţi-ar fura biblioteca, nu-ţi pot fura biblioteca 
interioară, ceea ce cărţile au întipărit în lăuntrul tău. 

I. M.: Poezia Taina iniţiatului, a lui Lucian Blaga: 
Omule, ziua de-apoi 
e ca orice altă zi. 
Îndoaie-ţi genunchii, 
frânge-ţi mâinile, 
deschide ochii şi miră-te. 
Omule, şi-aş spune mai mult, 
dar e-n zadar – 
şi-afară de-aceea stele răsar 
şi-mi fac semn să tac 
şi-mi fac semn să tac. 

Pr. D. P.: Poezia se numeşte Taina iniţiatului, expresie 
pleonastică: în orice confrerie, indiferent de nivelul de iniţiere, 
cel în cauză e iniţiat într-o taină. Te întrebi: cum de i-a scăpat 
acest lucru lui Blaga? 

Autorul doreşte să-l introducă pe cititor în următoarea 
taină: Ziua de-apoi e ca orice altă zi. Această afirmaţie pare una de 
Pateric. Ea poate fi citită la două nivele. La un nivel superficial, 
observi că afirmaţia este riscantă, deoarece există o singură Zi 
de Apoi. Este ziua Judecăţii finale, Ziua în care se hotărăşte 
soarta sufletelor în veşnicie. Şi dacă se hotărăşte soarta sufle-
telor în veşnicie, de atunci, de la acel verdict, nimic nu mai 
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poate fi schimbat. La patruzeci de zile de la moarte are loc 
Judecata particulară a sufletului, iar omul, după modul în care a 
vieţuit, după faptele lui este trimis într-un loc bun sau rău. Dar 
cei de pe pământ încă mai pot să-i amelioreze situaţia prin 
rugăciuni, milostenii, fapte bune în contul lui. Dar de la Ziua 
Judecăţii de Apoi nu se mai poate face nimic. Prin urmare, pare 
o afirmaţie riscantă:  

Omule, ziua de-apoi 
e ca orice altă zi. 

Dar la un nivel mai profund ea poate fi citită în cheie 
inversă: să faci din fiecare zi o zi a Judecăţii de Apoi, să-ţi 
aminteşti în fiecare zi de acea Zi înseamnă să duci o viaţă 
sfântă. Dacă, pentru tine, la sfârşitul acestei zile va avea loc 
Judecata finală a lumii, atunci te vei strădui să o trăieşti 
dumnezeieşte: rugăciuni, pocăinţă, împăcare cu Dumnezeu, cu 
oamenii, cu tine însuţi. Această abordare îţi va schimba complet 
atitudinea, orientarea, direcţia de mers. Sfinţii Părinţi îndeamnă 
la acest exerciţiu, de a te gândi în fiecare zi la Ziua Judecăţii. De 
exemplu, avva Evagrie, pe o filă de Pateric: „Stai în chilie şi 
adună-ţi mintea; aminteşte-ţi de ziua morţii; ... aminteşte-ţi de 
rânduiala din iad; gândeşte-te cum stau acolo sufletele, în ce 
tăcere cumplită, în ce plâns sfâşietor, în ce uriaşă spaimă, luptă 
şi aşteptare (pentru Judecata de Apoi); gândeşte-te la chinul 
neîncetat, la lacrimile sufletelor, fără de sfârşit. Dar aminteşte-ţi 
şi de Ziua învierii şi de şederea în faţa lui Dumnezeu; închi-
puieşte-ţi Judecata cea înfricoşătoare şi groaznică. Pune la 
mijloc cele hărăzite păcătoşilor, ruşinea dinaintea lui Dumnezeu, 
a îngerilor, arhanghelilor şi a tuturor oamenilor, adică, pedeapsa, 
focul veşnic, viermele fără somn, tartarul, întunericul, scrâş-
nirea dinţilor, spaimele şi chinurile. Apoi, adu în mijloc şi bună-
tăţile hărăzite drepţilor, apropierea de Dumnezeu Tatăl şi de 
Hristosul Lui, de îngeri şi de arhangheli, de poporul sfinţilor, 
împărăţia cerurilor şi darurile ei, bucuria şi desfătarea ei. La 
fiecare dintre acestea, gândeşte-te: pentru judecarea păcătoşilor 
plângi, ţine doliu, teme-te să nu ajungi şi tu printre ei; iar 
pentru cele hărăzite drepţilor, bucură-te şi te veseleşte. Pe cele 
hărăzite drepţilor străduieşte-te să le dobândeşti, de cele 
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hărăzite păcătoţilor să te îndepărtezi. Vezi să nu uiţi vreo clipă 
de ele, fie că eşti în chilie sau afară, fugind astfel de gândurile 
rele şi vătămătoare”.  

Avva Kronios sfătuia în acelaşi sens: Trebuie să ne adunăm 
în noi înşine din risipirea treburilor, să facem asceză trupească şi, pe 
cât putem, să ne amintim de ieşirea sufletului din trup şi de Judecata 
lui Dumnezeu.  

Un frate i-a cerut lui avva Ammonas: „Spune-mi un 
cuvânt pentru mântuire”. Bătrânul îi răspunde cererii astfel: 
„Mergi şi gândeşte-te la ce se gândesc făcătorii de rele în 
temniţă. Ei întreabă tot timpul: «Unde-i stăpânul, când vine  
(să ne judece, să dea verdictul)?» şi se chinuie din pricina 
aşteptării. Aşa şi călugărul trebuie să fie mereu atent şi să-şi 
mustre sufletul zicând: vai mie! Cum voi sta la judecata lui 
Hristos şi cum mă voi apăra? Dacă te vei îngriji tot timpul de 
acestea, poţi să te mântuieşti”.  

Dacă poţi să te ridici la aceste standarde Ziua de Apoi va 
fi ca oricare altă zi. 

Omule, ziua de-apoi 
e ca orice altă zi. 
Îndoaie-ţi genunchii, 
frângeţi mâinile, 
deschide ochii şi miră-te. 

Pentru un creştin practicant, îndoirea genunchilor la rugă-
ciune şi frângerea mâinilor ca gest de pocăinţă sunt elemente 
ale ritualului cotidian. Deschide ochii şi miră-te, adică vezi lumea 
care te înconjoară, vezi că totul este o minune. Deschide ochii şi 
vezi că lumea aceasta nu e doar o lume strict materială, ci e 
întrepătrunsă cu una spirituală, unde îngerii şi demonii sunt 
prezenţi într-un război nevăzut, care se duce pentru sufletele 
oamenilor. Acestea te ajută să faci din orice zi o Zi de apoi. 

Omule, ţi-aş spune mai mult, 
dar e-n zadar. 

E suficient atât ca să reuşeşti. Dacă reuşeşti în fiecare zi să 
vizualizezi Ziua de Apoi, nu mai ai nevoie de nimic altceva. 
Toate faptele tale, toate gândurile tale, toate cuvintele tale vor fi 
imprimate de spiritualitatea dată de acest gând, vor veni în 
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siajul lui. Am citit într-un Pateric că un ucenic mergea la un 
bătrân din pustie şi cerea un cuvânt pentru mântuirea sa, apoi 
se retrăgea şi ani de zile lucra spre a-l împlini. Apoi revenea şi 
bătrânul îi dădea o nevoinţă şi mai mare. Îmi amintesc, de 
asemenea, despre Părintele Arsenie Boca... Unii oameni veneau 
să îl caute şi le spunea: Pe mine trebuie să mă cauţi de două ori. O 
dată, acum când spun ce ai de făcut, şi a doua oară înainte să mori să 
văd cât ai împlinit din ceea ce ţi-am dat să faci. În această cheie 
poate fi citit versul „Omule, ţi-aş spune mai multe, dar e în 
zadar”: în afară de a pune în lucru canonul, totul este vorbărie. 
Doar dacă ai reuşit să mai vii, pentru a-ţi spune mai multe... Tot 
în Pateric citim despre un monah care s-a dus la un monah 
caligraf să-i copieze o carte pentru asceţi. Când acela a primit 
copia, a observat că lipseau multe din original. Copistul i-a 
replicat: du-te şi împlineşte câte ţi-am scris, apoi le voi copia şi 
pe celelalte. 

Omule, ţi-aş spune mai mult, 
dar e-n zadar – 
şi-afară de-aceea stele răsar 
şi-mi fac semn să tac 
şi-mi fac semn să tac. 

E suficientă această iniţiere. Şi stelele cred că e destul cât ţi 
s-a transmis. Şi stelele ştiu că este suficient pentru om să se 
gândească în fiecare zi la Judecata de Apoi pentru ca acest lucru 
să îi schimbe destinul în veşnicie. 

Şi-afară de-aceea stele răsar 
şi-mi fac semn să tac 
şi-mi fac semn să tac. 

Peste taină se pune pecetea tăcerii. Taina în care ai fost 
iniţiat se lucrează mai departe în tăcere, în discreţie, departe de 
ochii celorlalţi. În Pateric bătrânii învăţau că virtuţile tale, 
precum seminţele, trebuie să le îngropi bine în pământul 
smereniei, să nu le vadă păsările, pentru că ţi le mănâncă.  

În cuvintele lui Avva Ghelasie: nu-ţi arăta nevoinţa! 
I. M.: Tot referitor la taina cerului înstelat este şi poezia 

Pasărea sfântă a lui Lucian Blaga: 
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În vântul de nimeni stârnit 
hieratic Orionul te binecuvântă, 
lăcrimându-şi deasupra ta 
geometria înaltă şi sfântă. 

Pr. D. P.: Între obiceiurile care îl diferenţiază pe om de 
animal se află şi contemplarea cerului. Omul a contemplat de 
când se ştie cerul. Şi, astfel, unii au devenit astronomi, iar alţii 
astrologi. Alţii s-au mulţumit să se uluiască de ceea ce a făcut 
mâna lui Dumnezeu. Astfel, unii au ajuns să vadă pe cer Carul 
Mare şi Carul Mic şi alte constelaţii, precum Orion, pe care unii 
o consideră cea mai celebră constelaţie de pe cer. Un patrulater. 
Sunt şapte stele principale, patru dintre ele creează un patru-
later şi în interiorul lui sunt alte trei stele. Aceasta este o conste-
laţie vizibilă vara, uşor de recunoscut, fiind considerată cea mai 
frumoasă. Pentru a înţelege poezia lui Blaga să ne întoarcem 
puţin în mitologia greacă, unde Orion fusese un vânător de 
statură gigantică, de o rară frumuseţe, dar care, îndrăgostit de 
zeiţa Artemis, a fost ucis de aceasta (sau de fratele ei Apolo), 
probabil pentru cutezanţa lui, şi transformat într-o constelaţie 
situată în regiunea ecuatorului ceresc. În lumea păgână greacă, 
omul nu avea acces la cerul zeilor. Doar îndrăzneala de a gândi 
la aşa ceva trebuia plătită cu viaţa. În creştinism, lucrurile stau 
complet diferit: prin înomenirea Logosului, cerul heruvimilor şi 
serafimilor devine accesibil. Acum totul depinde doar de noi, 
după cuvântul lui Hristos: Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă 
şi cei ce se silesc pun mâna pe ea (Mt. 11, 12). Ni se cere să devenim 
vânători – precum Orion – să „vânăm” pe Dumnezeu, precum 
Sfântul Siluan Athonitul, în ale cărui însemnări de chilie expresia 
„sufletul meu tânjeşte după Domnul şi îl caută cu lacrimi” e un 
leitmotiv. Contemplativul, „un prinţ din Levant îndrăgind 
vânătoarea”, caută fără odihnă, dispus să plătească orice preţ, 
Mistreţul cu colţi ca argintul (Ştefan Augustin Doinaş).  

În vântul de nimeni stârnit 
hieratic Orionul te binecuvântă. 

În zilele cu arşiţă, o briză răcoroasă o considerăm binecu-
vântarea lui Dumnezeu. Un vânt care aduce nori de ploaie care 
să hrănească pământul însetat, îl considerăm tot o binecuvântare 
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divină. Un vânt care suflă peste culturi, întărindu-le rădăcinile, 
este tot o binecuvântare celestă. Într-un vânt cosmic care aduce 
din Orion pulbere de stele cine ştie ce altă binecuvântare se 
ascunde? „Vântul de nimeni stârnit” ar putea ajuta vânătorii, 
suflând în favoarea lor, Orion fiind patronul acestora.  

Iisus îi spune lui Nicodim: Vântul suflă unde voieşte şi tu 
auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel 
este cu oricine e născut din Duhul (In. 3, 8). Oamenii duhovniceşti 
sunt la fel de imprevizibili ca şi „vântul de nimeni stârnit”, în 
care hieratic Domnul te binecuvântă.  

Un excepţional poem al lui Shelley, Odă vântului de apus, 
vine să încununeze laudele aduse vântului. E o aşa capodoperă, 
că nu ştii cu ce parte din el să exemplifici. Şi totuşi... 

De-aş fi o frunză moartă, sau de-aş fi 
Un nouraş plăpând, să zbor cu tine; 
Un val de-aş fi, ca să mă-ndupleci şi 
Împărtăşind puterea ta cu mine, 
Să-mi dai din libertatea ta o parte; 
De-aş fi măcar copil, să-ţi mai pot ţine 
Tovărăşie-n zboruri avântate, 
Ca-n vremea când mi se părea firesc 
Să te întrec spre ceruri depărtate; 
N-aş mai veni la tine să cerşesc 
Cum fac acum. Ridică-mă uşor 
Ca pe un val sau frunză.  

Prin urmare: 
În vântul de nimeni stârnit 
hieratic Orionul te binecuvântă. 

Blaga, având în vene sânge de poet adulmecă mireasma, 
binecuvântarea venită de departe, tocmai din constelaţia Orion. 
Vântul nu aduce doar ploaia şi răcoarea, ci şi bună mireasmă. 
Un superb haiku al lui Matsuo Basho ne-o aduce: 

Parfumul vântului  
de la sud  
dinspre muntele Mogami. 

Ni-l imaginăm pe Basho contemplând natura. La un 
moment dat, simte o plăcută mireasmă. Cine ştie, poate a unor 
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cireşi înfloriţi. Sau poate a altor copaci înfloriţi pe muntele 
Mogami...  

În vântul de nimeni stârnit 
hieratic Orionul te binecuvântă, 
lăcrimându-şi deasupra ta 
geometria înaltă şi sfântă. 

(...) lăcrimându-şi... De ce? Sunt cumva lacrimile miticului 
vânător refuzat? Iubirea lui a fost respinsă, dispreţuită, ba mai 
mult chiar, pedepsită.  

(...) lăcrimându-şi deasupra ta 
geometria înaltă şi sfântă. 

O expresie demnă de un mare poet... Există o geometrie a 
cerului, vizibilă pentru astronomi, dar există şi un alt fel de 
geometrie, o geometrie sfântă, o geometrie divină. Cioran declara: 
„Nu mă mai satur de Arta fugii, geometric duioasă”. Şi Blaga pare 
a avea un dor fără saţiu pentru această geometrie duioasă. Îţi vine 
în minte şi expresia dragă lui Solomon Marcus: poetica matematică. 

Putem să punem faţă în faţă lacrimile vânătorului, ale 
muritorului refuzat de zeitate, cu lacrimile zeităţii refuzate de 
un muritor din Luceafărul eminescian. Din acest punct de 
vedere, singura iubire care şi-a găsit împlinirea a fost întruparea 
Fiului lui Dumnezeu făcută posibilă prin acceptul marianic. 

Orion rămâne simbolul omului căzut, în care memoriile 
arhetipale se trezesc, chemându-l spre o lume calitativ diferită, 
căreia îi aparţine în fapt. 

I. M.: Iată o strofă din poezia Cântec pentru înainte de 
Radu Gyr: 

Omule, ochii-nainte, 
fulgeră, taie cu ei! 
În urma-i robie şi sunt morminte 
şi mlaştini de clei. 

Pr. D. P.: Radu Gyr este unul dintre poeţii mei preferaţi. 
Are multe poeme absolut geniale. Şi acesta este unul dintre ele. 
Omule, ochii înainte. Acest vers îmi aminteşte de un citat celebru 
din Epistola către Filipeni, pe care îl numesc citatul π, pentru că 
este în capitolul 3 versetul 14 (3,14): Una fac: uitând cele ce sunt în 
urma mea, şi tinzând (întinzându-mă – epectaza grigoriană) către cele 
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dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, 
întru Hristos Iisus. Trebuie să progresezi mereu, să performezi 
mai bine decât ai făcut-o până acum. Tot Apostolul Neamurilor 
le scrie, în acest sens, corintenilor: Cel căruia i se pare că stă 
neclintit, să ia seama să nu cadă (I Cor. 10, 12). Adesea, cădem 
într-o mulţumire de sine: Este de ajuns cât am făcut. Un astfel de 
gând este, deja, un regres. De exemplu, dacă ai o afacere şi ai 
adus-o până la un anumit nivel şi spui: Este suficient. De acum, 
nu mai fac nimic. Nu mai retehnologizez, nu mai inovez. Ţi se pare 
că stai, când, de fapt, regresezi pentru că alţii, competitorii, 
aduc utilaje şi tehnologii noi, iar tu vei rămâne tot mai mult în 
urma lor. În viaţă, trebuie să ai drept ghid principiul progre-
sului infinit: el te aduce pe culme, şi tot el te menţine acolo. 
Dostoievsky afirma: Soarta omului în acest veac este munca, asceza. 
Dar această soartă nu este una nefericită, pentru că cel care se 
înjugă la treabă va progresa mereu. Aceasta se vede cel mai 
bine la Părinţii Pustiei, care nu şi-au abandonat ostenelile până 
în ceasul din urmă, tocmai pentru că ele le permiteau să urce 
„din slavă în slavă”. De aceea nu e de mirare că pe patul de 
moarte declarau că nici n-au pus început pocăinţei (Sisoe) sau 
că pleacă la Dumnezeu ca unul care încă n-a început să-L slu-
jească (Pamvo), deşi ambii erau plini de lumina Duhului Sfânt. 

Din punctul acesta de vedere, mi-a plăcut foarte mult 
modul în care îşi termină părintele Lawrence R. Farley – un 
părinte ortodox din Canada – comentariul său la Faptele apostolilor. 
El arată că aceasta are şi un capitol 29. Oricine a citit-o ştie că se 
încheie cu capitolul 28. Dar Biserica a scris mai departe capi-
tolul 29 şi încă îl scrie. Faptele apostolilor, deşi prezintă activi-
tăţile misionare ale sfântului Pavel şi ale sfântului Petru, nu 
prezintă sfârşitul vieţii nici unuia dintre ei, acestea întreru-
pându-se la fel de brusc cum au început. Nu există un final. 
Pentru Părintele Farley, tâlcul este acesta: misiunea lor a fost 
preluată de urmaşii apostolilor, de părinţii apostolici care au 
predat-o celor de după ei şi se pare că Evanghelia încă n-a ajuns 
la „marginile” Pământului. Capitolul 29 se scrie şi în ziua de azi 
şi se va scrie până la sfârşitul veacurilor, până la apariţia unui 
cer nou şi a unui pământ nou.  
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Progresul infinit face diferenţa între om şi animal. 
Animalul nu trebuie să progreseze. El are un dat, el se mişcă în 
datul lui. De exemplu, la un animal de pradă abilităţile de 
vânătoare pe care le dobândeşte până la maturitate rămân 
aceleaşi, nu se perfecţionează. Generaţia următoare reia acelaşi 
traseu, pe când generaţia următoare de oameni caută să ridice 
ştacheta mai sus, să perfecţioneze ceea ce a primit de la 
predecesori. 

Un lucru care m-a impresionat în viaţa unui mare Stareţ 
de la Optina, Leonid. Biograful său, ieromonahul Clement, 
notează că odihna îl obosea – un oximoron vrednic de acest 
nume. Se deprinsese să fie mereu în slujba oamenilor. Avea 
puţin timp, cât să doarmă şi cât să mănânce. Nu mai avea ca 
timp personal al lui decât timpul de rugăciune, de pravilă. 
Când pleca de la Optina, pentru că avea nişte ucenici în 
sihăstria sfântului Tihon – această o făcea o dată la 40 de zile, 
pentru a-i îndruma duhovniceşte – acolo îl căutau mai puţini 
oameni, de aceea avea ocazia să se odihnească. Dar nu-i pria. 
Mărturisea: Odihna aceasta mă oboseşte. Pe când la Optina, unde 
veneau valuri şi valuri de oameni, care de dimineaţă până seara 
năvăleau peste el, acea stare de efort permanent o resimţea mai 
proprie pentru viaţa spirituală, pentru progresul duhovnicesc. 

În Pateric citim despre avva Isidor dela Sketis că împletea 
o legătură de smicele în fiecare noapte. Ucenicii îl rugau: Mai 
odihneşte-te un pic, fiindcă eşti bătrân. El răspundea: Chiar dacă-l 
ardeţi pe Isidor şi-i împrăştiaţi cenuşa în vânt, nu am nici un har, căci 
Fiul lui Dumnezeu a venit aici pentru noi. Fiul Omului ne-a adus 
mântuirea obiectivă. Noi trebuie să ne-o împropriem, să reali-
zăm mântuirea subiectivă, or această lucrare divino-umană nu 
are sfârşit. În acelaşi sens, un bătrân athonit contemporan 
avertiza: Cu toţii, atunci când va ieşi sufletul nostru, ne vom plânge 
pe noi înşine, pentru că nu am făcut mai multe decât cele pe care  
le-am făcut. Moartea trebuie să mă găsească „împletind coşuri”, 
conlucrând cu Dumnezeu. Aceasta este calitatea de a fi om, 
faptul de a căuta să progresezi mereu. În acest sens, Lucian 
Blaga scria: O singură rugăciune am: Doamne, să nu mă laşi 
niciodată să fiu mulţumit cu mine însumi!. 
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Acum să revenim la poemul lui Radu Gyr: 
Omule, ochii-nainte, 
fulgeră, taie cu ei! 

Întunericul acestui veac poate fi pus în corespondenţă din 
punct de vedere simbolic cu o pădure virgină, omul fiind 
exploratorul care trebuie să deschidă noi şi noi cărări. 

În urma-i robie şi sunt morminte 
şi mlaştini de clei. 

Dacă eşti orientat spre trecut, te paşte robia vechilor tale 
habituri. Cel orientat spre trecut e asemeni unui mort. Vei fi viu 
doar în aparenţă, mortul nu mai progresează. Dacă priveşti spre 
trecut, eşti precum unul care şi-a prins picioarele într-o mlaştină 
de clei, adică fără vreo şansă de a mai ieşi la liman. Cu o viziune 
total opusă, un alt mare pustnic din secolul VII, sfântul Isaac 
Sirianul, arăta că până şi „desăvârşirea celor desăvârşiţi este 
nedesăvârşită”. Dacă e să comparăm astfel de oameni cu noi, 
sunt la măsurile desăvârşirii. Dar privind spre lumea duhovni-
cească, spre cerul heruvimilor şi serafimilor, şi desăvârşirea lor 
este nedesăvârşită. Progresul este infinit, pentru că sursa 
tuturor desăvârşirilor noastre este Dumnezeu. Sfântul Pavel are 
o expresie formidabilă: Desăvârşind sfinţenia – un alt oximoron: 
în ochii cotidieni, sfinţenia e una cu perfecţiunea, ceva care nu 
pare perfectibil. Dar nu este aşa. Şi sfinţenia este perfectibilă. Şi 
în sfinţenie există trepte şi trepte.  

I s-a întâmplat, de exemplu, în tinereţe Sfântului Simeon 
Noul Teolog. Dumnezeu i-a dăruit experierea harului. Mai apoi 
s-a lăsat pe tânjală, astfel că a stagnat, mai rău, a căzut în 
mulţumire de sine. Harul s-a retras. Acest lucru l-a făcut să-şi 
revină: a urmat căinţa şi practici ascetice mai aspre. N-a uitat 
niciodată lecţia, fapt ce l-a ajutat să urce „din slavă în slavă”, să 
experieze harul la măsuri mai înalte decât fusese învrednicit 
iniţial.  

I. M.: Cum comentaţi următoarele versuri ale poetului 
persan Rumi: 

O temniţă e lumea şi noi stăm după drugi. 
Tu sapă-ţi o ieşire din temniţă şi fugi! 
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Pr. D. P.: O temniţă e lumea.  
Anticii greci aveau un joc de cuvinte soma-sema, însem-

nâmd că trupul e o temniţă pentru suflet. Creştinismul a văzut 
lucrurile diferit: nu trupul te înrobeşte, ci raportarea greşită la el 
şi la extensia sa, lumea.  

Dacă duci o viaţă disciplinată, dacă perseverezi în posturi, 
metanii, privegheri, trupul – deşi la început se împotriveşte – 
mai apoi devine foarte ascultător. Sfântul Paisie Aghioritul 
afirma că pentru ascetul care iubeşte postul, care ajunge să aibă 
un trup scheletic, acesta din urmă devine prietenul lui. Invers, 
dacă nu-l pune la nevoinţă, dacă îl odihneşte şi îmbuibă, trupul 
devine un aspru şi neînduplecat tiran. În siajul său, lumea se 
metamorfozează într-un temnicer, într-o temniţă, sau, cu o 
expresie inspirată a lui Olivier Clement, „închisoarea constelată 
a Universului”. Universul postlapsarian are frumuseţea lui, care 
te poate vrăji dacă nu ştii să o transcenzi. Glasul ei de sirenă te 
poate fermeca, astfel că vei împărtăşi soarta atâtor nefericiţi care 
n-au avut cu ei un Ulyse. 

O temniţă e lumea.  
Dacă nu ai o viziune corectă, tu însuţi transformi lumea 

într-o temniţă. Lumea tehnolatră în care înţelepciunii sfinţilor  
i-a fost preferată inteligenţa artificială, l-a substituit pe Dumnezeu 
cu Big Brother. Se pare că trei ţări, SUA, China şi Arabia Saudită 
au trimis maşinării zburătoare pe Marte. Prin aceasta n-au 
scăpat din închisoare, pentru că oriunde în acest univers te afli 
în închisoarea simţurilor şi a minţii. Nu eşti cu nimic mai liber 
pe Marte. Acest imens şi absurd efort nu este decât un indicator 
al pierderii ultimei rămăşiţe de înţelepciune. Omul nu trebuie 
să se mute de pe Pământ pe Marte, ci să-şi mute centrul de 
greutate din cele trupeşti în cele duhovniceşti. Doar astfel vei 
cunoaşte libertatea. 

Pe de altă parte, ar fi bine ca aceşti „deştepţi” să ajungă pe 
Marte şi să rămână acolo, iar pe noi să ne lase în pace să trăim 
aici după legea lui Hristos. Zborul pe Marte revelează faptul că 
cei care se află în posturi cheie nu se mai ghidează după criterii 
spirituale. Din închisoarea constelată a acestui Univers, din 
Matrix, nu ieşi cu nave spaţiale, ci călindu-ţi aripile lăuntrice, 
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aripile de foc despre care vorbeşte o apoftegmă din Pateric. În 
limbajul isihaştilor, ieşirea din „lume” se face prin coborârea 
minţii în inimă. Mintea omului, mintea „de jos” (lower mind) 
este o interfaţă între lumea simţurilor şi lumea duhovnicească. 
Pentru un om străin de viaţa spirituală, ea îşi consumă energia, 
îşi foloseşte talanţii doar pentru a optimiza, pentru a înlesni 
viaţa omului în lume. Fără viziune spirituală, nici nu-şi pune 
problema „evadării”. Cel mai bun exemplu, în acest sens, sunt 
savanţii atei. Foarte rar în tagma aceasta găseşti oameni precum 
un savant cibernetician rus, pe care îl cunoştea mitropolitul 
Antonie de Suroj, şi care se ruga douăsprezece ore pe zi. 

O temniţă e lumea şi noi stăm după drugi. 
Ne punem întrebarea: ce sunt drugii? Poeţii de mare 

calibru, precum Rumi sau Tagore, au drept numitor comun 
simplitatea: ele sunt accesibile într-o oarecare măsură cititorului 
obişnuit, însă prezintă şi un alt nivel de înţelegere, accesibil 
doar celui care e iniţiat în tainele simbolului, pentru că un 
obiect din spectrul vizibil, material poate prezentifica pentru 
cunoscător invizibilul, spiritualul. În această cheie, drugii sunt 
patimile, viciile noastre. Ele ne ţin captivi în această temniţă. 
Tot drugi sunt şi concepţiile greşite despre viaţă, dar şi grijile 
exagerate pentru traiul în acest veac. 

O temniţă e lumea şi noi stăm după drugi. 
Tu sapă-ţi o ieşire... 

Sapă-ţi o ieşire, găseşte o cale afară din labirint. Este 
semnificativ cuvântul „sapă”, pentru că ceea ce te scoate din 
această lume este, în primul rând, smerenia. Când te smereşti, 
te faci una cu pământul, însă fără a te identifica deloc cu el. 
Smerenia este, de fapt, hârleţul pe care îl foloseşti. Smerenia 
găseşte cea mai uşoară, rapidă şi sigură ieşire. Ea te trece printr-un 
ochi de ac, ba chiar printr-o gaură prin care nu pătrunde nici 
cea mai subţire rază de lumină.  

O temniţă e lumea şi noi stăm după drugi. 
Tu sapă-ţi o ieşire din temniţă şi fugi! 

Fugi! Dacă omul a devenit foarte grăbit în a-şi spori acu-
mulările cantitative, materiale, în ce priveşte pe cele calitative, 
duhovniceşti, nu se grăbeşte deloc. Fugi cât te ţin puterile spre 
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lumea duhovnicească. Nu mai întârzia nici o clipă, altfel drugii 
vor deveni tot mai mari şi mai groşi. Fugi precum cerbul spre 
culmile cele mai înalte, inaccesibile lupilor! 

Toate filmele despre evadări din închisori de maximă 
securitate sunt doar un simbol pentru evadarea omului din 
închisoarea patimilor, căci ce închisoare mai sigură decât pro-
priile patimi? Ce gardieni mai cumpliţi decât viciile? Succesul 
unor astfel de filme e un indicator pentru imensa dorinţă a 
omului nostru lăuntric, cel mai adesea inconştientă, de a se 
elibera din chingile patimilor. În adâncul, în străfundul 
conştiinţei, omul ştie că nu este liber, recunoaşte, fie şi numai 
pentru o clipită, că este prizonierul acestei lumi. De aceea, se 
identifică automat cu eroul care reuşeşte să evadeze, în dorinţa 
de a scăpa şi el din chingi. Creştinii ştiu că singura cale de 
evadare este cea adusă de Hristos, pentru că El e singurul care 
poate afirma: Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las 
lumea şi Mă duc la Tatăl (In. 16, 28).  

O temniţă e lumea şi noi stăm după drugi. 
Tu sapă-ţi o ieşire din temniţă şi fugi! 

Dacă ai reuşit să ieşi din temniţă, nu mai rămâne în 
apropiere, pentru că s-ar putea să te răzgândeşti, ori să-ţi facă 
cu ochiul, să te cheme înapoi precum o veche concubină. În 
textele liturgice, diavolul este numit ţiitorul acestei lumi, concu-
binul ei. Concubina părăsită nu se dă bătută. O femeie părăsită 
de un bărbat face tot ce poate, îşi pune în lucru toate farmecele 
ca să-l aducă înapoi. Lucrurile nu stau diferit cu această 
seducătoare numită „lume”. De aceea, dacă ai ieşit din lumea 
patimilor, fugi cât mai repede. Îndreaptă-te spre lumea duhov-
nicească. Însă când este vorba să mergem spre cele duhov-
niceşti, omul dominat de vechi inerţii îşi spune: de ce să mă 
grăbesc? E vreme colo, la bătrâneţe. Da, dar la bătrâneţe nu mai 
poţi să dai drugii jos. Sunt prea grei. Drugii au crescut, nu au 
rămas la aceeaşi dimensiune. Cu cât îmbătrânim în patimi, cu 
atât drugii devin tot mai groşi, tot mai greu de înlăturat. 

I. M.: Goethe spunea în Faust: 
Nu-s eu fugarul fără adăpost? 
Nu-s eu neomul fără linişte şi rost? 
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Pr. D. P.: Întrebarea se leagă cu precedenta, doar că acum 
fugarul nu pare a avea unde evada. În afara închisorii nu mai 
există nimic: dincolo de fizică nu află metafizica, dincolo de 
material nu găseşte spiritualul.  

Cel ce fuge de Dumnezeu, e un perpetuu fugar, un etern 
boschetar, un veşnic homeless. Cât timp nu L-ai găsit pe 
Dumnezeu şi casa Sa Biserica, eşti un fugar fără adăpost. Poţi să 
locuieşti în cea mai somptuoasă vilă, dacă nu ştii de Dumnezeu 
eşti cel mai jalnic boschetar. Nu doar un om fără adăpost, ci, 
mai rău, un fugar, unul care are mereu în suflet teama unuia 
urmărit fără odihnă, unui hăituit. 

Invers, când omul se află sub binecuvântarea divină, cât a 
dobândit ceva din pacea Duhului Sfânt, atunci e pretutindeni 
acasă, întreg pământul îi devine adăpost. Şi ce exemplu mai 
bun decât celebrul pelerin rus. În fiecare loc în care se oprea 
acest isihast se simţea precum un pelerin la Locurile Sfinte, 
unde credinciosul simte cel mai bine harul, binecuvântarea.  
De fiecare dată când am fost la Locurile Sfinte din Palestina şi 
Sinai, peste tot m-am simţit acasă datorită puterii harului 
dumnezeiesc care îmbibă acele locuri.  

Nu-s eu fugarul fără adăpost? 
Nu-s eu neomul fără linişte şi rost? 

Cât timp fugi de Dumnezeu, nu eşti om, ci neom. Similar, 
cât timp nu-ţi găseşti liniştea şi rostul, eşti şi rămâi neom. Ce 
definiţie! Cât a rătăcit omul care vrea să-şi găsească liniştea 
fabricând bombe şi rachete de croazieră; care vrea să menţină 
pacea prin războaie şi armate de mercenari. Cât de absurde au 
devenit lucrurile! Omul de astăzi nu-şi mai caută sensul, sigu-
ranţa şi pacea în Dumnezeu, ci augmentându-se, devenind un 
cyborg, un om sintetic, făcând loc tehnologiei în propriul corp, 
îndrăznind chiar a-şi modifica ADN-ul. Sfântul Paisie Aghioritul 
afirma că dacă lui Dumnezeu i-ar fi plăcut femeia să aibă 
unghiile roşii, ar fi creat-o aşa. Tot astfel şi cu celelalte. Lucrarea 
dintru început a lui Dumnezeu „a fost bună foarte” şi cum ar 
putea creatura să optimizeze cele săvârşite de Creator? Cunoaştem 
deznodământul din povestea ucenicului vrăjitor. Astfel de 
tentative soldate eşecului fac din om un neom situat permanent 
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în spaţiul neliniştii. Acesta e omul care, după celebra expresie 
ţuţiană, „se află în treabă”, iar această aflare în treabă sporeşte 
neliniştea, non-sensul, non-rostul existenţei.  

Viktor Frankl, un psiholog vienez, a scris o carte excepţio-
nală despre sens, în care arată că omul trăieşte cu adevărat doar 
dacă are un sens. El poate să îndure încercări cumplite, inima-
ginabile dacă suferinţa prin care trece are sens. Acest om nu 
mai este un fugar fără adăpost, pentru că totul are un sens 
soteriologic. Petre Ţuţea uimeşte în fiecare epocă pe mulţi cu 
afirmaţia sa cum că suferinţa este cel mai mare dar pe care ni l-a 
făcut Dumnezeu: majoritatea doar prin suferinţă se apropie de 
Dumnezeu. E singura cărare rămasă disponibilă. 

Omul sănătos tun trupeşte şi superficial duhovniceşte 
evită ascensiunea pe verticala crucii. Fuge în orice direcţie, doar 
spre Dumnezeu nu. Şi atunci viaţa e un grotesc teatru al 
absurdului, o rinocerizare a ceea ce ar fi trebuit să fie. 

Un monah athonit avertiza: „Dacă nu ieşi din ameţeala 
lumii, nu vei putea niciodată să vezi nefericirea din ea”. Iar un 
confrate al său îl completa: „Lasă lumea-n lumea ei şi vino în 
lumea lui Dumnezeu”. 

I. M.: O vorbă spune că:  
În acest veac nu Dumnezeu trebuie să-ţi demonstreze că există, 

ci tu trebuie să-I demonstrezi că exişti. 
Pr. D. P.: Da, este o vorbă memorabilă. Căutând să o 

înţelegi, vezi ce mare dar este logica, raţiunea pe care Dumnezeu 
a hărăzit-o oamenilor şi îngerilor.  

În acest veac nu Dumnezeu trebuie să-ţi demonstreze că există, 
ci tu trebuie să-I demonstrezi că exişti. Am putea mai întâi să 
spunem: În acest veac, tu trebuie să-ţi demonstrezi că Dumnezeu 
există. De ce să o facă Dumnezeu? De ce să-ţi demonstreze 
Dumnezeu că există, când ţi-a dat deja inteligenţă, înţelepciune, 
simţul artistic, atâţia şi atâţia talanţi... Nu-ţi sunt de ajuns? Dar 
dacă le ţii nelucrătoare... Însă dacă le pui în lucrare, e atât de 
uşor să-ţi demonstrezi că Dumnezeu există. Deci ai făcut un 
pas. Ai ieşit din zona de comfort şi a meritat.  

Acum putem încerca o altă abordare. Să ne punem între-
barea: dacă Dumnezeu ne demonstrează că există, ce consecinţă 
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ar avea acest lucru? Pentru că Dumnezeu îngerilor le-a demonstrat 
că există. Şi totuşi o parte din îngeri au căzut.  

Este important să ştii că Dumnezeu există, fie că ai ajuns 
la această concluzie prin propriile eforturi, fie că ţi s-a revelat. 
Dar este mai important, ştiind că Dumnezeu există, să te 
relaţionezi la El ca la acel Dumnezeu creator al tău, să te închini 
Lui, să urmezi legea pe care ţi-a dat-o. Atunci cu adevărat ţi-e 
de folos să ştii că Dumnezeu există. O anumită categorie de 
urmaşi ai lui Adam raţionează invers: nu vreau să ştiu dacă 
Dumnezeu există. De ce? Pentru că la Judecata de apoi, o să am 
un examen mai greu de dat pentru că am ştiut că există şi nu 
am făcut ceea ce El voia să fac. Măcar aşa, scap mai ieftin. 
Această categorie aplică politica struţului, pentru a putea să se 
justifice: uite Doamne, nu am ştiut că exişti şi de aceea nici n-am 
făcut ceea ce au făcut credincioşii, căci dacă ştiam că exişti făceam 
cutare şi cutare, treceam marea în zbor. Această „politică” e 
complet falimentară, tocmai la polul opus celei a sfinţilor. În 
cele din urmă, dacă tu nu exişti cu adevărat pe „radarul” lui 
Dumnezeu, nici nu mai contează dacă El există sau nu. Dacă tu 
nu exişti cu adevărat în har, nimic nu mai contează, totul e 
filozofie, sofism, gimnastică mentală. Când i-ai demonstrat lui 
Dumnezeu că exişti, ai evadat din virtualitate, din potenţia-
litate, ai confirmat, te-ai făcut vrednic de încredinţarea Lui, de 
ceea ce ţi-a încredinţat. Dumnezeu ştia oricum că exişti, iar a-I 
demonstra că exişti înseamnă a trece din anonimatul potenţia-
lităţii în responsabilitatea actualităţii. 

I. M.: Deci acest a exista din partea noastră, ar fi în sensul 
că suntem ceva... 

Pr. D. P.: Da, ceva cu totul diferit de existenţa vegetativă. 
Dumnezeu nu e încântat de vii care sunt duhovniceşte morţi, ci 
de muritori care sunt duhovniceşte vii.  

I. M.: Dostoievski afirma că „Umorul este agerimea 
spiritului”. 

Pr. D. P.: O definiţie bună, dar parţială. Umorul presu-
pune simultan trei lucruri: inteligenţă, prezenţă de spirit şi 
curaj. Dacă unul dintre aceste trei ingrediente lipseşte, umorul 
nu poate avea loc. De exemplu, dacă într-o anumită situaţie am 
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prezenţa de spirit şi inteligenţa necesare pentru a spune o 
glumă, dar nu am curajul să o fac, datorită consecinţelor pe care 
le voi suporta din partea celui/celor pe care îl vizează, atunci 
umorul nu poate avea loc. Sau altfel: degeaba am curaj să spun 
vorbe de duh şi degeaba am inteligenţă, dacă nu am prezenţa 
de spirit. Dacă de-abia când mă duc acasă îmi amintesc, îmi 
pică fisa: uite asta era, asta trebuia să spun atunci. În sfârşit, 
degeaba am curaj şi prezenţă de spirit dacă nu am inteligenţa 
cu care să formulez ceea ce prezenţa mea de spirit mi-a şoptit. 
Prin urmare, doar toate acestea la un loc fac posibil umorul de 
calitate. Îmi vine în minte o întâmplare din Orientul Îndepărtat. 
Într-o dimineaţă, pe un mare lac din Japonia, lacul Biwa, bacul 
care asigura traversarea era plin de pasageri. Un călător ieşea în 
evidenţă faţă de ceilalţi prin exuberanţa şi lăudăroşenia sa: 

– Eu, a strigat el, nu mă tem de nimeni în lupta cu sabia.  
I-am învins pe samuraii cei mai iscusiţi din ţara mea!  

Toţi tăceau cu prudenţă. În acel moment, samuraiul a 
văzut un om care se afla cu spatele la el. Simţindu-se jignit 
profund îi strigă cu grosolănie: 

– Ei, tu! Văd că porţi săbii, eşti, deci, un samurai. Nu vrei 
să mă priveşti în faţă şi te înţeleg, a adăugat el, rânjind, pentru 
că tremuri de frică să nu te provoc la luptă! 

Omul s-a întors cu faţa către el şi a spus calm: 
– Numele meu este Bokuden. Arta mea diferă de a ta; eu 

lupt fără arme. 
– Ha! Ha! Ha! s-a prăpădit de râs samuraiul. Ei bine, să ne 

luptăm, şi toţi cei aflaţi aici să ne fie martori. 
– Accept, a răspuns omul. Dar nu pe această plută, mai 

bine pe insuliţa pustie care se zăreşte acolo. 
– Haide, cârmaciule, a ordonat samuraiul cu brutalitate, 

du-ne pe insula aceea, şi fiecare să asiste la lecţia pe care o voi 
da acestui laş!  

Când bacul a ajuns lângă insula pustie, samuraiul a sărit 
imediat pe uscat. Atunci, cu un gest rapid, Bokuden a apucat 
prăjina luntraşului şi a îndepărtat bacul de mal. 

– Iată cum lupt eu fără arme! i-a strigat samuraiului 
încrezut, care îşi agita neputincios săbiile cuprins de o mare furie. 
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Şi, în timp ce bacul dispărea la orizont, toţi pasagerii au 
izbucnit în hohote de râs, aşa cum copiii, femeile şi bătrânii nu 
mai râseseră de multă vreme... 

Bokuden a arătat aici nu numai agerime de minte, ci şi 
agerime de mână. A avut atât prezenţă de spirit, cât şi inteli-
genţă, dar şi curaj. A avut curaj, l-a înfruntat, nu i-a fost frică, 
lucru dovedit de abordarea plină de calm a provocatorului 
obraznic. Şi pe insulă ar fi găsit – dacă nu s-ar fi ivit această 
oportunitate – o modalitate de a înfrunta situaţia.  

Umorul este o afirmare a demnităţii şi libertăţii. Când faci 
haz de necaz, te ridici deasupra situaţiei, te detaşezi de ea. 
Umorul face diferenţa între om şi animal, acesta din urmă 
nefiind dotat cu simţul umorului. De aceea, doar omul face haz 
de necaz, prin aceasta dovedind prezenţă de spirit, căci nu s-a 
pierdut cu firea, ba mai are şi resurse pentru a glumi, pentru a 
pune la lucru inteligenţa, dar şi curaj de a înfrunta neplăcuta 
situaţie, căci nu se plânge, nu se lasă târât de deznădejde, ci 
zâmbeşte. În ciuda faptului că Balzac scria continuu, ani la rând 
fusese obligat să trăiască mai mult decât modest, într-o cameră. 
Într-o seară, auzi paşi străini în cameră. Era un hoţ. Când acesta 
trase sertarul biroului, Balzac începu să râdă. Speriat, hoţul voi 
să fugă, dar mai întâi îl întrebă pe Balzac de ce râde: 

– Cum să nu râd, dacă dumneata vii cu chei false, îţi rişti 
viaţa, ca să cauţi noaptea orbecăind, ceea ce eu, în depline 
drepturi, nu găsesc nici măcar ziua în plină lumină. 

Iar când faci haz de tine, dovedeşti un şi mai ascuţit simţ 
al umorului. În singurătatea sihăstriei sale, Daigu Ryōkan scrie 
într-un poem autobiografic:  

Anul trecut un călugăr idiot. 
Anul acesta – nici o schimbare. 

I. M.: Următoarea idee vă aparţine:  
Ce rugăciune va putea face un om care şi-a reprimat pornirile 

fireşti? Un om reprimat este un om plin de frustrări, de complexe, de 
tensiuni.  

Pr. D. P.: E esenţial să înţelegi, să conştientizezi mecanismele 
reprimării pornirilor fireşti. Un călugăr se abţine de la relaţii 
sexuale şi de la a gusta carne. Pustnicul dă la o parte şi lactatele 
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şi ouăle. Oare ei fac aceasta reprimând? Nu. Ei se abţin. Ei în 
mod conştient ştiu că lasă aceste lucruri, care ţin de firescul 
vieţi, pentru un ideal mai înalt. Într-o astfel de abordarea 
reprimarea şi perechea ei, frustrarea, nu-şi mai află locul. Dacă 
eu mă abţin pentru un scop mai înalt, atunci dacă vreau să 
câştig vinul cel vechi, renunţ de la sine la vinul cel nou. Cel care 
doreşte căsătoria cu o fată de calitate, nu mai e interesat de 
fetele de duzină. O astfel de abţinere se face conştient, voit şi 
dorit. Când raţiunea, voinţa şi sentimentul sunt „pe o mână”, 
unde ar mai încăpea reprimarea şi frustrarea? 

Când, însă, îmi reprim porniri fireşti, o fac cu frustrare. 
Frustrările se acumulează, tensiunile lăuntrice cresc, vasul va 
da în cele din urmă în clocot, balonul va exploda. De exemplu, 
dacă mă abţin de la a gusta carne şi o fac frustrându-mă, atunci 
mintea mea ajunge bântuită de meniurile cu carne. Visele mele 
vor fi populate numai de mese bogate în cărnuri. E doar o 
chestiune de timp şi de prilej pentru a-mi încălca făgăduinţele. 
Cu cât reprimarea şi frustrarea sunt mai subtile, cu atât inter-
valul se măreşte. 

În India anilor ’70, în comunitatea jainistă Vijaya, era un 
personaj important, despre care se povestesc următoarele: 
„Vijaya, un negustor bogat din Bombay, făcuse avere din 
activităţi portuare şi transporturi rutiere (printre altele). La 
vârsta de patruzeci de ani, urmând o veche tradiţie, a hotărât să 
practice metoda renunţărilor succesive, pentru a dobândi înţe-
lepciunea. Potrivit acestei metode, trebuie să renunţi la un lucru 
pe an. De ce? Textele nu sunt prea clare. Important este să 
renunţi. În primul an, a renunţat la avere, ceea ce părea lucrul 
cel mai firesc şi, cum avea să recunoască el însuşi, cel mai uşor. 
Şi-a împărţit bunurile celor din jurul lui. Păstrând doar strictul 
necesar pentru trai, a renunţat, în al doilea an la maşină, în al 
treilea an la şofer, pe care îl păstrase şi îl plătise inutil timp de 
un an. În al patrulea an a renunţat la tutun, ceea ce i s-a părut 
mult mai greu. Totuşi, a reuşit. În anul următor a renunţat la 
toate băuturile alcoolice, iar în al şaselea, la lapte şi la brânză. În 
al şaptelea an a renunţat la mirodenii, în anul următor la orice 
fel de acoperământ pentru cap, turban sau pălărie. În al nouălea 



Tinda din vers 

83 

an a renunţat la umbrelă, pe care o mai păstrase ca să-l ferească 
de ploaie ori de soare. În al zecelea an a renunţat definitiv la 
orice activitate sexuală. În anii care au urmat a renunţat la 
cinema, la teatru, apoi la muzică şi la orice spectacol de dans. 
Ca să încheie această serie de renunţări, a renunţat şi la tele-
vizor. În al şaisprezecelea an a renunţat definitiv la orice hrană 
care conţinea carne (era deja vegetarian, dar i se întâmpla să 
mai mănânce, din când în când, creveţi). A renunţat, de asemeni, 
la ouă. Al optsprezecelea an a fost cel mai greu, şi în anul 
următor a trebuit s-o ia de la capăt. Într-adevăr, se hotărâse să 
renunţe la orice gând erotic sau gastronomic. Or, se ştie, când îţi 
impui să nu te gândeşti la ceva, acel ceva, indiferent ce e, începe 
de îndată să te obsedeze. Iar pentru că acum mânca doar 
legume şi fructe, a avut de ales între două categorii foarte 
distincte: legumele şi fructele care cresc pe pământ, sau cele 
care cad singure din arbori. A ales să renunţe la primele, mulţu-
mindu-se cu cele din urmă. Păşea cu ochii aţintiţi în pământ şi 
împărţea hrana cu insectele. A renunţat de asemeni la ziare, la 
telefon şi în curând la orice formă de discuţie şi de relaţii cu 
rudele şi cu prietenii. Unii spun că a renunţat să se spele – într-un 
an pe dinţi, în altul pe picioare, în următorul nu şi-a mai spălat 
părul. Şi căuta mereu noi lucruri la care să poată renunţa. Făcea 
proiecte de renunţare pentru fiecare an. A renunţat la orgoliu, 
la invidie, la vanitate, la toate viciile omeneşti pe care le-a putut 
imagina şi descoperi în el însuşi. În jurul vârstei de şaptezeci de 
ani a dispărut o vreme, nu se ştie unde. Doi-trei ani nu s-a mai 
auzit nimic despre el. Apoi, brusc, când lumea începea să-l uite, 
a apărut din nou, surâzător, îmbrăcat elegant, la volanul unei 
maşini sport decapotabile, însoţit de o blondă superbă. Fuma o 
ţigară lungă de foi, cubaneză. Unul dintre prietenii săi l-a 
recunoscut şi l-a întrebat, uluit: 

– Tu eşti, Vijaya? 
– Da, eu sunt. 
– Dar ce s-a întâmplat? Ai hotărât să nu mai renunţi la 

cele lumeşti? 
– Nici vorbă, a răspuns Vijaya. Merg mai departe. 
– Şi la ce ai mai renunţat, în ultima vreme? 
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– Păi, nu se vede? Am renunţat la renunţare. 
A te abţine de la o pornire firească conştient, voit şi dorit 

te ajută să transcenzi, să treci pe palierul suprafirescului. Astfel 
de oameni sunt lipsiţi de tensiuni în suflet şi în trup. Un 
duhovnic din mânăstire nu e frustat că nu are copii, el are fii şi 
fiice duhovniceşti. 

Când abţinerea se face fără a dori cu adevărat, forţându-te, 
reprimându-ţi pornirea, atunci cobori pe palierul nefirescului. 

Prin urmare, avem aceste trei niveluri: suprafirescul, 
firescul şi nefirescul. Firescul ce înseamnă să dai curs pornirilor 
fireşti în cadrul lor: să mănânci tot ceea ce Dumnezeu a 
îngăduit să mănânci; să întreţii relaţii fireşti cu femeia ta la 
vremea cuvenită şi spre scopul rânduit. Acest comportament nu 
te face nici virtuos, nici pervers. Eşti un om firesc. Dacă te abţii 
în mod corect de la lucrurile fireşti, nu doar că lucrezi o virtute, 
ci, mai mult, guşti un alt grad de libertate, zbori, te desprinzi de 
pământ. Când omul reuşeşte să renunţe la anumite lucruri din 
viaţa lui în modul corect, el devine liber de ele. Pe când, invers, 
când renunţi la ele în modul incorect, devii mai legat de ele, 
pierzând şi libertatea firescului. Faci cunoştinţă cu sclavia, cu 
„lanţurile adâncului”. Cei din prima categorie vor părea nebuni 
în ochii lumii acesteia, cei din a doua in extremis pot înnebuni la 
modul propriu. 

Adesea, datorită lipsei de cultură duhovnicească, repri-
mările pornesc de la lucruri mărunte, devenind piatră de 
poticnire, împiedicare chiar de la începutul căii spirituale. 
Părintele Teofil Părăian avea o vorbă, o nuia cu care atingea 
subiectul: am tuşit – am greşit, am strănutat – am făcut păcat. Omul 
experiază, astfel, suferinţa fără sens. A tuşi, a strănuta sunt 
lucruri cum nu se poate mai fireşti. Uneori omul gândeşte: 
Trebuie să îmi reprim strănutatul, trebuie să îmi reprim tuşitul ca să 
nu deranjez. Oare face bine procedând asta? Desigur, nu. 
Strănutatul şi tuşitul te ajută să scoţi afară paraziţii, toxinele. 

Când omul înţelege mecanismele descrise mai sus, atunci 
frustarea dispare, cel în cauză se relaxează, se detensionează. 
Atunci poate să facă o rugăciune simplă, directă, hotărâtă prin 
care să ceară ca Dumnezeu să-l consolideze în acest punct de 
vedere corect, sănătos asupra lucrurilor. 
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Viaţa duhovnicească ar trebui să conţină aceste două 
etape: conştientizarea şi transcenderea. În lipsa conştientizării, 
reprimarea firescului amestecată cu complexe de vinovăţie duce 
la erodarea încrederii în sine, ceea ce amplifică starea de iad 
deja experiată. Conştientizarea acestor mecanisme toxice e 
primul pas, eliminarea lor, al doilea. Aici intervin rugăciunea şi 
voinţa. O rugăciune pe care o poţi construi chiar tu: „Doamne, 
ajută-mă să nu mai fiu un cerşetor”, căci omul frustrat e un 
cerşetor perpetuu. 

I. M. În Pancatantra stă scris: Florile de aur ale pământului le 
culeg trei oameni: cel viteaz, cel învăţat şi cel care ştie să servească. 

Pr. D. P.: Nu sunt de acord. Florile de aur simbolizează 
înălţimile virtuţilor, având drept culme harul. Precum la defi-
niţia pe care am dat-o umorului, toate aceste trei calităţi, vitejia, 
învăţătura şi slujirea, trebuie să coexiste pentru a dobândi 
florile de aur. Dacă eşti doar viteaz, dar nu ai învăţătura care-ţi 
descrie florile de aur şi locul unde le afli, cum ai putea ajunge la 
ele? Dacă ai învăţătura despre florile de aur, dar nu ai curaj să 
înfrunţi încercările pe care le presupune accesul la ele, ce ai 
rezolvat? În sfârşit, degeaba ai curaj şi învăţătură, dar nu ai 
smerenia necesară. Florile de aur ale harului emană buna 
mireasmă a smereniei dumnezeieşti. Cum s-ar putea apropia de 
ele un om trufaş? Ca să mergi pe sârmă, trebuie să cunoşti 
tehnica mersului pe sârmă, cum să te echilibrezi, dar trebuie să 
ai simultan curaj şi concomitent trebuie s-o faci cu smerenie, 
ştiind că prin puterea lui Dumnezeu traversezi sârma spre 
florile de aur de la capătul ei. Oricare dintre cele trei ingre-
diente lipseşte, am căzut de pe sârmă şi ne-am rupt nasul. 

În basme se adună uneori trei viteji pentru a dobândi ceva 
de toţi râvnit. Fiecare cu o calitate deosebită, fiecare excelează 
pe o anumită latură. Doar împreună reuşesc. Lucrul în echipă 
şi-a dovedit mereu eficacitatea.  

I. M.: Personalitatea este pentru om ceea ce parfumul este 
pentru floare – Charles Schwab. 

Pr. D. P.: În ziua de astăzi este mult mai cunoscut un alt 
Schwab, Klaus Schwab, clovnul acela de la Forumul Economic 
Mondial, propovăduitorul noi ordini mondiale, al marii resetări 
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(toate, desigur, fără Dumnezeu, fără a pomeni de El, fără a fi 
luat în calcul), resetare care, printre altele, are pe ordinea de zi 
până în 2030 să dispară toată proprietatea privată de pe pământ 
(desigur, cu excepţia elitei globaliste sataniste). Apropo de 
obiectivul mai sus pomenit, îmi place teribil un haiku al lui 
Kobayashi Issa (1763-1827):  

Nimic nu-i al meu,  
doar pacea inimii  
şi răcoarea serii. 

Avem aici schiţat portretul unui om complet detaşat de 
meschinăriile lumii, de nivelul lui a avea. Nimic nu-mi aparţine 
decât pacea inimii şi răcoarea serii. Cum o corelăm aceasta cu 
ceea ce spune Charles Schwab: Personalitatea este pentru om ceea 
ce este parfumul pentru floare? Când ai ajuns la pacea inimii, când 
te bucuri de o seară răcoroasă, atunci eşti deja un om format, cu 
o personalitate clar definită. Un astfel de om răspândeşte pace, 
încredere, linişte, bunăvoinţă, iubire. El nu mai are nevoie 
aproape de nicio proprietate. Dar haideţi să ne gândim: oare 
Klaus Schwab foloseşte seara peria de dinţi a vecinului? Oare 
când se duce la lucru îşi pune în picioare ciorapii purtaţi 
săptămâna trecută de un coleg de proiect al marii resetări? Oare 
Klaus Schwab împrumută ochelarii sau pixul unei bătrâne de 
pe stradă ca să-şi scrie inepţiile? A vieţui în trup presupune cu 
necesitate un minim în planul material, în planul lui a avea. Cu 
cât omul se realizează mai mult ca personalitate, cu cât trăieşte 
mai mult la nivel spiritual, cu atâta nevoile trupeşti devin mai 
mici, dar nu pot fi niciodată zero decât pentru oameni care au 
ajuns să trăiască în har precum Sfântul Varsanufie din Gaza sau 
Gheron Iosif Isihastul. Un minim de proprietate e un dat lăsat 
de Dumnezeu. Cât despre aceşti propagandişti ai resetării, ar fi 
interesant să le vedem proprietăţile şi conturile care nu sunt 
inexistente. 

Cât despre „personalitatea” unor astfel de executanţi ai 
unor proiecte făţişe şi, totuşi, oculte, putem afirma fără greşeală 
că au personalitate de slugă nemilostivă. Cum să impui dispa-
riţia proprietăţii private unor oameni care-şi pun toată energia 
în slujba lui a avea? Toate bucuriile şi mângâierile lui sunt legate 
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de nivelul lui a avea. Şi atunci, când vei voi, spun Sfinţii Părinţi, 
să-i iei totul, omul acela va reacţiona violent, va muri cu tine, 
Klaus, de gât. Te va căuta să te întrebe de sănătate...  

Un om care duce viaţă duhovnicească poate să accepte şi 
confiscarea averii. Au fost atâţia oameni de valoare ai neamului 
românesc cărora – atunci când au fost aruncaţi în temniţele 
comuniste – li s-a confiscat totul. Or tocmai pentru că ajun-
seseră să-şi construiască personalitatea, au putut să renunţe 
mult mai uşor la ceea ce aveau. Nu au plâns după averi în 
închisoare. Definiţia citată spune: „Personalitatea este pentru 
om, ceea ce este parfumul pentru o floare.” Omul care are per-
sonalitate răspândeşte o „mireasmă”, altfel spus are o harismă a 
lui, care transmite un „ceva” celor din jur. În calendarul grecesc, 
sărbătoarea Schimbării la Faţă este definită simplu drept 
Metamorphosis. Progresul duhovnicesc aduce metamorfoza 
lăuntrică, iar când aceasta îşi atinge culmea taborică, lumina lui 
Hristos, pe care o avem în inimă de la Botez, va lumina din 
lăuntrul nostru. Când lumina necreată a ajuns pe chipul nostru, 
atunci putem afirma că am ajuns să avem o personalitate 
hristică, să ne asemănăm cu Hristos, păstrându-ne unicitatea, să 
ne apropiem de ceea ce sfântul apostol Pavel numea „măsura 
deplinătăţii lui Hristos”. Metamorfoza duhovnicească este o 
alchimie interioră, în care plumbul şi rugina patimilor se 
transformă în aurul virtuţilor. Urcarea Taborului poate fi pusă 
din punct de vedere simbolic în corespondenţă cu definirea 
personalităţii celui ce ascensionează. Fără acest urcuş lăuntric, 
fără „urcuşul isihast” (Părintele Ghelasie Gheorghe), omul 
ajunge la finalul vieţii pământeşti fără pic de personalitate 
hristică. Oamenii din această categorie pot fi manipulaţi extrem 
de uşor de mass-media. Minciunile care se propagă prin mass-
media, prind la oamenii fără pic de personalitate hristică, fără o 
viziune duhovnicească asupra lumii. Invers, în măsura în care 
ajungi să ai personalitate hristică, toate aceste evenimente 
programate de cei ce se cred supraoameni nu te pot clătina, nu 
te pot speria, nu te pot duce de nas încoace şi încolo. Perso-
nalitatea se construieşte. Psihologia a ajuns să constate cu amar 
faptul că oamenii ajung toţi la o maturitate biologică, la 70-80 de 
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ani, dar, din punct de vedere al vârstei psihologice, majoritatea, 
80% sau mai bine, au rămas la 12 ani, iar din punct de vedere 
duhovnicesc au rămas la şase-şapte ani. Au rămas cu Tatăl nostru 
şi Îngeraşul.  

Sfinţii aveau lumina taborică pe chip şi bună mireasmă. 
Sfinţii au atins piscul personalităţii hristice, precum Paisie 
Aghioritul, Efrem Katunakiotul, Ieronim Simonopetritul. Toţi 
aceştia iradiau lumina necreată şi emanau bună mireasmă 
duhovnicească. Citatul dat de dumneavoastră afirmă: Personali-
tatea este pentru om ceea ce este parfumul pentru o floare. Aceşti 
oameni chiar au ajuns să aibă parfumul Duhului Sfânt. Deci 
acesta este piscul vieţii duhovniceşti, să ajungi la această perso-
nalitate hristică, la asemănarea cu Hristos. 

I. M.: Referitor la simţul proprietăţii, firesc sau nefiresc,  
s-ar putea menţiona zisa Maicii Tereza:  

Este foamete pe pământ, nu pentru că nu putem să-i săturăm pe 
cei săraci, ci pentru că nu-i putem sătura pe cei bogaţi!  

Pr. D. P.: Întreaga istorie a omenirii verifică această 
afirmaţie. Dacă rămâi pe nivelul lui a avea niciodată nu ajungi la 
saţiu, niciodată nu eşti mulţumit. Doar cel ajuns pe nivelul lui a 
fi ştie ce înseamnă să dăruieşti, pentru ceilalţi chiar şi a dărui e o 
afacere, şi ce exemplu mai bun decât (de) Bill Gates.  

Apropo de Maica Tereza, cunoaşteţi probabil acea 
întâmplare în care cineva o vede spălând rănile unui lepros. 
Respectivul se îngrozeşte, e oripilat. Nu se poate abţine: „Eu 
nici pentru un milion de dolari n-aş face asta”. Maica Tereza îi 
replică liniştită, continuând curăţarea rănilor: Nici eu pentru un 
milion de dolari n-aş face-o. Ea o făcea din dragostea hristică, ca 
un act de dăruire, de slujire a aproapelui. 

I. M.: Cum putem face diferenţa între a avea în mod firesc 
şi a avea în mod nefiresc? 

Pr. D. P.: Răspunsul ar trebui să fie nuanţat după nivelul 
de spiritualitate al fiecăruia. Cu cât un om se află la un nivel 
spiritual mai înalt, cu atât firescul lui a avea înseamnă tot mai 
puţin. El îşi restrânge tot mai mult nevoile materiale şi se 
concentrează tot mai mult pe nevoile spirituale.  

Mustrările de conştiinţă sunt cel mai bun indicator şi în 
ceea ce priveşte posesiunile care nu ni se cuvin. Când am ceva 
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în exces iar altul este în prea mare lipsă, iar eu conştientizez şi, 
totuşi, continui să acumulez în neştire, detectăm acest a avea în 
mod nefiresc. El nu ne dă o stare de bine, ci, din contră, ne 
aduce o stare de agitaţie, de iritare, de nelinişte, de ne-bine. Pe 
când a avea în mod firesc nu este nici virtute, nici păcat. Un 
nivel mai înalt decât a avea în mod firesc, este nivelul lui a nu 
mai avea, după prototipul hristic, instanţiat de oamenii duhov-
niceşti care trăiesc într-o simplitate şi sărăcie extremă. Părinţii 
Pustiei, de exemplu, aveau doar un cojoc pentru frigul nopţii şi 
un vas de apă pentru căldura zilei. Ei au transcens acest nivel al 
lui a avea în mod firesc, după nevoile umane obişnuite. 

I. M.: Nicolae Iorga observa că „după furtunile sufletului, 
ca şi după cele ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte”. 

Pr. D. P.: Atât furtunile sufletului cât şi furtunile naturii, 
toate sunt îngăduite sau rânduite de pronia dumnezeiască. Ele 
trezesc potenţialuri nebănuite. Adesea, după o furtună a sufle-
tului ies la lumină talanţi îngropaţi, despre care n-aveam idee că 
sunt acolo. Din păcate, nu rareori părinţii şi dascălii noştri nu  
s-au priceput să trezească în noi încrederea în potenţialul dat de 
Dumnezeu. 

Nicio furtună sufletească nu vine fără vreun scop. Uneori 
trebuie să trecem printr-o încercare grea, ca să ajungem să ne 
cunoaştem mai bine. Vă amintiţi de cea întâmplare cu un 
negustor de blănuri rus, pomenit de Sfântul Ambrozie de la 
Optina, care călătoria în Siberia şi care – prinzându-l noaptea pe 
drum – a văzut la un moment dat multe perechi de ochi în faţa 
saniei sale cu câini, la o oarecare distanţă. Foarte speriat, a sărit 
din sanie şi s-a urcat într-un copac din apropiere. Erau lupi, 
prădători de top. Abia după ce lupii au plecat a realizat că se 
află în copac. Toată viaţa nu reuşise să se urce în copac, nici 
măcar când fusese copil, dar acum, cu două şube de iarnă pe el, 
o făcuse instantaneu. Frica de moarte, de lupi, a trezit în el un 
potenţial pe care nu-l cunoştea. De aceea, nu este superfluu 
dictonul antic: Cunoaşte-te pe tine însuţi. Nu ne cunoaştem decât 
într-o măsură foarte mică. Şi atunci Dumnezeu – pentru a ne da 
o mână de ajutor – ne trimite astfel de încercări, de furtuni, prin 
care realizăm că, de fapt, putem mult mai mult. Sunt convins că 
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aşa s-a întâmplat şi cu cei care au făcut experienţa temniţelor 
comuniste. Nici eu nu au crezut că pot să îndure torturi, 
anchete, înfometări, frig aşa cum cum au îndurat. În popor se 
spune Mănânci cu cineva un sac de sare şi nu îl cunoşti. Dar tu 
mănânci cu tine însuţi, toată viaţa, saci de sare şi nu cunoşti 
laturi ale personalităţii tale. Dinu Pilat dă mărturie, în acest 
sens, din vremea temniţei. Colegul lui de celulă a fost scos la 
anchetă. În timpul acela, a venit gardianul cu porţiile de 
mâncare ale amândurora. Cum erau supuşi unei înfometări 
teribile, Pilat nu s-a putut abţine şi a mâncat şi porţia colegului. 
Când acela s-a întors de la anchetă bătut, torturat, gândindu-se 
la bucata de turtoi şi la zeama chioară ca la o mângâiere, ia-le de 
unde nu-s. A întrebat mirat: Mie nu mi s-a adus mâncare? Pilat  
n-a avut puterea să recunoscă şi a răspuns: Nu, ţie nu ţi-au adus 
mâncare. Totuşi, mai târziu a avut puterea să lase această 
mărturisire posterităţii, să-şi facă mea culpa. Oare înainte să fie 
întemniţat s-ar fi crezut capabil de aşa ceva? Nu. Doar în 
furtuna stârnită de satana a reuşit să înţeleagă ce este omul. 

D. Popovici şi I. Misailescu 
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În cugetarea patristică întâlnim păreri teologice diferite, 

prilejuite de contexte istorice şi culturale diverse. Se pune 
întrebarea: Cum este legată natura de preocuparea centrală faţă de 
om şi mântuirea sa? Delimitându-se de anumite concepţii antice 
care idolatrizau natura, considerând-o ca pe un fel de divinitate 
maternă şi zeificând anumite fenomene ale ei, creştinismul a 
avut, de multe ori, tendinţa de a lăsa, cumva, în umbră rostul 
naturii în ecuaţia mântuirii, rezumându-se la a-l reduce la un 
rol instrumental, cel de a fi utilă omului. Astăzi, însă, mai mult 
ca oricând, văzând urmările folosirii abuzive a naturii asupra 
calităţii vieţii umane înseşi, suntem chemaţi să adâncim privirea 
teologico-mistică asupra naturii, aprofundând relaţia insepa-
rabilă dintre natură şi om.  

În primul rând, în perspectivă teologică, subliniem că 
zidirea în întregul ei poartă pecetea Sfintei Treimi. Creaţia, la 
rândul ei, are o alcătuire treimică: umanitate-îngeri-natură. 
Omul este părintele zidirii, având în evidenţă pecetea chipului 
Tatălui. Este preotul şi purtătorul de grijă al naturii. Pus s-o 
stăpânească, nu este chemat să fie un despot, un tiran stăpâ-
nitor după bunul său plac al făpturilor naturii, ci dimpotrivă, 
să-şi exercite natura sa părintească, de slujire a celor mai mici, 
după cuvântul lui Hristos. Îngerii, duhuri slujitoare, au în 
evidenţă pecetea chipului Fiului în Duhul Sfânt, iar făpturile 
necuvântătoare ale naturii au în evidenţă pecetea Duhului de 
viaţă făcător în taina reproducerii memorialului filiaţiei de 
creaţie, indicată de numirea şi stăpânirea-purtarea de grijă 
originară a omului faţă de ele. Acestea au o tindere permanentă 
de a-şi actualiza prin reproducere/naştere viaţa odată cu 
potenţa de filiaţie, precum şi cu logositatea/raţionalitatea sădită 
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de Creator în ele. În relaţie cu omul duhovnicesc, ele au o 
creştere specifică, ce dezvăluie un potenţial de modelare 
iconică/„umanizare”.  

În Sfânta Scriptură regăsim acest raport de filiaţie duhov-
nicească între om şi natură, în momentul în care Dumnezeu 
încredinţează omului numirea făpturilor dăruite cu duh:  

Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele 
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum 
le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi 
Adam (Facerea 2, 19-20). 

Prin căderea omului, natura cade la rându-i, fără voia ei, 
sălbăticindu-se şi devenind supusă stricăciunii şi morţii. Logica 
antagonistă a căderii pătrunde în natură sub forma luptei 
pentru supravieţuire, ce ajunge să domine făpturile ei. Acestea 
nu mai ascultă de om şi, intrând în ele stricăciunea, nu-şi mai 
actualizează capacitatea de relaţionare filială, logosică, în raport 
cu omul. Căzând fără voia ei, natura nu este responsabilă de 
starea în care a ajuns, şi poate fi cugetată, astfel, ca o centură de 
siguranţă aşezată de Dumnezeu, pentru a nu se înstăpâni veşnic 
căderea asupra omului, precum în cazul îngerilor căzuţi.  

Aceştia, ca fiinţe spirituale, netrupeşti (în raport cu restul 
creaţiei), au căzut întru deplină cunoştinţă, întru cunoştinţa 
urmărilor ultime ale păcatului, înveşnicindu-se în starea de iad. 
Ca fiinţă în trup, însă, omul „nu ştie ce face” pe deplin, având o 
răspundere hotărnicită de însăşi cunoştinţa sa nedeplină, 
limitată de viaţa în trup. Mai mult, după cădere, vederea sa de 
suflet orbeşte şi el rămâne cu cea trupească, în care cuprinderea 
până la consecinţele ultime sau mai îndepărtate ale păcatului e 
în mod drastic slăbită. De aceea, după păcat, omul nu moare 
instantaneu, ci primeşte timp de pocăinţă. Abia în viaţa eshato-
logică, odată cu revărsarea universală a slavei divine, omul va 
cunoaşte prin lucrarea harului urmările ultime ale păcatului, 
judecându-se în cele spre care înclină.  

Cum Dumnezeu a creat lumea din iubire, nu se poate 
gândi natura doar sub aspect instrumental, spre a fi de folos 
omului, ea având demnitatea vieţii dăruite de actul creator 
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divin.  Întrepătrunzându-se cu trupul (prin hrană, respiraţie, 
etc. şi, implicit, cu sufletul lui), natura oglindeşte iubirea lui 
Dumnezeu, putându-se contempla în ea măreţia lucrărilor lui 
Dumnezeu în creaţie şi kenoza Lui iubitoare în taina universală a 
întrupării logoi-lor divini, prin care natura primeşte nu doar o 
calitate de oglindire, ca reflectare pasivă, ci şi o capacitate de rela-
ţionare participativă/sinergică. Dacă într-o viziune cu accent 
spiritualist, marcată de dualismul antagonist spirit-materie, o 
contemplare naturală pune accentul aproape exclusiv pe con-
templarea lui Dumnezeu în creaţie, în creştinism se dezvoltă o 
logică iconică, neidolatră, prin care contemplarea lui Dumnezeu 
în făpturi este nedespărţită de contemplarea făpturilor în 
lumina iconomiei lui Dumnezeu şi în icoana unirii eshatologice 
dintre Dumnezeu şi creaţie, în care este zugrăvit sensul zidirii. 
Aşa cum iubirea pentru om nu poate fi separată de iubirea faţă 
de Dumnezeu:  

Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl 
urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe 
care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L 
iubească (I Ioan 4, 20), 
în acelaşi fel, iubirea faţă de făpturi nu reprezintă o idolatrie, 
atunci când sunt înţelese în mod cuvenit, ca purtătoare ale 
tainei şi iconomiei iubirii lui Dumnezeu înseşi, cu capacitate de 
răspuns (fie şi prin limbaj nonverbal!) şi participare.  

Şi, la fel cum în Dumnezeire Hristos mărturiseşte că în 
Dumnezeire Tatăl este mai mare decât Fiul, pentru că L-a născut 
mai dinainte de veci, deşi, fiind deofiinţă, Tatăl şi Fiul una sunt 
(Ioan 10, 30) şi toate ale Tatălui sunt ale Fiului (Ioan 17, 10), tot 
astfel, în creaţie omul este mai mare decât natura, fără să fie 
afectată unitatea de fiinţă a creaţiei şi demnitatea creaturală 
dată de pecetea actului divin ziditor. Din această perspectivă 
iconică, natura nu mai apare în opoziţie cu omul, ci împreună 
cu el şi pentru el, în condiţia ei euharistică, solidară cu trupul 
omenesc.  

Este grăitor de la sine, de altfel, faptul că Dumnezeu a ales 
din natură pâinea şi vinul, ca elemente ale prefacerii euharistice. 
Astfel, împărtăşirea eclezială a omului cu Dumnezeu nu se 
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poate săvârşi în afara relaţiei cu natura, ci trece prin prefacerea 
unor elemente ale naturii liturghisite eclezial în Biserică-Trupul 
lui Hristos, din care gustând, omul se alipeşte de El, ca mădular 
al Său. Este, aici, ascunsă o condiţie kenotică, de smerenie sau 
micşorare de sine, a omului, pe calea refacerii condiţiei sale 
euharistice, în vederea împărtăşirii dumnezeieşti.  

Tocmai această kenoză impune o atenţie şi o empatie a 
omului faţă de făpturile naturii, cu bucuriile şi suferinţa lor, cu 
capacitatea lor de modelare iconică, actualizare a condiţiei euharistice 
sau prefacere a modului de viaţă în relaţia cu omul înduhovnicit 
(aşa-numita „umanizare”). Natura, în calitatea ei de dar al 
Creatorului către om, întors prin mulţumire euharistică lui 
Dumnezeu, are de Sus menirea ei, cu deschidere eshatologică.  

Zugrăvind un profil al Sfântului ca model al umanităţii 
reînnoite, Părintele Dumitru Stăniloae arată că:  

„delicateţea sa se răsfrânge chiar şi asupra animalelor şi a 
lucrurilor, pentru că în tot şi în toate el vede un dar al iubirii lui 
Dumnezeu şi pentru că nu vrea să rănească această iubire tratând 
aceste daruri cu nepăsare şi indiferenţă. El respectă pe fiecare om şi 
fiecare lucru şi dacă un om sau chiar un animal suferă, el le arată o 
compasiune profundă”. 

Subliniind că „înăsprirea este roada păcatului şi a 
patimilor”, marele teolog român remarcă, în continuare, faptul 
că „modelul acestei gingăşii este kenoza lui Hristos, pogorârea 
Lui”1. Sfinţii „sesizează stările de spirit cele mai discrete” ale 
altor fiinţe, ajutându-le să-şi depăşească slăbiciunile şi să-şi 
învingă dificultăţile, compasiunea lor manifestându-se „prin 
forţa delicată a propriei sale curăţii”. Mai mult, 

„Din persoana Sfântului se revarsă mereu un duh de 
generozitate, de autojertfire, de atenţie, de participare, fără nicio grijă 
faţă de sine, o căldură” a „bunătăţii şi atenţiei”, 
ce încălzeşte, umanizează, ia parte la durerile celorlalte fiinţe până 
la lacrimi, fiind „ilustrarea măreţiei în kenoză sau în umilinţă”. 

                                                             
1 „Prin kenoza Sa, Hristos a vrut să frângă zidul brutalităţii şi durităţii care 
învăluie ca o cochilie, pentru a o apăra, delicata esenţă a umanităţii 
adevărate” (Părintele Dumitru Stăniloae). 
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Toate fiinţele din preajma lui sunt atrase de mireasma unei 
„veşnicii vii”, pe care o trăiesc prin „rămânerea în iubirea sa 
compătimitoare şi miloasă”. „În întregime marcat de prezenţa 
lui Dumnezeu”, sfântul este „reflexul maxim al umanităţii lui 
Hristos”, Creatorul a toate. 

După căderea omului, în natură intră logica antagonistă, 
dusă până la ucidere, spre asigurarea reproducerii speciei şi a 
hranei necesare supravieţuirii. Ruptă de relaţia cu omul 
(rămasă orfană de iubirea şi harul lui), natura se sălbăticeşte. 
Afectată în condiţia sa de dar, natura capătă, prin pogorământ 
dumnezeiesc, în raport cu omul mâncător de carne, dimen-
siunea de jertfă. Omul, în condiţia sa paradisiacă, nu se hrănea 
cu carne (Facere 1, 29). După cădere, pogorământul divin cu 
privire la acest mod de hrănire a ţinut cont de neputinţa omului 
căzut. Întrupându-se, Hristos reface condiţia de dar a creaţiei, 
fără să ridice pogorământul divin asupra mâncării de carne, din 
pricina neputinţei noastre, însă restabilind condiţia de dar a 
jertfei-sacrificiului.  

Aşa, mâncarea de carne, în actuala condiţie a lumii, se 
cuvine a fi însoţită de o conştiinţă a neputinţei (indicată în 
pogorământul divin) şi de închinarea către Dumnezeu, odată cu 
întoarcerea darului către El (ale Tale din ale Tale, Ţie îţi aducem). 
Numai în acest fel, integrând în relaţia cu Dumnezeu actul 
hrănirii, se poate recupera dimensiunea sa de comunicare-
împărtăşire reciprocă mai presus de consum. 

Natura are pecetea Cuvântului creator (icoanele/logoii/ 
raţiunile dumnezeieşti din creaţie) şi pecetea Treimii (ce se 
poate vedea în alcătuirea sa triadică, ca regnuri: animal-vegetal-
mineral).  

Dacă logica antică a antagonismului dintre spirit şi natură 
impunea o opoziţie între spirit şi materie, dusă până la o 
devalorizare a naturii, ca simplu pământ supus stricăciunii, lipsit 
de destinul înveşnicirii, sau de participarea la taina învierii 
universale, logica iconică, revelată de învierea lui Hristos, ne 
descoperă sufletul şi trupul, spiritul şi natura, într-o relaţie de 
afirmare reciprocă, dată de raportarea la sursa ambelor, care 
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este pecetea chipului dumnezeiesc sau icoanele logoi-lor divini 
din făpturi.  

Astfel, odată cu spiritul omenesc şi îngeresc, toate făptu-
rile naturii au potenţa părtăşiei în veşnicie la taina dumne-
zeiască prin participare la taina chipului şi logoi-i divini, ce 
susţine creaţia şi orientează, cu dumnezeiasca purtare de grijă, 
mersul ei spre finalitatea intrării în împărăţia lui Dumnezeu. În 
acest sens, nu viaţa spirituală, proprie fiinţelor personale, precum 
oamenii şi îngerii, este criteriul destinului de înveşnicire al 
făpturii, ci capacitatea de răspuns şi participare la taina pecetei 
Logosului dumnezeiesc întrupat, prin liturghisirea omului, ca 
preot al creaţiei, şi a îngerului, ca diacon-slujitor al reînnoirii ei 
în Hristos.  

În numirea făpturilor regnului animal putem vedea, 
încredinţată de Dumnezeu omului, mai mult decât o simplă 
putere de stăpânire asupra lor, o lucrare a preoţiei universale a 
acestuia, de „înfiere” duhovnicească a făpturilor naturii şi de 
aducere a lor, împreună cu Hristos, ca dar înaintea Tatălui 
ceresc, spre prefacere, prin lucrarea Duhului Sfânt. Mult adevăr 
este conţinut în spusa: Dar din dar se face Rai! Sensul stăpânirii 
naturii de către om apare, astfel, în dimensiunea sa liturgică 
extinsă/iconomică, ca slujire a purtării de grijă divine, cu împli-
nire eshatologică. Tot ceea ce a fost creat din iubire are destinul 
părtăşiei la taina Trupului lui Hristos cel înviat, Care este Alfa şi 
Omega existenţei zidite, al împărtăşirii de iubirea şi harul necreat 
al Sfintei Treimi. Aceasta ţine de demnitatea vieţii create, care, 
în forma ei restaurată, oglindeşte participativ dragostea, atotpu-
ternicia şi slava nestricăcioasă a lui Dumnezeu.  

Sfântul Atanasie cel Mare ne spune că Dumnezeu a creat 
lumea şi „ca pe un mijloc de cunoaştere a Ziditorului”. Părintele 
Dumitru Stăniloae, vorbind despre rugăciune şi sfinţenie, remarcă 
faptul că  

„În fiecare creaţie, Sfântul Atanasie cel Mare vede un dar al 
iubirii lui Dumnezeu şi nu vrea să-i rănească această iubire, tratându-i 
darurile cu neglijenţă sau cu indiferenţă.” 
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Arătând nevoia de compasiune şi milostivire a omului 
către fiecare făptură2 şi apreciind gestul plânsului pentru 
întreaga zidire supusă stricăciunii ca urmare a căderii omului, 
unii Sfinţi Părinţi opun acestea unei anume apropieri faţă de 
animale, socotind că ne îndepărtează de dragostea de Dumnezeu 
şi de oameni. Însă despre ce fel de apropiere potrivnică 
poruncii lui Dumnezeu este vorba? Cuviosul Sofronie Saharov, 
urmând învăţătura Sfântului Siluan, arată că este vorba de o 
apropiere pătimaşă, sau de o împătimire faţă de animale ce 
slăbeşte dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. Este vorba, ni 
se spune, de o atitudine care 

„din grijă faţă de animale uită de suferinţa aproapelui, iar din 
pricina lor intră în ceartă cu oamenii”.  

Pentru a ne feri de această tendinţă pătimaşă,  
„trebuie să avem doar o inimă ce se milostiveşte de fiecare 

făptură”.  
Însă milostivirea nu e, oare, o revărsare a preaplinului 

iubirii, iar purtarea de grijă o punere în lucrare a milostivirii? 
Iubirea, milostivirea şi purtarea de grijă sunt, astfel, nedespăr-
ţite. Dragostea nu poate fi despărţită de compasiune şi milos-
tivire3, pentru că este izvorul şi fiinţa virtuţilor, afirmă Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, iar Cuviosul Sofronie de la Essex, citând 
şi comentând pe Sfântul Siluan Athonitul, scrie:  

„Duhul lui Dumnezeu învaţă sufletul să iubească tot ce-i viu… 
ne învaţă iubirea pentru toate şi atunci sufletul suferă împreună cu 
fiece fiinţă”, purtându-se cu natura în chip nevătămător şi suferind 
împreună cu fiece fiinţă. Singurul lucru vătămător, arată Sfântul 
Siluan, este dragostea în sens de alipire pătimaşă. Adică dragostea faţă 
                                                             
2 „Niciun mijloc nu ne duce atât de uşor la dreptate, sau la îndumnezeire, 
ca să zic aşa, la apropierea de Dumnezeu, ca mila arătată din adâncul 
sufletului şi cu plăcere celor lipsiţi” (Sfântul Maxim Mărturisitorul), aici 
putându-se include, prin extensie, şi făpturile naturii, private, ca urmare a 
păcatului omului, de frumuseţea şi plinătatea originară a firii.  
3 „Şi ce este curăţia pe scurt? O inimă miloasă pentru toată firea zidită” 
(„Metoda sau Cele 100 de Capete ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol”, în 
„Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii”, vol. VIII, ed. I.B.M. al 
B.O.R., Bucureşti, 1979, p. 104). 
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de animale să nu fie una pătimaşă, să nu te facă să părăseşti gândul la 
Dumnezeu, nici, din grijă faţă de animale, să uiţi de suferinţa 
aproapelui sau, din pricina lor, să intri în ceartă cu oamenii”.  

Sfântul Paisie Aghioritul arată, la rândul său, modul 
dragostei nepătimaşe faţă de animale ca izvorât dintr-un 
preaplin al dragostei:  

„Omul duhovnicesc îşi dăruieşte dragostea mai întâi lui 
Dumnezeu, apoi oamenilor, iar preaplinul dragostei lui îl dăruieşte 
animalelor şi întregii zidiri. Această dragoste dumnezeiască le 
înştiinţează şi pe animale, care îl simt pe omul care le iubeşte şi suferă 
pentru ele. Atunci ele se apropie de om fără să se teamă”. Sau: „...dacă 
mintea lui nu este la Hristos, inima lui nu lucrează şi de aceea nu 
iubeşte nici pe Hristos şi nici pe semenul său, cu atât mai mult 
natura, animalele, copacii, plantele”. 

Despre dragostea curată şi, prin urmare, cuvenită a 
omului faţă de animale ne vorbeşte şi Sfântul Ioan Gură de Aur, 
când spune: 

„Cuvintele «le-a adus la Adam» arată înţelepciunea lui Adam 
şi pacea care se afla între animale şi om înainte ca omul să calce 
porunca. Căci ele au venit împreună înaintea omului, ca înaintea unui 
păstor plin de dragoste; fără teamă, după fel şi după chip, au trecut în 
cete pe dinaintea lui, nici temându-se de el, nici tremurând unul 
înaintea celuilalt”. 

Dragostea se probează în potenţialul ei de reciprocitate. 
Astfel, dragostea omului faţă de făpturi se oglindeşte în cea a 
făpturilor faţă de om. În acest sens, Avva Xanthie remarcă 
dragostea faţă de om a animalului ce se ataşează de el:  

„A zis Avva Xantie: câinele este mai bun decât mine, că şi 
dragoste are şi la judecată nu vine” (Patericul Egiptean) 

Părintele Ghelasie de la Frăsinei arată modelarea relaţiei 
dintre om şi fiecare făptură după relaţia dintre om şi Arhechipul 
Său dumnezeiesc:  

„Iconizează fiecare fiinţă, privind-o în lumina pecetei chipului 
dumnezeiesc. Încet-încet, făpturile nu vor mai fi obstacole în calea 
vederii lui Dumnezeu, ci va transpare, privindu-le, iubirea Lui, care 
„face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 45). 
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În cartea sa „Stâlpul şi Temelia Adevărului”, părintele 
Pavel Florenski vorbeşte despre responsabilitatea omului faţă 
de toate făpturile:  

„Omenirea, aflată în fruntea făpturii, este responsabilă faţă de 
ea înaintea lui Dumnezeu, la fel cum un om este responsabil pentru 
altul”. 

Vederea lui Dumnezeu naşte, după Pavel Florenski, o 
simţire înţelegătoare pentru toată făptura ce suspină după slava 
înfierii dumnezeieşti. 

Arhimandritul Sofronie Saharov, în scrierea „Despre 
Rugăciune”, aminteşte, la rândul lui, despre dimensiunile 
cosmice şi metacosmice ale rugăciunii lui Iisus:  

„A persista în rugăciune semnalează biruinţa la orice nivel al 
existenţei naturale. Calea e lungă şi spinoasă, dar vine un moment în 
care putem întrezări Izvorul Luminii. Rugăciunea lui Iisus asumă 
atunci dimensiuni cosmice şi metacosmice”. 

În taina comuniunii ecleziale, împlinite liturgic în Trupul 
lui Hristos, Trupul transfigurării şi înveşnicirii lumii ca 
împărăţie a lui Dumnezeu, e cuprinsă întreaga creaţie, remarcă 
ÎPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei:  

„În Trupul lui Hristos, credincioşii sunt în comuniune cu Sfânta 
Treime, şi unul cu celălalt, cu Dumnezeu şi cu întreaga creaţie. (...) 
Numai datorită Dumnezeieştii Liturghii omul ajunge să înţeleagă 
faptul că Dumnezeu este aproape, îl iubeşte şi că în această iubire 
inima lui se deschide semenilor şi întregii creaţii”; „Biserica include 
sau îmbrăţişează istoric şi eshatologic creaţia”; „În Trupul mistic al 
lui Hristos, oamenii şi creaţia se împărtăşesc de slava lui Dumnezeu”; 
„Lumea a fost creată de către Sfânta Treime cu scopul de a deveni 
Biserică. Acest lucru subliniază în mod clar vocaţia universală omului 
ca o unire între lumea spirituală şi cea materială”; „după logica 
perihoretică a Trupului lui Hristos, lucrarea divină şi cea umană nu 
se individualizează, ci tind spre împărtăşire reciprocă, îmbrăţişând 
întreaga lume şi întregul univers, întotdeauna prezente ca atare, în 
mod chenotic, alăturându-se comunicării şi desăvârşind-o mistic”; 
„Întrucât toate elementele acestui univers se întâlnesc în natura 
umană, aceasta arată că toate ajung la unitate şi sunt pecetluite de 
Dumnezeu. Împreună cu omul şi avându-l pe om ca mediator, 



FLORIN CARAGIU 

100 

întregul univers este chemat să fie îndumnezeit şi îmbrăţişat de 
Biserică’; „faptul unirii intime al creaţiei cu persoana duce la ideea că 
se îndumnezeieşte în om şi prin om”.  

Horia Bernea ne vorbeşte despre conotaţia dragostei în 
arta devenită formă de comunicare, ca mod al contemplării 
naturale: 

„În 1969, 1970, 1971, tot ce mi-am dorit a fost să confer o 
dimensiune sacră gestului de a picta şi de a privi. Să ajung la un mod 
de a privi care să nu fie nici plictisit, nici obosit. Am observat că din 
momentul în care pui ceva în mişcare, arta devine o formă de 
comunicare. Părea, la acea vreme, foarte important pentru mine să 
reconstruiesc sacrul pictând orice în afară de biserici într-un mod care 
este absolut impersonal, care nu are nimic de-a face cu subiectul. În 
timp, lucrurile au luat o altă turnură. Pe de o parte, chiar şi pictatul 
copacilor necesita o conotaţie a dragostei, o licărire sacră, în afară de 
gestul propriu-zis al picturii, iar pe de altă parte am fost forţat să îmi 
reafirm credinţa. Asta am simţit”. 

Scriitorul Gabriel Marcel surprinde puterea de înveşnicire 
a dragostei ce împreună-lucrează cu Dumnezeu: „Să spui cuiva: 
Te iubesc, înseamnă a-i spune: Nu vei muri niciodată”. Aceasta 
pentru că, după cum adevereşte Sfântul Isaac Sirul, dragostea, 
ca rod al lucrării harului dumnezeiesc, inspiră şi insuflă aerul 
învierii: „Cel ce vieţuieşte în dragoste rodeşte viaţă din Dumnezeu 
şi respiră în lumea aceasta aerul învierii”4. În ultimă instanţă, 
dragostea omului faţă de viaţă şi, am putea spune, faţă de toate 
făpturile părtaşe la viaţă, este sădită de Dumnezeu în firea sa 
însăşi ca o atracţie spre nemurire: 

„Voinţa proprie firii omului este, după cum spun Sfinţii Vasile 
şi Chiril, dragostea de viaţă. Căci orice om prin firea [sa] iubeşte viaţa 
şi se bucură de vederea luminii. Iată, aceasta este voinţa comună. În 
firea noastră există multiple voinţe gnomice. Unul vrea să se retragă 
din viaţa publică, altul vrea să construiască, altul, să cultive pământul, 
altul, să navigheze. Şi [noi], ceilalţi, avem în mod similar nenumărate 
voinţe gnomice. Însă una este voinţa specifică firii [omeneşti] – 
                                                             
4 Sfântul Isaac Sirul, „Cuvinte despre sfintele nevoinţe”, în: „Filocalia 
Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii”, vol. X, ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 
1981, p. 363. 
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dragostea de viaţă. Şi omul iubeşte viaţa nu fără un sens, ci face 
aceasta prin imboldul firii care a fost dăruită dintru început, de la 
origine, cu nemurirea pe care o iubeşte şi o caută”5. 

Atunci când Cuviosul Sofronie de la Essex spune că:  
„Ataşamentul faţă de animale merge împotriva poruncii divine, 

deoarece diminuează dragostea pentru Dumnezeu şi aproapele”, 
se referă, desigur, la ataşamentul care, într-adevăr, dezvoltă o 
atracţie pătimaşă până la un deficit de compasiune şi iubire în 
raport cu Dumnezeu şi cu oamenii. O iubire a făpturilor naturii, 
nedespărţită de iubirea de Dumnezeu şi de om, este, negreşit, 
îngăduită6. Dragostea nepătimaşă vede întreaga creaţie cuprinsă 
în icoana iubirii dumnezeieşti, cu demnitatea dată de însăşi 
pecetea actului creator divin. Este o iubire ce are pe Dumnezeu 
şi pe om în prim-plan, pentru că menirea ultimului este de a 
sluji, prin taina preoţiei universale şi cea a preoţiei sacerdotale, 
taina unirii cerului şi a pământului, a inteligibilului şi a sensi-
bilului în Trupul lui Hristos.  

Această iubire, fără să diminueze iubirea de Dumnezeu şi 
de oameni, poate vorbi animalelor, pentru că numirea edenică 
însemna chiar părtăşia lor la cuvânt (faptul că ele simt şi 
răspund la încărcătura cuvântului uman) şi la limbajul gestic 
(limbaj non-verbal, ce împărtăşeşte simţământul uman de 
dragoste, dăruire şi milostivire, d. ex., gestul mângâierii, la care 
animalele răspund, de asemenea). În ordinea iconică a creaţiei, 
dragostea nu poate fi una excluzivă, decât dacă este pătimaşă, 
marcată de căderea din iubirea lui Dumnezeu. De această 
dragoste pătimaşă, dusă uneori până la idolatria naturii, 
încearcă să ne ferească Sfinţii Părinţi.  

În altă ordine de idei, faptul că în unele scrieri patristice 
făpturile necuvântătoare sunt socotite doar pământ, se cere a fi 
înţeles tot în sensul feririi de idolatrizarea naturii sau a unui 
                                                             
5 Sfântul Anastasie Sinaitul, „Călăuza”, ed. Sophia/Metafraze, 2014. 
6 Trebuie să discernem înţelesul pătimaş al cuvântului dragoste de cel 
nepătimaş: „Înţeles pătimaş este gândul compus din patimă şi înţeles. Să 
despărţim patima de înţeles, şi va rămâne gândul simplu. Şi o despărţim 
prin iubire duhovnicească şi înfrânare, dacă voim” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, „Capete despre dragoste”, III, 43). 
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ataşament pătimaş faţă de natura căzută, care afectează iubirea 
de Dumnezeu şi de oameni. Însă nu constituie, din punct de 
vedere creştin, un argument pentru absenţa unui destin esha-
tologic al lor, decât într-o logică antagonistă, de sorginte antică, 
a raportului dintre sensibil şi inteligibil, sau dintre spirit şi 
materie. Câtă vreme atât spiritul, cât şi materia, îşi au sursa 
iconică în actul creator divin, ambele poartă pecetea acestuia şi 
au un destin comun de părtăşie la taina împărăţiei lui Dumnezeu, 
această demnitate a lor oglindind iconic pe cea a iubirii 
Creatorului. Orice micşorare a demnităţii lor creaturale aruncă 
o umbră asupra chipului iubirii, atotputerniciei şi purtării de 
grijă dumnezeieşti. Sfântul Apostol Petru confirmă destinul 
eshatologic al lumii transfigurate:  

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi 
pământ nou, în care locuieşte dreptatea” (2 Petru 3, 13).  

Sfântul Simeon Noul Teolog vede, la rândul său, unitatea 
simfonică a creaţiei restaurată şi preschimbată în orizontul 
eshatologic, întru lumina slavei divine: 

„Aşadar, când toate cele pământeşti se vor uni în întregime cu 
cele cereşti, atunci şi drepţii vor moşteni acest pământ reînnoit, pe 
care îl vor moşteni cei fericiţi de către Domnul ca blânzi [Mt. 5, 5]. 
Fiindcă acum unele s-au unit cu cele cereşti, iar altele se vor uni; căci 
sufletele sfinţilor, precum am spus mai înainte, prin harul şi unirea 
Duhului Sfânt, se lipesc de Dumnezeu încă fiind ele în trupuri şi, 
reînnoite, se vor schimba, se vor scula din moarte, şi vor fi restaurate 
după adormire în lumina neînserată şi în slavă; dar trupurile lor încă 
nu, ci ele vor fi lăsate în morminte şi în stricăciune, urmând să se facă 
şi ele aşa la învierea cea de obşte, când şi toată această creaţie 
pământească, văzută şi sensibilă, va fi schimbată şi se va uni cu cele 
cereşti, adică cu cele nevăzute şi mai presus de simţire”7. 

Sfântul Simeon priveşte transfigurarea creaţiei ca pe o 
evidenţiere în prim-plan, pe întinsul creaţiei restaurate, a 
adâncului iconic şi logosic al existenţei, astfel încât vor ieşi în 

                                                             
7 Sfântul Simeon Noul Teolog, „Discursuri teologice şi etice. Scrieri I”,  
ed. Deisis, 1998, p. 131. 
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relief frumuseţea şi diversitatea spirituală a făpturilor, într-o 
atmosferă de comunicare şi comuniune universală:  

„Întreaga creaţie, precum am spus deja de mai multe ori, fiind 
reînnoită, ajunsă întreagă spirituală împreună cu însuşi raiul, se 
preface într-o locuinţă imaterială şi nestricăcioasă, neschimbabilă, 
veşnică şi inteligibilă. Şi va fi un cer incomparabil mai strălucitor, ca 
un alt cer nou, mai luminos decât cel văzut. Iar pământul îşi va relua 
frumuseţea negrăită şi nouă şi un chip de verdeaţă neveştejită, 
înfrumuseţat de flori luminoase şi de o diversitate spirituală, în care, 
potrivit cuvântului cuvios, locuieşte dreptatea [II Pt. 3, 13]”8. 

Sfânta Scriptură ne oferă indicii privind faptul că întreaga 
creaţie necuvântătoare a fost solidară cu omul în evenimentul 
Căderii (spre exemplu, în Epistola către Romani 5, 12, Sfântul 
Apostol Pavel observă că „printr-un om a intrat păcatul în lume 
şi prin păcat moartea”). Este de aşteptat ca odată cu restaurarea 
condiţiei euharistice a firii umane prin actele mântuitoare ale lui 
Iisus Hristos, creaţia în întregul ei să fie solidară cu omul şi în 
transfigurarea, învierea şi înălţarea sa. Cu alte cuvinte, condiţia 
participativă a creaţiei are, prin Logosul divin ce i-a dat fiinţă, 
potenţa unei prelungiri eshatologice în alipire la Trupul Înviat 
al lui Hristos, Cel din care izvorăşte viaţa veşnică. Acest lucru 
este adeverit de teologia icoanei, în măsura în care, prin 
consistenţa ei de indicaţie eshatologică, dă mărturie despre 
participarea prin om a lumii create la Împărăţia lui Dumnezeu, 
o realitate cuprinzătoare, în care este depăşită logica anta-
gonistă a Căderii. Leonid Uspenski afirmă, astfel, participarea 
lumii create, prin om, la împărăţia lui Dumnezeu: 

„Unirea tuturor fiinţelor în Dumnezeu, acest univers ce va să 
vină, restaurat în Hristos şi transfigurat, se opune ostilităţii şi luptei 
ce răvăşesc făptura. Lumea animală şi vegetală (de pildă, ornamentul 
vegetal sau geometric) reprezentate în decoraţia murală (ca şi în icoane) 
nu sunt doar un complement ornamental, ci şi un mijloc de a exprima 
participarea – prin om – a lumii create la Împărăţia lui Dumnezeu”9. 

                                                             
8 Sfântul Simeon Noul Teolog, „Discursuri teologice şi etice. Scrieri I”,  
ed. Deisis, 1998, p. 130. 
9 Leonid Uspensky, „Teologia icoanei”, ed. Anastasia, 2009, p. 209. 
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Unitatea în Hristos a lumii create implică, şi după Mitro-
politul Kallistos Ware, o solidaritate de destin a omului, înge-
rilor şi făpturilor naturii în ceea ce priveşte taina mântuirii: 

„Nu se cuvine, oare, să cugetăm că Mântuitorul nostru nu a 
venit să răscumpere nu doar neamul omenesc, ci şi deplinătatea 
creaţiei? Ţinem constant în minte faptul că nu suntem mântuiţi de 
lume, ci împreună cu ea?”. 

Amintind faptul că „în Dumnezeu trăim şi ne mişcăm şi 
suntem” (Faptele Apostolilor 17, 28), Sfântul Chiril evidenţiază 
Temeiul dumnezeiesc al vieţii create (aici şi în veşnicie): 

„Dăruitorul existenţei şi al vieţii nu este altul decât Fiul, Care 
a răsărit din El, Care fiind prin fire odrasla slăvită a vieţii prin toate 
proprietăţile ce le are de la Tatăl, insuflă ca un bun propriu viaţă celor 
ce au nevoie de El şi susţine în existenţă creaţia”10. 

Comentând cuvântul teologic despre Sfânta Treime al 
Sfântului Chiril al Alexandriei, Părintele Dumitru Stăniloae 
remarcă poziţia lumii, de negrăit mai mare cinste sau valoare în 
viziunea creştină, ce înfăţişează crearea ei din nimic de către un 
Dumnezeu veşnic şi iubitor, faţă de cea din concepţia antică, 
potrivit căreia lumea ar fi emanat din însăşi esenţa lui 
Dumnezeu, întrucât, în perspectivă creştină, lumea 

„este iubită şi preţuită de o iubire conştientă şi liberă, atotpu-
ternică, şi poartă în ea semnele acestei iubiri şi atotputernicii şi e 
chemată la o comuniune veşnică şi fericită cu ea, ca să se bucure de 
bogăţia ei nesfârşită”11. 

La întrebarea „Ce este curăţia?”, Sfântul Isaac Sirul 
răspunde: „O inimă care miluieşte orice făptură a naturii”. Cu 
alte cuvinte, „arderea inimii” pentru toate făpturile. Astfel, 
nevoitorul creştin,  

„amintindu-şi de ele, contemplându-le, ochii aceluia revarsă 
lacrimi din pricina marii şi puternicei mile care i-a cuprins inima. Şi 
din pricina marii înfrânări, inima lui se înduioşează şi el nu poate 

                                                             
10 Sfântul Chiril al Alexandriei, ibid., p. 203. 
11 Părintele Dumitru Stăniloae, Nota 251, în: Sfântul Chiril al Alexandriei, 
Scrieri, Partea a III-a, ed. I.B.M. al B.O.R., 1994, p. 175. 
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suporta sau auzi sau vedea vreo vătămare sau vreo mică tristeţe 
pricinuite făpturii. Ca urmare a tuturor acestora, un astfel de om se 
roagă ceas de ceas şi pentru necuvântătoare, şi pentru duşmanii 
Adevărului, şi pentru cei care îi dăunează, se roagă să se cureţe şi să 
dăinuiască (...) se roagă cu mare milă, milă care se naşte fără măsură 
în inima lui, în virtutea asemănării cu Dumnezeu”12. 

Moartea însăşi, ca trecere de la cele vremelnice la cele 
veşnice, de la lumea pământească şi cerească la împărăţia lui 
Dumnezeu este o taină a întregii creaţii, ce se va descoperi în 
viaţa eshatologică, remarcă părintele Ghelasie de la Frăsinei, 
pentru care, „în sens creştin, moartea nu mai este o fatalitate, ci 
o probă a Vieţii nemuritoare”. Părintele martir Pavel Florenski 
arată că legătura inseparabilă dintre suflet şi corp face ca lucra-
rea harului asupra unei persoane să se prelingă în corpul ei şi, 
de aici, să emane în natura exterioară, sfinţind profunzimile 
întregii făpturi:  

„Purificarea inimii face comuniunea cu Dumnezeu, iar comu-
niunea cu Dumnezeu redresează şi organizează întreaga persoană a 
ascetului. Prelingându-se parcă pe întreaga persoană şi pătrunzând în 
ea, lumina iubirii dumnezeieşti sfinţeşte şi frontiera persoanei, corpul, 
şi de aici emană în natura exterioară ei. Traversând rădăcina, prin 
care personalitatea spiritualizată se ridică la ceruri, harul sfinţeşte tot 
ceea ce-l înconjoară pe ascet şi se revarsă în profunzimile întregii 
făpturi. Corpul, această frontieră comună între om şi restul făpturii, le 
unifică. De aceea, dacă omul pierzând legătura cu Dumnezeu, a tras 
după el toată făptura şi, pervertindu-şi fiinţa, a pervertit şi ordinea 
întregii naturi, odată restaurat de Dumnezeu, el introduce armonia şi 
ordinea primordială în făptura care ‘împreună suspină şi împreună 
are dureri până acum’ (Romani 8, 22) şi ‘aşteaptă cu nerăbdare 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu’ (Romani 8, 19). Prin corpul său, 
omul este legat de întreg trupul lumii – şi această legătură este atât de 
strânsă, încât soarta omului şi cea a întregii făpturi sunt de 
nedespărţit. Căci testamentul lui Dumnezeu, legământul, nu este 
încheiat numai cu omul, ci cu întreaga făptură. În legământul lui 
Dumnezeu cu Noe (Facerea 9), această idee se repetă de multe ori, cât 
                                                             
12 Apud Pavel Florenski, „Stâlpul şi Temelia Adevărului”, ed. Polirom 
1999, p. 201. 
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se poate de clar. (…) Remarcabilă este aici identitatea absolută a 
formulei de legământ al lui Dumnezeu cu omenirea şi cu restul 
făpturii. Nu sunt două legăminte diferite, ci unul singur cu lumea 
întreagă, văzută ca fiinţă unică. (...) Dacă deteriorarea naturii umane 
atrage după sine deteriorarea întregii făpturi, iar punerea în ordine a 
omului o atrage pe cea a făpturii, se ridică întrebarea privitoare la 
trăsăturile concrete ale acestei făpturi reintegrate, adică la acele 
premise ale stării edenice pe care ascetul le realizează încă de pe acum, 
în această viaţă, înainte de transformarea generală a lumii”13. 

De altfel, Pavel Florenski indică drept condiţii de posibili-
tate ale ştiinţei sau premise fundamentale ale apariţiei ei unita-
tea legică, providenţială, a făpturii şi realitatea ei autentică, 
originar bună, ce exprimă împreună realitatea dragostei divine 
pentru făptură, iradiind din sânurile tainei Sfintei Treimi:  

„Pentru ca ştiinţa să se poată naşte, au fost necesare două 
sentimente, două idei, două premise: în primul rând, sentimentul şi 
ideea ce aveau drept conţinut unitatea legică a făpturii (în opoziţie cu 
arbitrarul capricios al demonilor, care umple ‘totul’); în al doilea rând, 
sentimentul şi ideea care afirmă realitatea autentică a făpturii ca atare. 
Numai ele puteau oferi posibilitatea de a pătrunde, cu o privire cura-
joasă şi directă, în profunzimea făpturii, de a o aborda cu încredere şi 
de a o iubi cu bucurie. Exprimându-ne în termeni teologici, era 
necesar să se introducă în conştiinţă două dogme, şi anume: dogma 
providenţei Dumnezeului Unic şi dogma facerii lumii de către 
Dumnezeul Bun, adică dogma privitoare la faptul că făpturii i s-a 
dăruit o existenţă proprie şi autonomă. Providenţa lui Dumnezeu şi 
libertatea făpturii, în antinomia lor, alcătuiesc o singură dogmă, cea a 
dragostei divine pentru făptură, care îşi are temelia în ideea de 
Dumnezeu-Dragoste, adică de Trinitate a Divinităţii. Această 
antinomie, în întreg caracterul ei decisiv, reprezintă fundamentul 
ştiinţei moderne; în afara ei nu există ştiinţă. (...) Unitatea făpturii, 
nu unitatea indiferentă a elementelor haotice, ci unitatea organică a 
unei structuri, aceasta este condiţia prealabilă a ştiinţei”14. 

În plus, în vederea înnoită, luminată de har, se aşază 
priveliştea unei lumi a cărei condiţie filială apare în întreaga ei 
                                                             
13 Părintele Pavel Florenski, ibid., pp. 175-176. 
14 Ibid., p. 179. 
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relevanţă şi în dramatismul stării actuale, marcată de conflictul 
finalităţilor:  

„O milă acută, nemărginită şi fiorul unei pioase iubiri pentru 
‘întregul Adam primordial’ îi încearcă inima ascetului atunci când s-a 
debarasat de carapacea păcatului. Când murdăria este spălată de pe 
suflet printr-o nevoinţă îndelungată, printr-o renunţare continuă, 
printr-o lungă ‘scrutare a sinelui’, atunci, în faţa conştiinţei înnoite şi 
purtătoare de duh, făptura lui Dumnezeu se arată ca o fiinţă 
autonomă şi suferindă, sublimă şi murdărită, ca un prunc rătăcit al 
lui Dumnezeu. Numai creştinismul a dat naştere unei iubiri, 
nemaivăzută până atunci, pentru făptură şi a pricinuit inimii rana 
milei drăgostoase pentru tot ce există”15. 

Iubirea creştină generează un sentiment de responsa-
bilitate faţă de întreaga făptură aflată în grija sa părintească:  

„Omenirea, aflată în fruntea făpturii, este responsabilă pentru 
ea faţă de Dumnezeu, la fel cum un om este responsabil pentru 
altul”16.  

Pentru ascetul creştin, moartea este „un fenomen contin-
gent, retezată de la rădăcină de către Hristos”, plecarea sa din 
lume având rostul curăţirii, spre a-şi putea limpezi privirea 
asupra ei, cunoscând în lumina lui Dumnezeu că „făptura 
curăţită de har va scutura jugul heteronomiei păcatului şi va 
putea trăi (...) după modelul care i s-a dat dintotdeauna”17. 
Propovăduirea Evangheliei este înţeleasă de părintele Pavel 
Florenski în sens larg, ca o propovăduire a nădejdii „la toată 
făptura de sub cer” (vezi Col. 1, 23), iubirea fiind esenţa ei mai 
presus de cuvânt, ce îmbrăţişează întreaga creaţie, întrucât, 
după Sfântul Apostol Pavel,  

„făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, 
căci făptura a fost supusă deşertăciunii – nu de voia ei, ci din cauza 
aceluia care a supus-o – cu nădejde, pentru că şi făptura însăşi se va 
izbăvi de robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor 
lui Dumnezeu. Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi 

                                                             
15 Ibid., p. 185. 
16 Ibid., p. 186. 
17 Ibid., p. 187. 
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împreună are dureri până acum. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem 
pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând înfierea, 
răscumpărarea trupului nostru” (Romani 8, 19-23).  

În viziunea creştină, înălţarea omului spre Dumnezeu se 
desfăşoară simultan cu taina chenozei sau pogorârii sale iubi-
toare spre cele de jos, prin descinderea în adâncul inimii a 
Duhului Sfânt, Cel ce revarsă lumina dragostei, care îmbră-
ţişează lăuntric întreaga făptură:  

„Şi cu cât mai sus se înalţă ascetul creştin pe calea sa, în lumea 
de sus, cu atât mai clar se luminează ochiul lui lăuntric, cu atât mai 
profund coboară Duhul Sfânt în inima lui, cu atât mai limpede vede 
ascetul miezul interior şi nespus de preţios al făpturii, cu atât mai viu 
se aprinde în sufletul său mila faţă de pruncul rătăcit al lui 
Dumnezeu. Iar atunci când asupra sfinţilor, în elanurile lor sublime 
de rugăciune, cobora Duhul, ei erau luminaţi de o dragoste orbitoare 
şi strălucitoare pentru făptură. Însăşi Preasfânta Stăpână i-a desco-
perit unuia dintre aleşii ei că ‘pustnicia înseamnă a te consacra 
rugăciunii pentru lumea întreagă’”18.  

Chipul lui Dumnezeu din om are în sens creştin acea 
dimensiune liturgică, prin care sesizăm menirea omului de 
preot al creaţiei, ce o aduce pe aceasta, cu părintească purtare 
de grijă, ca dar înaintea lui Dumnezeu, spre prefacere şi sfinţire. 
Sfântul Luca al Crimeei evidenţiază solidaritatea între lumea 
materială şi cea spirituală, ţinând de consistenţa logosică fără 
lacune a creaţiei în întregul ei, zugrăvind, pe temei biblic, o 
părtăşie extinsă a creaţiei la moştenirea nemuririi şi a libertăţii 
fiilor lui Dumnezeu:  

„Asemenea acestui trup al lui Hristos vor fi şi trupurile noastre 
după învierea cea întru viaţa de veci. Însă oare numai oamenii vor 
moşteni nemurirea? Marele cuvânt: ‘Iată, noi le fac pe toate’ (Apoc. 
21, 5) se referă, desigur, nu doar la om, ci la întreaga creaţie, cuprinde 
toată făptura. Am spus deja că duhul animalelor – fie şi în formă 
incipientă – este duh de viaţă şi nu poate fi muritor, căci şi el este de la 
Duhul Sfânt. Şi la animale duhul este unit cu trupul ca şi la oameni şi 

                                                             
18 Ibid. p. 190. 
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de aceea avem tot temeiul să ne aşteptăm ca şi trupurile lor să existe în 
noua zidire, în noua lume, după pieirea celei de acum. Despre aceasta 
vorbeşte şi Apostolul Pavel în capitolul 8 al Epistolei către Romani: 
‘Pentru că făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu. Căci făptura a fost supusă deşertăciunii – nu din voia ei, 
ci din cauza aceluia care a supus-o – cu nădejde, pentru că şi făptura 
însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea 
măririi fiilor lui Dumnezeu. Căci ştim că toată făptura împreună 
suspină şi împreună are dureri până acum’ (Romani 8,19-22)’. Toată 
făptura ar fi trăit in lumină şi în bucurie, de nu ar fi schimbat căderea 
lui Adam întreaga devenire a lumii, însă în amarnica soartă a vieţii 
care a luat început din voia păcătoasă a lui Adam, căruia Dumnezeu 
i-a supus făptura, aceasta a căzut în stricăciune, în neorânduială şi în 
suferinţă. Şi pentru făptură este nădejde că în ziua proslăvirii 
drepţilor – răscumpăraţi de Hristos din robia stricăciunii – va fi izbă-
vită şi ea de suferinţă şi de stricăciune, adică se va face nestricăcioasă. 
În noul Ierusalim, în noua lume, îşi vor afla loc şi animalele; acolo nu 
va fi nimic necurat, iar noua zidire va dobândi îndreptarea şi sfinţirea 
cea de demult, după Cuvântul lui Dumnezeu: ‘Şi a văzut Dumnezeu 
toate câte făcuse şi iată erau bune foarte’ (Facere 1, 31)”19. 

Revărsarea universală în eshatologie a slavei divine este 
privită de Sfântul Luca în legătură cu destinul vieţii create în 
întregul ei:  

„'Vărsa-voi Duhul meu peste tot trupul' (Ioil 3, 1). Dumnezeu 
este Duh. Dumnezeu este dragoste şi revărsarea Duhului Lui este 
revărsarea dragostei peste tot ce este viu”20.  

Formele vii au, în această perspectivă, duh de viaţă, 
raportul dintre duh şi formă fiind esenţial pentru înţelegerea 
caracterului iconic al creaţiei zidite în taina atotcuprinzătoare a 
Întrupării Logosului dumnezeiesc:  

„Raportul dintre duh şi formă este de o mare şi profundă 
însemnătate. În formele materiale se reflectă în chip viu duhul specific 
materiei. Mai mult decât atât, duhul creează forme”21. 

                                                             
19 Sfântul Luca al Crimeei, „Puterea Inimii”, ed. Sophia, Bucureşti/ 
ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2010, pp. 154-155. 
20 Ibid., p. 62 



FLORIN CARAGIU 

110 

Potrivit Sfântului Vasile cel Mare,  
„Toate cele făcute sunt nefericite, fiind lipsite de Dumnezeu şi 

de slava Făcătorului, după firea lor creată, dacă nu se împărtăşesc de 
dumnezeire. Căci e nevrednic cuvântul despre Dumnezeu al celui ce 
vede goală şi pustie făptura Lui. Dar nici creatura nu e atât de 
nevrednică, nici Dumnezeu atât de lipsit de putere ca să nu trimită 
sfânta Lui dăruire făpturilor” (P.G. 29, 724 AB). De asemenea: 
„Zidirea e nouă iarăşi atunci când se împărtăşeşte de Duhul, din lipsa 
Căruia s-a învechit” (P.G. 32, 157 BC). 

Salvarea lui Noe din Potop pe arca pe care a construit-o şi 
în care a luat cu sine tot felul de vietăţi la porunca lui Dumnezeu 
constituie, în această perspectivă, o preînchipuire a salvării crea-
ţiei împreună cu omul din potopul stricăciunii şi morţii indus 
de Cădere, spre a via în împărăţia lui Dumnezeu, în „ceruri noi 
şi pământ nou” (Isaia 65, 17; 66, 22; II Pt. 3, 13). Dumnezeu a 
zidit creaţia în taina Întrupării Sale şi, întrupându-se în ea, i-a 
dat, prin om (ce are chipul Întrupării Sale), părtăşie la conştiinţă 
şi destin de înveşnicire, remarcă părintele Ghelasie Gheorghe:  

„Dumnezeu nu se întrupează în creaţia Sa ca apoi să iasă din 
ea, ci ca să rămână pe veşnicie în ea. În omul creat după chipul lui 
Dumnezeu este „memorialul cosmic, care se oglindeşte în chipul divin 
din om, şi doar în acest chip divin omul capătă conştiinţa integrală 
cosmică. Natura creată are, paradoxal, raţiuni, dar nu are auto-
cunoaştere, pentru că doar având pecetea chipului divin poate 
răspunde-conştientiza. Natura prin raţiunile sale niciodată nu poate 
ajunge la conştiinţă de sine, ci doar la simţire de sine. În om, care are 
pecetea chipului divin, şi natura capătă conştiinţă. De aici, rolul 
omului în însăşi constituţia cosmică, ca „manifestare şi concretizare”. 
Omul este bucuria sau iadul cosmosului. Natura vede pe Dumnezeu 
prin om şi omul Îl vede pe Dumnezeu doar prin însuşi chipul lui 
Dumnezeu22.  

În viziunea mystagogică a Sfântului Maxim Mărturisitorul,  

                                                                                                                                   
21 Ibid., p. 68 
22 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile Originii, ed. Platytera, 2015,  
pp. 277-278. 
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„Sfânta Biserică a lui Dumnezeu este chip şi icoană a între-
gului cosmos”, ce are ca altar cosmosul inteligibil şi ca naos lumea 
sensibilă23.  

Relaţia între naos şi altar nu este una guvernată de o logică 
antagonistă, ci de o logică iconică, de afirmare şi cuprindere 
reciprocă/întrepătrundere. Lucrarea lor este una, cum ar fi o 
„roată în roată”, ambele având pecetea iconică a aceleiaşi 
lucrări dumnezeieşti creatoare, susţinătoare, restauratoare şi 
sfinţitoare a întregului cosmos:  

„Naosul este ieration în potenţă, iniţiat şi sfinţit prin ducerea 
sa până la sfârşitul acţiunii de iniţiere şi sfinţire, iar ierationsul 
(altarul) este un naos actualizat, avându-l pe acela ca început al 
acţiunii de iniţiere şi sfinţire, care stăruie ca una şi aceeaşi prin 
amândouă”.  

Prin urmare, după Sfântul Maxim,  
„Cosmosul este unul şi neîmpărţit, cu toată deosebirea părţilor 

sale. El înfăţişează şi deosebirea părţilor, provenite din însuşirile 
caracteristice fireşti, făcându-le să se raporteze la unitatea şi neîmpăr-
ţirea sa. Astfel le vădeşte ca fiind una cu el şi întreolaltă în chip 
neamestecat, fiecare dintre ele străbătând întreagă în cealaltă, şi 
amândouă împlinindu-l pe el cum împlinesc părţile un întreg, şi el 
împlinindu-se prin ele ca întreg, în chip unitar şi integral”. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul pune în lumină chipul şi 
menirea omului, de maximă relevanţă pentru toate făpturile, în 
orizontul vieţii veşnice, după cum urmează:  

„... omul a fost făcut de Dumnezeu, din bunătatea Lui, suflet şi 
trup, pentru ca sufletul raţional şi mintal dat lui – fiind după chipul 
Celui ce l-a făcut pe el – prin dorinţă şi prin iubirea sa întreagă, să 
tindă cu tărie şi din toată puterea spre Dumnezeu şi spre cunoaşterea 
                                                             
23 „Totalitatea lucrurilor aduse de Dumnezeu la existenţă prin creaţie, se 
împarte în cosmos inteligibil, constând din fiinţe spirituale şi netrupeşti şi 
în cosmosul acesta sensibil şi corporal, ţesut grandios, din multe forme şi 
naturi. Prin aceasta e ca un fel de altă biserică a lui Dumnezeu, nefăcută 
de mâini, indicată cu înţelepciune de aceasta, care e făcută de mâini. 
Această totalitate are ca ieration cosmosul de sus, destinat puterilor de 
sus, iar ca naos pe cel de jos” (Sfântul Maxim Mărturistorul, Mystagogia). 
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Lui şi să se îndumnezeiască prin asemănare; iar prin grija plină de 
ştiinţă faţă de ceea ce e supus lui, şi în temeiul poruncii care îi cere să 
iubească pe aproapele ca pe sine însuşi şi să susţină trupul cu 
cumpătare, să-l facă raţional şi propriu lui Dumnezeu, prin virtuţi, ca 
pe un împreună-slujitor. În felul acesta face pe Făcătorul să se 
sălăşluiască în trup şi să devină însuşi Cel ce le-a legat pe cele două, 
legătura de nedesfăcut a nemuririi dăruite trupului. Aceasta, ca 
sufletul să se facă trupului ceea ce este Dumnezeu sufletului şi să se 
arate că unul este Făcătorul tuturor, străbătând prin umanitate în 
toate făpturile, pe măsura lor, şi ca cele multe, care după fire sunt 
distanţate, să vină la unitate între ele, prin convergenţa în jurul firii 
celei una a omului; în sfârşit, ca Dumnezeu însuşi să devină totul în 
toate, pe toate cuprinzându-le şi ipostaziindu-le în Sine, prin aceea că 
nici o făptură nu mai are o mişcare separată, nepărtaşă de prezenţa 
Lui, prin care suntem şi ne numim dumnezei, fii, trup, mădulare şi 
părticică a lui Dumnezeu şi cele asemenea, prin referirea la ţinta 
finală a scopului divin”24. 

Cu alte cuvinte, rolul central al omului pentru destinul 
creaţiei are drept corelativ condiţia participativă a tuturor 
făpturilor la destinul omului, întrucât  

„... pentru om firea celor văzute a luat existenţa prin facere, şi 
împreună cu el va lua prin har necoruperea după fiinţă”25. 

Învierea universală, adaugă Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
va restaura demnitatea iconică/logosică şi veşmântul de slavă 
ale creaţiei: 

„[...] atunci când lumea, ca şi omul, va muri vieţii sale de 
aparenţe şi se va ridica din nou renăscută din învechirea sa în învierea 
aşteptată acum [...] omul care suntem se va scula împreună cu lumea 
ca o parte împreună cu întregul şi cele mici împreună cu cele mari, 
obţinând puterea de a nu mai fi supuse stricăciunii. Atunci trupul va 
deveni precum sufletul, iar lucrurile sensibile precum lucrurile 
inteligibile în demnitate şi slavă, căci unica putere divină se va 
manifesta în toate lucrurile printr-o prezenţă vie şi activă potrivită 
fiecăruia, şi va prezerva prin ea însăşi neatinsă pentru veacurile 
nesfârşite legătura unităţii”. 
                                                             
24 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Ambigua”, ed. I.B.M. al B.O.R., pp. 137-138. 
25 Ibid., p. 444. 
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Unirea cu Dumnezeu în Hristos, prin lucrarea Duhului 
Sfânt, este finalitatea însăşi a creaţiei, spre care ne îndreaptă 
iconomia dumnezeiască:  

„Înţelege pe Dumnezeu ca pe Cel ce aduce în unire şi mişcă 
spre unirea iubitoare în Duh sau ca pe Mijlocitorul acesteia şi ca pe 
Cel ce pune în armonie cu El spre a fi îndrăgit şi iubit de către 
făpturile lui; iar mişcător îi zice, ca mişcând pe toate după cuvântul 
lui, spre a se întoarce la El. (...) Mişcarea îndrăgită (...) simplă şi 
pururea mişcătoare în bine şi pornind din bine, se întoarce iarăşi spre 
el, fiind fără sfârşit şi fără început, ceea ce face arătată dorinţa noastră 
spre dumnezeire”26. 

În logica iconică a mystagogiei maximiene, raportul dintre 
inteligibil şi sensibil nu mai păstrează nuanţa antagonistă a 
logicii antice, proprie lumii căzute, şi aşază la temelia atât a 
părţilor cosmosului, cât şi a întregului său taina Întrupării dum-
nezeieşti. Această logică iconică guvernează atât viaţa originară, 
paradisiacă, a creaţiei, cât şi pe cea eshatologică.  

În acest sens, Revelaţia creştină, întrebuinţând sintagma 
„cer nou şi pământ nou”, se referă la creaţia transfigurată odată 
cu revărsarea universală a slavei învierii lui Hristos. Natura nu 
poate fi, aşadar, lăsată în afara părtăşiei la mărirea fiilor lui 
Dumnezeu, după cum ne asigură Sfântul Apostol Pavel, zicând: 

„Făptura însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie 
părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Căci ştim că toată 
făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum” 
(Romani 8, 21-22).  

Aflată în robia stricăciunii nu de voia ei, ci din cauza 
omului, care a căzut, natura, având condiţia euharistică de dar, 
a devenit, după cădere, asemenea unui miel de jertfă al creaţiei, 
însă, odată cu restaurarea condiţiei sale euharistice şi filiale în 
raport cu omul (părinte şi preot al creaţiei), va fi, în eshatologie, 
părtaşă firii umane înnoite în Hristos şi purtătoare de slavă 

                                                             
26 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Scolii” la: Sfântul Dionisie Areopagitul, 
„Despre Numirile Dumnezeieşti”, în: Sfântul Dionisie Areopagitul, 
„Opere Complete”, ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 195. 
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dumnezeiască. În universul eshatologic, pământul însuşi şi 
natura urmează să fie transfigurate odată cu cerul.  

Sfântul Ioan Damaschin descrie Raiul ca fiind „acoperit cu 
plante veşnic înflorite, plin de miros cu bună mireasmă, umplut 
de lumină, depăşind noţiunea oricărei frumuseţi şi podoabe 
sensibile: un ţinut cu adevărat dumnezeiesc şi o locuinţă 
vrednică de cel făcut după chipul lui Dumnezeu”.  

În creaţia aşa cum a creat-o Dumnezeu nu existau 
moartea şi uciderea, aşadar, atât animalele, cât şi oamenii, nu 
mâncau carne, luându-şi hrana din lumea vegetală27 (hrana nu 
era pe atunci consum, ci o dăruire reciprocă şi o împărtăşire 
reciprocă de memorialuri, spune părintele Ghelasie de la 
Frăsinei). Înainte de căderea omului, toată creaţia era sacră, în 
bunătatea ei originară.  

După cum s-a atestat ştiinţific, materia socotită neînsu-
fleţită (d. ex., apa) răspunde la binele şi răul acţiunilor umane, 
modificându-şi structura de profunzime. Făpturile vii ale naturii 
au, la rândul lor, în mod special în relaţia lor cu oamenii, o capa-
citate de răspuns individualizată, relaţiile pe care le dezvoltă 
dezvăluind o anume potenţă de modelare după om (d. ex., forme 
empatice de manifestare, o capacitate de învăţare şi chiar o 
modelare după asemănarea omului sau un ataşament faţă de el 
ce transcende legităţile naturale, putând încălca chiar instinctul 
supravieţuirii).  

În universul eshatologic, această potenţă de iconare-
modelare după om sau „umanizare” a naturii este actualizată în 
strânsă legătură cu îndumnezeirea omului28. Exact după această 
                                                             
27 „Este ca o taină care se păstrează în ascuns, pentru că nu numai nouă, ci 
şi tuturor animalelor necuvântătoare li s-a rânduit aceeaşi hrană din 
roadele pământului şi din seminţe. Căci zice: „Iată, v-am dat vouă toată 
iarba ce încolţeşte, care face sămânţă de semănat care este deasupra 
pământului, şi tot copacul ce are în sine rod cu sămânţă de semănat; vouă 
vor fi spre mâncare şi tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor 
cerului şi la toată târâtoarea care se târăşte pe pământ (Facere 1, 30)” 
(Sfântul Vasile cel Mare). 
28 În taina unirii cu Dumnezeu, „Sfinţii sunt veşnic uniţi cu lumea, pe care 
o personalizează permanent”, remarcă părintele Ghelasie Gheorghe.  
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actualizare suspină făpturile naturii, căutând spre izbăvirea din 
robia stricăciunii, spre a fi „părtaşe la libertatea măririi fiilor lui 
Dumnezeu” (Romani 8, 21). Însuşi modul în care „aşteaptă cu 
nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8, 19) 
indică această potenţă de iconare-modelare după om a creaţiei 
necuvântătoare, dar purtătoare de logos şi de limbaj aderent la 
cuvânt.  

Intuiţia basmelor, ce prezintă dialoguri ale omului cu ani-
malele, are un sâmbure de adevăr ca o prefigurare eshatologică, 
ce se străvede, de pildă, în Geneză şi în viaţa Mântuitorului 
Iisus. În Rai, Adam-omul comunica cu animalele, chemându-le 
pe nume (Facerea 2, 19-20), iar Hristos a vieţuit o vreme în 
pustie împreună cu fiarele, slujit fiind de îngeri (Marcu 1, 18). Şi 
în Vieţile Sfinţilor vedem cum în preajma celor uniţi cu 
Dumnezeu se reface (mai presus de condiţia actuală a firii, 
afectată de cădere) unitatea iconică, treimică a creaţiei: înger-
om-natură, în unire cu Dumnezeu-Sfânta Treime (A se vedea 
prietenia Sfântului Antonie cel Mare cu un leu şi pe cea a 
Sfântului Serafim de Sarov cu un urs, pocăinţa Sfântului 
Dimitrie Basarabov pentru o greşeală fără de voie faţă de 
făpturile lui Dumnezeu29 etc.).  

În urma cercetărilor ştiinţifice efectuate de-a lungul 
ultimelor secole, s-a remarcat existenţa unei anume vieţi (fie şi 
retrasă la nivel de microstructuri sau la nivel cuantic şi 
subcuantic) în materia aşa-zisă abiotică; ne amintim aici că 
Părintele Ghelasie de la Frăsinei spunea: „Dumnezeu nu a creat 
nimic mort”), participarea la existenţă fiind, în ultimă instanţă, 
participarea la viaţă. S-a constatat că toate cele zidite (organice 
şi chiar anorganice, fie şi la nivelul structurilor profunde ale 
corporalităţii şi materiei) au un răspuns empatic la binele şi răul 
uman. Menirea omului de stăpânitor al creaţiei se întrevede în 
                                                             
29 O întâmplare din viaţa Sfântului Dimitrie Basarabov ne descoperă 
simţământul său de dragoste, manifestat în compasiunea faţă de făpturile 
lui Dumnezeu: „Într-o zi, pe când umbla prin fânul înalt, după vitele 
satului, a strivit, din nebăgare de seamă, puii golaşi dintr-un cuib de 
pasăre. Atât de vinovat s-a simţit în inima lui încât şi-a pedepsit piciorul 
păcătos, nemaiîncălţându-l vreme de trei ani, nici vara, nici iarna”. 
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faptul că este într-o relaţie vie cu toate celelalte fiinţe, 
înrâurindu-le, asumându-le duhovniceşte, ca microcosmos, în 
ipostasul său şi putând înălţa, prin unirea sa cu Hristos, în 
Duhul Sfânt, lumea odată cu sine în Dumnezeu.  

Pe de altă parte, s-a aprofundat în nenumărate situaţii 
raţionalitatea naturii, ce decurge din participarea la logoi-i 
divini întrupaţi în făpturi (fiinţele vii nu sunt nişte maşini 
automate, viaţa însemnând răspuns şi participare). Acestea, 
chiar dacă n-au o raţiune precum cea umană, au un potenţial 
raţional specific, ce se poate dezvolta în relaţie cu omul, dat 
fiind că iubirea lui Dumnezeu, Care a adus la fiinţă din nimic 
creaţia şi şi-a înscris în toate cele zidite, daruri ale Sale către om, 
logoi-i prezenţei Sale întregi şi atotţiitoare. În mediul atotpre-
zenţei dumnezeieşti lucrătoare, „dialogul iconic”, cel între 
formele de creaţie ca întreguri iconice şi logosice, se realizează 
dincolo de capacităţile şi puterile dăruite de Dumnezeu 
fiecăreia, prin comunicarea însuşirilor. 

Dacă fiinţele spirituale, omul şi îngerii, sunt fiinţe cuvân-
tătoare, nu e mai puţin adevărat că taina Întrupării Cuvântului 
lui Dumnezeu e prezentă şi în natură ca limbaj, prin care 
făpturile ei pot să comunice şi să-şi dezvolte potenţele sădite de 
Creator. 

În ce priveşte libertatea, ce apare în evidenţă la fiinţele 
spirituale, îngeri şi oameni, ea poate fi detectată sub o formă 
incipientă în natură, pe o scară de grade de evidenţă, fiind 
probată prin reacţiile la bine şi rău, sau prin alegerile indivi-
duale în situaţii-limită, ce vădesc tensiunea dintre instinctul de 
supravieţuire şi spiritul de jertfă. Deşi, privită autonom, natura 
ne apare înlănţuită de legităţi şi instincte biologice, libertatea ei 
se descoperă în relaţia cu omul duhovnicesc, ca pregustare a 
părtăşiei ei eshatologice la libertatea în Dumnezeu a sfinţilor. 

Dumnezeu l-a pus pe om în Rai ca pe un dumnezeu şi 
preot al creaţiei, să liturghisească taina Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu şi unirea lumii, ca biserică cosmică, cu Dumnezeu.30 

                                                             
30 „Eu am zis: Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt” (Ps. 81, 6); „Iisus 
le-a răspuns: Nu e scris în Legea voastră că Eu am zis: dumnezei sunteţi?” 
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Dumnezeu a adus animalele la om ca să le numească (Facere 2, 19) 
tocmai pentru că numirea are, aici, dincolo de sensul stăpânirii, 
un sens mai adânc, cel al unei anume înfieri duhovniceşti. Sfântul 
Ioan Gură de Aur o numeşte lucrare dumnezeiască.  

Omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, a primit în 
Rai menirea de a înfia şi primi în purtarea sa de grijă (ca un 
părinte duhovnicesc al naturii) făpturile mai mici decât el. 
Tocmai de aceea spune Sfântul Apostol Pavel că toată făptura se 
va face părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, fiindcă ea 
numai prin om se desăvârşeşte, ca un „copil duhovnicesc” al 
omului.  

Asemănarea mai mică sau mai mare dintre trupul omenesc 
şi trupurile făpturilor naturii, pe care mulţi oameni de ştiinţă o 
explică prin teoriile evoluţioniste, dornice de un principu expli-
cativ al lumii care să fie gândit într-un univers cu funcţionare 
autonomă, chiar şi în absenţa lui Dumnezeu, stă, în fapt, într-o 
asemănare filiativă cu omul a naturii, care a fost creată, cumva, 
după chipul acestuia şi ale cărei făpturi sunt numite de către el 
(natura este solidară cu trupul omului, care este creat, spun 
Sfinţii Părinţi, după chipul sufletului).  

Faptul că doar omul este creat după chipul lui Dumnezeu 
înseamnă că numai el are chipul de părinte al creaţiei şi menirea 
de cuprinzător al creaţiei în braţele iubirii părinteşti. Însă 
icoanele-logoii lui Dumnezeu din făpturi îl dezvăluie pe om ca 
pe un monarh ce nu îşi subordonează despotic creaţia supusă 
lui, ci o iubeşte, îi poartă de grijă şi îi împărtăşeşte toate ale sale, 
după asemănarea iubirii Tatălui în Sfânta Treime. 

În Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor, vedem în repetate 
rânduri cum animalele şi păsările slujesc iconomiei dumne-
zeieşti spre mântuirea omului. S-a spus că omul sfinţeşte locul, 
tot astfel, natura, în genere, imprimă un anume specific local al 
dezvoltării spirituale umane. Destinul naturii e strâns legat de 
cel al omului, ea fiind solidară cu trupul acestuia, ce are 
menirea alipirii la Trupul lui Hristos cel înviat şi, ca urmare, a 
unirii lumii, sensibile şi inteligibile, cu Dumnezeu. 

Se spune că, în viaţa eshatologică, odată cu îndumne-
zeirea lumii ca împărăţie a lui Dumnezeu, lumea se va arăta vie 
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în întregul ei, părtaşă slavei şi harului Învierii lui Hristos. 
Dumnezeu Cel mai presus de toate şi, în acelaşi timp, 
atotprezent, fiind „toate în toţi” (I Cor. 16, 28) şi „totul în toate” 
(Sfântul Ioan Damaschin), nu lucrează în fiinţele vii decât în 
modul participării/sinergiei. Sfântul Grigorie de Nyssa arată 
că: 

„Dumnezeu a dat şi dă mereu fiinţelor puterea devenirii şi 
perseverenţei întru fiinţă, toată creatura fiind bună datorită 
participării la tainele transcendente”. 

Sensul întregii nevoinţe creştine, al rugăciunii, postului, 
privegherii, milosteniei, curăţirii minţii şi inimii prin lucrarea 
virtuţilor, ritualului închinării şi metaniei înaintea lui 
Dumnezeu şi al participării la Sfintele Taine ale Bisericii este de 
a ne deschide fiinţa spre a primi harul prezenţei, iubirii şi 
lucrării Lui în noi, prin care ajungem să ne simţim, ca întreg 
simplu şi cuprinzător, sufletul (aruncat în plan secund şi chiar 
devenit abisal după cădere) şi să ne dăruim pe noi înşine şi 
lumea întreagă Celui ce ni se împărtăşeşte, îndumnezeindu-ne. 

Prin acest har dumnezeiesc, sufletul aruncat în inconştienţă 
de patimi şi păcate, de tot ceea ce ne înstrăinează de Dumnezeu, 
se trezeşte şi poate, ca un cuvânt cuvântător (Părintele Dumitru 
Stăniloae), vorbi pe limba sa, care este cea a dragostei, bucuriei 
şi dăruirii (Părintele Ghelasie Gheorghe). Exact pe acest limbaj 
poate comunica omul cu toate făpturile, care sunt, la tândul lor, 
cuvinte ale iubirii lui Dumnezeu către om (sau icoane ale lui 
Dumnezeu în creaţie, ce oglindesc participativ dragostea Lui 
pentru noi, potrivit Revelaţiei naturale). Este un limbaj iconic, 
dincolo de cel verbal, ce trezeşte bunătatea originară a firii, la 
atingerea sfinţeniei divine. Pe acesta, toate fiinţele create 
(oameni, îngeri, făpturile naturii) îl recunosc, pentru că 
împreună-grăieşte cu Dumnezeu, şi acestea răspund în limbajul 
lor propriu. 

Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeşte despre modul în care 
Sfinţii văd lumea şi făpturile ei, în lumina harului. În vederea 
de suflet, ce trece dincolo de (supra)faţa lucrurilor, fiecare 
element al creaţiei e privit cu natura întreagă, în bunătatea şi 
frumuseţea sa iconică:  
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„Omul dumnezeiesc, neprivind la faţa lucrurilor, nu se 
limitează binele la vreo culoare frumoasă sau la vreo formă frumoasă, 
ci în faptul că fiecare, aşa cum este, are în sine natura întreagă. Prin 
urmare, cu toate că elementele se deosebesc unele de altele, avându-se 
în vedere ceea ce este fiecare, fiecare este bun foarte, căci, în ceea ce 
este, fiecare element este desăvârşit în bine”. 

Mai mult, există un răspuns al fiecărei forme de creaţie la 
limbajul de suflet al omului cu „natura întreagă” sau cu 
„integralitatea” formei respective de creaţie.  

Concepţiile antice lipsite de descoperirea tainei Întrupării 
dumnezeieşti încearcă o căutare a sufletului omenesc prin 
minte, rătăcind în labirintul intuiţiilor absconse, într-un amestec 
de sufletesc şi demoniac (ce întunecă înţelegerea şi conştiinţa, 
blocând asimilarea străluminărilor iconomice angelice şi divine), 
de autoîndumnezeire şi nihilism, ce surpă, în ultimă instanţă, 
tot eşafodajul mental prin care se caută o urcare babilonică spre 
cele înalte. Însă cheia de taină a accesului la Dumnezeu este 
Însuşi Hristos, Cuvântul întrupat. El ne deschide poarta către 
suflet, pescuindu-l în chip minunat din adâncul inconştientului, 
din amestecul cu demoniacul, şi-l redă luminii aşa cum a fost 
creat, după chipul lui Dumnezeu şi înveşmântat în har, întru 
conştiinţă, duh şi limbaj de suflet (Părintele Ghelasie). Acest 
lucru ni l-a descoperit Revelaţia dumnezeiască, vestită până la 
sfârşitul veacurilor de către Sfânta Biserică. 

Spusa Sfinţilor Părinţi că omul stăpânit de patimi se 
coboară la nivelul animalelor trebuie înţeleasă în contextul 
condiţiei actuale a căderii lumii şi înstrăinării ei de Dumnezeu. 
Trebuie să înţelegem că fenomenul căderii a răsturnat ordinea 
armonioasă, pacea rânduită prin iconomie divină a creaţiei. 
Despărţirea omului de Dumnezeu prin căderea în păcatul 
mândriei şi al autoîndumnezeirii, şi stăruirea în el (prin pasarea 
vinei şi lipsa de pocăinţă) a atras căderea sa şi, odată cu el, a 
întregii creaţii.  

Intrând în lume prin păcat moartea, creaţia a ieşit din 
logica afirmării reciproce în iubire şi a intrat în robia unei logici 
antagoniste, a luptei pentru supravieţuire, pentru dominare şi 
pentru afirmarea de sine în detrimentul alterităţii, iar nu în 
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favoarea comuniunii. Omul, „prin păcat şi-a tăiat puterea pe 
care o avea asupra animalelor”, remarcă Sfântul Ioan Gură de 
Aur, făpturile naturii rămânând cu memorii contrare şi 
amestecate vizavi de el. Ca atare, sălbăticindu-se, au dezvoltat 
şi armura/carapacea unei rezistenţe faţă de voia omului, omul 
ajungând să obţină roadele pământului cu osteneală şi sudoare. 
Şi, ajungând să exploateze despotic natura, s-a ajuns într-o 
epocă în care existenţa însăşi a acesteia şi a omului dependent 
de ea, ca fiinţă în trup, este pusă în pericol31.  

Exacerbarea afirmării individului în defavoarea comu-
niunii poate duce în acest punct fatal, din care se caută, prin tot 
mai multe voci, ieşire, prin căutarea modului de a fi întru 
comuniune cu întreaga existenţă. Este însuşi modul de a fi cu 
Dumnezeu şi a fi întru comuniune al celor ce înaintează pe calea 
ce duce spre sfinţenie.  

Neavând dezvoltat filtrul raţiunii, asemenea unui prunc 
orfan, lipsit de purtarea de grijă a omului, natura s-a sălbăticit, 
preluând, ea, asemănarea agresivităţii omeneşti, prin care au 
apărut în lume vătămarea şi uciderea. Caracterul animalic al 
naturii la care se face referire în asemănare cu patimile omului 
căzut nu ţine, astfel, de bunătatea originară a făpturilor, ci de 
însăşi „boala” căderii, stricăciunii şi morţii, transmisă de către 
om”32, de care natura se vindecă (aici, ca pregustare, iar în 
eshatologie, în mod desăvârşit) doar odată cu omul ce se 
despătimeşte, se luminează şi se sfinţeşte, redevenind împărat şi 
preot al creaţiei în Hristos.  

Este adevărat ce spun unii Sfinţii Părinţi, confruntându-se 
cu idolatrizarea păgână a animalelor, că sufletul omului nu este 
precum al acestora, dar să nu uităm că întreaga creaţie are 
pecetea treimică a actului creator divin prin însăşi constituţia 
sa, îngeri-natură-oameni şi, ca urmare, are imprimată în toate 
fiinţele sale, pe lângă monarhia omului, o anume demnitate egală, 
                                                             
31 D. ex., prin distrugerea lanţului trofic al naturii sau prin poluarea/ 
otrăvirea ei poate fi afectat în mod grav mediul înconjurător al vieţuirii 
umane. 
32 „Căci făptura a fost supusă deşertăciunii, nu din voia ei, ci din cauza 
aceluia care a supus-o” (Romani 8, 20). 
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iconică şi logosică, manifestată ca o bunătate şi sacralitate de 
creaţie, expresie a fiinţei întru comuniune.  

În ce priveşte opinia că sufletele animalelor nu mai 
dăinuie după moarte33, ce apare la unii Sfiinţi Părinţi ai Bisericii, 
aceasta a apărut în contextul unei lupte acerbe a creştinismului 
cu concepţii filosofico-religioase păgâne din antichitate, ce-şi 
căutau intrarea în Biserică şi erau răspândite de unii care, spune 
Sfântul Vasile cel Mare:  

„nu se ruşinează să spună că sufletele lor şi sufletele câinilor 
sunt la fel unele cu altele, care spun că ei au fost cândva femei, 
arbuşti, peşti de mare”.  

Prezentând cosmologia maximiană, Jean-Claude Larchet 
arată că,  

„pentru Sfântul Maxim, logosul unei făpturi este principiul sau 
raţiunea sa fiinţială, ceea ce îl defineşte în mod fundamental, dar şi 
scopul ei pentru care şi există, pe scurt, raţiunea ei de a fi, în dublul 
sens de principiu şi finalitate a fiinţei sale”.  

Mai mult, scrie Larchet, în viziunea Sfântului Maxim 
Mărturisitorul: 

„Unitatea supremă a acestor logoi se realizează în şi prin Logos, 
Cuvântul lui Dumnezeu, Care este principiul şi finalitatea tuturor 
logoi-lor. Logoii tuturor făpturilor au fost într-adevăr determinaţi cu 
toţii de Dumnezeu în Logosul dumnezeiesc, Cuvântul lui Dumnezeu, 
mai înainte de toate veacurile, şi aşadar înainte de a fi fost create 
făpturile; în El sunt cuprinşi logoii din veşnicie şi în El subzistă 
statornic, şi prin ei toate cele create, mai înainte chiar de a veni la 
existenţă, sunt cunoscute de Dumnezeu. Astfel, orice făptură, potrivit 
logosului său propriu, există potenţial în Dumnezeu mai înainte de a 
fi veacurile34. Dar în mod real (în act), potrivit aceluiaşi logos, nu 
                                                             
33 Aici opiniile diverg, d. ex., Sfântul Luca al Crimeei este de părere că: „Şi 
duhul animalelor, desigur că trebuie să fie nemuritor, căci şi acesta îşi are 
începutul [obârşia] în Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel fără de moarte”. Sau: 
„Duhul animalelor, fie şi în formă incipientă, este duh de viaţă şi nu poate 
fi muritor, pentru că şi el este de la Duhul Sfânt”. 
34 Acelaşi lucru îl afirmă şi Sfântul Grigorie de Nyssa, afirmând că 
„Dumnezeu, creând lumea şi statornicind împreună şi deodată princi-
piile, cauzele şi puterile tuturor fiinţelor, (…) toate erau văzute deja de 
ochiul dumnezeiesc şi au fost aduse la vedere prin puterea Logosului”. 
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există decât atunci când Dumnezeu, în marea Sa înţelepciune, a 
socotit că e timpul potrivit să o aducă la fiinţă. Odată create potrivit 
acestui logos, tot potrivit aceluiaşi logos Dumnezeu, prin pronia Sa, o 
ţine în viaţă, îi actualizează potenţialităţile şi o conduce spre 
finalitatea ei, purtându-i de grijă, tot aşa cum, prin judecata Sa, o 
menţine în deosebirea ei care o distinge de toate celelalte făpturi”. 

Cu alte cuvinte, fiinţele create îşi desfăşoară viaţa ca 
purtătoare ale logos-ului lor dumnezeiesc neschimbat şi ca 
răspuns la acest cuvânt creator divin ce le-a adus la fiinţă sunt 
menite a creşte în desăvârşire prin participare şi schimbarea 
modului de a fi (tropos) în unire cu Dumnezeu, căci, comple-
tează Larchet: 

„Orice făptură creată este în mişcare (κίνησις) de la venirea ei 
la existenţă (γένεσις), ca una care nu-şi are în ea însăşi sfârşitul său, 
pentru că nu-şi este sieşi cauză. (…) Făptura creată trebuie de aceea să 
se mişte pentru a se împlini şi desăvârşi, adică pentru a ajunge la 
sfârşitul ei, care este în afara ei şi transcendent, şi care este totodată 
cauza ei, şi anume Dumnezeu. Doar atunci când a ajuns la sfârşitul 
său mişcarea ei poate înceta (pentru că nu mai are „nici unde, nici 
cum, nici spre ce să fie mişcată”) şi poate cunoaşte stabilitatea 
(στάσις), care e tot una cu împlinirea şi desăvârşirea sa. Această 
concepţie, născută din critica origenismului, ocupă un loc central nu 
doar în metafizica şi cosmologia Sfântului Maxim, ci şi în învăţătura 
sa duhovnicească”. 

Teologul francez adaugă observaţia că ţinta parcursului 
făpturilor ca răspuns la acest logos întrupat în ele este, la 
Sfântul Maxim, „nepătimirea, care este, totodată, nemişcare, 
stabilitate sau odihnă”, sau participarea la viaţa dumnezeiască, 
unde îşi află în mod dinamic şi într-o înaintare infinită 
(„Dumnezeu însuşi (adică ipseitatea sau fiinţa Sa) rămănând mai 
presus de această infinitate”) împlinirea. 

Din această perspectivă, după descompunerea trupurilor, 
se poate cugeta o anume subzistenţă după moarte a tuturor 
făpturilor purtătoare de logos, ea avându-şi rădăcinile exis-
tenţei în voia cea veşnică a conştiinţei dumnezeieşti iubitoare. 
În orice caz, universul eshatologic nu se poate gândi ca o lume 
lipsită de pecetea sa treimică, ca îngeri-natură-oameni, iar împli-
nirea ca odihnă/stabilitate dinamică a făpturilor este acelaşi 
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lucru cu menirea înveşnicirii lor în împărăţia lui Dumnezeu35. 
Mitropolitul Kallistos Ware nu vede niciun motiv ca animalele, 
fiind create de Dumnezeu într-o lume bună foarte, care nu era 
supusă păcatului, stricăciunii şi morţii, acestea să nu fie şi în 
Împărăţia Cerurilor. Într-adevăr, când Dumnezeu spune, în 
Sfânta Scriptură: „Iată, toate le fac noi” (Apocalipsa 21, 5), se 
referă la toate cele create.  

Toate fiinţele purtătoare de chip şi logos divin participă, 
la măsura lor, la taina dumnezeiască, putând fi înţelese ele 
însele ca taine ale creaţiei, ce „nu se pot raţionaliza, nu se pot 
forţa, ci se pot cunoaşte doar prin iluminare dumnezeiască” 
(Părintele Ghelasie Gheorghe), într-un act de comunicare şi 
părtăşie cu ele. Omul, îngerul şi natura sunt taine ale lui 
Dumnezeu. Înaintea unei taine, omul înduhovnicit se pleacă cu 
smerenie, pentru că simte prezenţa lui Dumnezeu, simte slava 
kenozei Lui, Care coboară în creaţie cu iconomia Întrupării Sale, 
pentru a atrage la Sine creaţia iubirii Lui.  

„Omul, fiinţă măreaţă şi minunată, mai de preţ înaintea lui 
Dumnezeu decât toată zidirea” (Sfântul Ioan Gură de Aur) şi 
„împărat al tuturor celor de pe pământ, dar supus Împărăţiei celei de 
Sus” (Sfântul Grigorie Teologul)  
are, în raport cu făpturile necuvântătoare, menirea de a se 
asemăna lui Dumnezeu prin kenoza sa, văzându-le suspinul şi 
coborând la ele cu purtarea sa de grijă, pentru a se bucura la 
rândul lor de lumina harului divin şi a se împărtăşi şi ele din 
preaplinul iubirii lui de Dumnezeu, de îngeri şi de semeni. 
Dumnezeu a făcut întreaga creaţie pentru om, „spre cinstirea 
omului ce avea să fie făcut” (Sf. Ioan Gură de Aur), iar omul 
întoarce acest dar Creatorului printr-o purtare de grijă în relaţia 
cu cele supuse lui, după asemănarea iconomiei lui Dumnezeu 
faţă de el însuşi.  

                                                             
35 Faptul că fiecare făptură din Paradis va avea parte şi de starea de 
înviere reiese şi din observaţia Sfântului Maxim: „Învierea este refacerea 
firii în aşa fel că aceasta întrece starea ei din Paradis” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, “Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii”, vol. 3,  
ed. Harisma, Bucureşti, 1994, p. 260). 
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Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul,  
„Sufletul are trei puteri: prima este cea prin care se hrăneşte şi 

creşte. A doua, cea a imaginaţiei şi a instinctelor, iar a treia este cea a 
inteligenţei şi raţiunii. Plantele se împărtăşesc numai de prima din 
aceste puteri, animalele din primele două, iar oamenii din toate trei”.  

După Sfântul Antonie cel Mare,  
„deosebirile vieţuitoarelor sunt patru: unele sunt nemuritoare 

şi însufleţite, ca îngerii, altele au minte, suflet şi duh, ca oamenii, 
altele au numai duh şi suflet, ca dobitoacele, iar altele numai viaţă, ca 
ierburile. În ierburi dăinuieşte viaţa fără suflet, fără duh şi fără minte. 
Iar toate celelalte, fără viaţă, nu pot să fie”36. 

Sfântul Luca al Crimeei vorbeşte despre o „însufleţire” cu 
duh de viaţă a lumii vegetale:  

„În rugăciunea către Duhul Sfânt, ÎI numim Dătător de viaţă. 
Şi dacă şi în lumea anorganică este atât de evidentă prezenţa Duhului 
Sfânt, atunci desigur că şi plantele şi animalele trebuie să fie 
considerate însufleţite. Cel mai obişnuit, cel mai răspândit dar al 
Duhului Sfânt este duhul vieţii, şi acesta, desigur, este caracteristic 
nu doar animalelor, ci şi plantelor. 

De ce, însă, în modul originar de vieţuire, doar lumea 
vegetală a fost dată spre hrană? (Facerea 1, 29-30) Lumea 
vegetală cuprinde forme vii cu energii hrănitoare şi valenţe 
tămăduitoare pentru om37. Acestea concentrează energia ele-
mentară a pământului, apei, aerului şi luminii, condiţia lor de 

                                                             
36 În tradiţia creştină se vorbeşte şi despre o anumită corespondenţă a 
specificului făpturilor cu oglindirile în creaţie ale atributelor vieţii 
dumnezeieşti: „Atributul dumnezeiesc al purei existenţe se reflectă – în 
planul creaţiei – în regnul mineral. Atributul vieţii – în regnul vegetal. 
Atributul vieţii animate – în regnul animal. Atributul vieţii spirituale – în 
regnul uman. Atributul vieţii spirituale necorporale – în regnul angelic” 
(Andrei Pleşu, „Despre îngeri”, ed. Humanitas, 2003, pp. 45-46)36. 
37 Părintele Ghelasie ne atenţionează: „Nu forţele naturii ne dau nouă 
sănătatea, ci, în primul rând, curăţirea propriului memorial din corpul 
nostru şi aşa se pot face şi comunicări bune cu cele ale naturii din afară. 
Naturiştii şi vegetarienii fac doar un pas de melc, de ameliorare 
provizorie. Doar asocierea cu duhovnicia corpului va da rezultatele 
întregi” (Părintele Ghelasie Gheorghe). 
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filiaţie fiind reflectată în modul reproducerii lor. Faptul că 
făpturile lumii vegetale sunt date de Dumnezeu ca sursă de 
hrană pentru om şi pentru regnul animal este legat de 
modalitatea lor de rodire a condiţiei de filiaţie.  

Actul hrănirii face să transpară condiţia (pre-)euharistică 
a lumii, ce prefigurează marea Taină a unirii creaţiei cu 
Dumnezeu în Hristos. Prin hrană, ceva exterior unui trup, după 
asimilare, se preface în „acelaşi trup”. În actul propriu-zis 
euharistic, luând şi gustând Trupul şi Sângele lui Hristos, ne 
prefacem în mădularele Trupului Său (I Corinteni 6, 15). 
Părintele Ghelasie de la Frăsinei vede taina hranei, în sensul ei 
extins şi originar, nu în consum, ci în comunicarea de memo-
rialuri:  

„În sensul revelaţiei creştine, sursa vieţii este în pecetea 
chipului lui Dumnezeu din fiecare dintre noi, nu în energeticul 
naturii zis cosmice. Din pecetea chipului Divin din noi curge taina 
vieţii în sufletul nostru de fiinţă creată şi din suflet ies zisele energii 
proprii, care se structurează în informaticul organic, fiziologic şi 
fizico-chimic. Şi apoi acest viu integral face relaţionalul-comunicarea 
cu cerul-lumea spirituală şi cu natura-lumea corporală. Acest 
relaţional este viaţa viului din noi, care se desfăşoară în mod propriu 
de către fiecare. Această desfăşurare are nevoie de zisa 'hrană', 
Divină, spirituală şi materială”. 

Dincolo de deosebirile specifice, prin care omul 
duhovnicesc contemplă o „scară de raţiuni spre Dumnezeu” 
(Părintele Dumitru Stăniloae), ţinând cont de unitatea logosică 
a creaţiei, se poate spune, totuşi, că toate făpturile necuvân-
tătoare dezvoltă în relaţie cu omul o rezonanţă iconică 
„empatică” cu dragostea lui, răspunzându-i în forma propriului 
limbaj. Astfel, în „ierarhia” existenţei, viaţa este, în esenţa ei, 
dialog animat de iubirea lui Dumnezeu. În modul originar al firii, 
acesta nu este unul „subordinaţionist”, ci unul al dăruirii 
reciproce şi al comunicării însuşirilor.  

Întreaga creaţie are o condiţie euharistică, împlinirea ei 
realizându-se ca participare la Trupul lui Hristos cel înviat, în 
taina Împărăţiei lui Dumnezeu. Omul, ca preot al creaţiei 
asumă euharistic creaţia. Pâinea şi vinul, prefăcute în Trupul şi 
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Sângele lui Hristos în taina Dumnezeieştii Euharistii, sunt 
plămada transfigurării eshatologice a naturii.  

Sfinţii Părinţi au urmărit, cu precădere, mântuirea omului, 
considerată ca „singurul lucru necesar”, părerile despre natură 
rămânând în plan secundar, ca un „corolar” al transfigurării 
umanului. Diversele lor păreri pe tema naturii n-au fost dogma-
tizate în chip sobornicesc, rămânând la stadiul de teolegumene38, 
unele dintre ele fiind influenţate, mai mult sau mai puţin (legat 
de contextul epocii, în care creştinismul se confrunta cu con-
cepţiile idolatre asupra naturii), de o anume opoziţie, proprie 
lumii antice, dintre spirit şi materie/natură, sau dintre inteli-
gibil şi sensibil. 

Medicul Albert Schweitzer, laureat al premiului Nobel 
pentru pace pentru pace (1952), a pus în lumină impactul 
viziunii creştine asupra atitudinii faţă de viaţa în întregul ei:  

„Etica astfel constă în faptul că resimt necesitatea practicării 
aceleiaşi reverenţe faţă de viaţă în direcţia oricărei voinţe-de-a-trăi ca 
şi în direcţia propriei mele voinţe. Aici am deja principiul funda-
mental necesar al moralităţii. Este bine să menţii şi să apreciezi viaţa; 
este rău să distrugi şi să întrerupi viaţa. (...) Un om este cu adevărat 
moral numai atunci când se supune constrângerii impuse lui de a 
ajuta toată viaţa pe care este capabil s-o sprijinească, şi atunci când se 
abate din drumul său pentru a evita vătămarea oricărei fiinţe vii.  
El nu întreabă cât de mult o viaţă sau alta merită simpatie ca una 
preţioasă în sine, nici cât de mult este capabilă de a simţi. Pentru el 
viaţa ca atare este sacră. (...) Astăzi se consideră a fi o exagerare să 
proclami respect constant pentru orice formă de viaţă ca pe cerinţa 
profundă a unei etici raţionale. Însă vine timpul când oamenii vor fi 
uimiţi de faptul că a durat atât de mult timp până ce rasa umană a 
recunoscut vătămarea nechibzuită a vieţii ca incompatibilă cu etica 
autentică. Etica în forma sa fără calificative a extins responsabilitatea 

                                                             
38 „Nu există nicio doctrină formală în Biserica Ortodoxă cu privire la 
viaţa după moarte a animalelor, inclusiv a animalelor de companie. Acei 
Părinţi ai Bisericii care s-au exprimat cu referire la acest subiect au 
exprimat, pur şi simplu, păreri teologice care nu au devenit universal 
acceptate, şi rămân cunoscute ca teologumene (opinii personale)” (Stareţul 
Trifon, Mânăstirea Atotmilostivului Mântuitor, Insula Vashon, Washington). 
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cu privire la tot ceea ce are viaţă. Ideea generală de etică înţeleasă ca o 
participare la atmosfera mentală a reverenţei faţă de viaţă nu este, 
poate, atractivă. Este însă singura noţiune completă posibilă. Simpla 
simpatie e un concept prea îngust pentru a servi ca expresie intelec-
tuală a elementului etic. Denotă, într-adevăr, numai o părtăşie la sufe-
rinţa voinţei-de-a-trăi. Însă a fi etic înseamnă a participa la întreaga 
experienţă a tuturor împrejurărilor şi aspiraţiilor voinţei-de-a-trăi, a 
trăi împreună cu aceasta în dorinţele, dorurile şi luptele ei pentru 
desăvârşire. (...) Gândul trebuie să se străduiască să găsească o formulă 
pentru natura esenţială a eticului. Făcând astfel, este condus la o 
caracterizare a eticii ca dedicare de sine pentru viaţă, motivată de 
reverenţa faţă de viaţă. Cu toate că expresia „reverenţă faţă de viaţă” 
poate să sune ca un fleac ireal, totuşi ceea ce denotă este ceva ce 
niciodată nu-l părăseşte pe omul în al cărui gând şi-a aflat odată un 
loc. Simpatia, dragostea şi, în general, tot simţământul entuziast al 
valorii reale sunt rezumate în aceasta. Lucrează cu o vitalitate neobo-
sită asupra naturii mentale în care şi-a găsit un sprijin şi o aruncă în 
iureşul activităţii neobosite a unei responsabilităţi care nu încetează 
niciodată şi nu se opreşte nicăieri. (...) Etica reverenţei faţă de viaţă, 
apărând aşa cum se întâmplă dintr-o necesitate lăuntrică, nu e depen-
dentă de întrebarea referitoare la cât de mult sau cât de puţin este 
capabilă de dezvoltare într-o concepţie satisfăcătoare asupra vieţii. Nu 
are nevoie să demonstreze că acţiunea oamenilor etici, ca îndreptată 
spre menţinerea, consolidarea şi exaltarea vieţii, are vreo semnificaţie 
pentru cursul total al procesului lumii. Nici nu este deranjată de con-
siderarea faptului că prezervarea şi consolidarea vieţii pe care le urmă-
reşte în mod practic sunt aproape total neglijate, dincolo de distrugerea 
masivă a vieţii care are loc în fiecare moment ca rezultat al forţelor 
naturale. (...) Faptul că în omul care a devenit etic o voinţă informată 
de reverenţa faţă de viaţă şi sacrificiu de sine de dragul vieţii există în 
lume, este în sine semnificativ pentru lume. Voinţa-de-a-trăi univer-
sală se experiază pe sine în voinţa-de-a-trăi a mea personală altfel 
decât o face în alte fenomene. Căci aici intră în ecuaţie o indivi-
dualizare, care, pe cât sunt în stare s-o înţeleg în încercarea de a o 
vedea din afară, se luptă numai să trăiască până ca capăt şi nicidecum 
să devină una cu voinţa-de-a-trăi ce le e exterioară. Lumea este într-
adevăr drama înfiorătoare a voinţei-de-a-trăi în vrajbă cu sine. O 
existenţă supravieţuieşte pe seama altora despre care totuşi nu ştie 
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nimic. Însă în mine voinţa-de-a-trăi a devenit cunoscătoare a exis-
tenţei voinţei-de-a-trăi a celuilalt/alterităţii. Există în ea o tânjire 
pentru unitate cu sine, un dor de a deveni universală. (...) Rămâne o 
enigmă dureroasă modul în care urmează să trăiesc după regula 
reverenţei faţă de viaţă într-o lume guvernată de voinţa creativă care 
este în acelaşi timp voinţă distructivă, şi de voinţa distructivă care 
este totodată creativă. Nu pot să fac altceva decât să mă agăţ de faptul 
că voinţa-de-a-trăi apare în mine ca voinţă-de-a-trăi care năzuieşte să 
devină una cu cealaltă voinţă-de-a-trăi. Acest fapt este lumina care 
străluceşte pentru mine în întuneric. (...) Ori de câte ori viaţa mea s-a 
consumat în vreun fel pentru cealaltă viaţă, voinţa-mea-de-a-trăi eternă 
experiază unirea cu veşnicia, întrucât toată viaţa este una. Am o inimă 
care mă fereşte de a muri de sete în deşertul vieţii. (...) Gândul devine 
religios când reflectează până la capăt. Etica reverenţei faţă de viaţă 
este etica lui Iisus adusă la o expresie filosofică, extinsă într-o formă 
cosmică, şi concepută ca necesară intelectual. Presupunerea şi dorul 
tuturor personalităţilor profund religioase sunt cuprinse în etica reve-
renţei faţă de viaţă. Acest lucru nu clădeşte, totuşi, o concepţie despre 
lume ca un sistem complet, ci se resemnează să lase, vrând-nevrând, 
catedrala incompletă. Poate numai să completeze corul. Totuşi în 
această evlavie autentică celebrează o slujire dumnezeiască vie şi 
continuă. (...) Ne e teamă ca nu cumva să şocăm sau să ofensăm prin 
arătarea prea făţişă a cât de adânc suntem mişcaţi de suferinţele pe 
care omul le provoacă făpturilor non-umane. (...) Etica reverenţei faţă 
de viaţă ne opreşte să deducem din tăcerea contemporanilor noştri că 
ei au încetat să simtă ceea ce ca oameni gânditori nu putem decât să 
simţim. Ne îndeamnă să păstrăm o veghe mutuală în această 
atmosferă de suferinţă şi rezistenţă, şi să vorbim şi să acţionăm fără 
panică potrivit cu responsabilitatea pe care o simţim. Ne inspiră să ne 
unim forţele într-o căutare a oportunităţilor de a ne permite ajutorarea 
într-un fel sau altul a animalelor, de a compensa marea cantitate de 
durere pe care o îndură din mâinile noastre, şi astfel să ieşim pentru 
un moment din ororile de neimaginat ale existenţei”39. 

Depăşind perspectiva antagonismului între spirit şi materie, 
sau între natură şi persoană, cu rădăcini în gândirea antică, 
                                                             
39 Albert Schweitzer, „Etica Reverenţei faţă de Viaţă”, în: „Civilizaţie şi 
Etică”, Partea a II-a din „Filosofia Civilizaţiei”, 1923. 
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lipsită de latura chenotică esenţială a implicării conştiente în 
taina iconomiei divine, creştinismul îşi fructifică filonul iconic 
esenţial, propunând o viziune în care toate cele create au 
constituţia logosică, ce le conferă menirea de a participa, prin 
omul sfinţit, la viaţa dumnezeiască. Omul conştient de suspinul 
creaţiei dă stăpânirii asupra creaţiei un nou sens, cel de iconom 
sau purtător de grijă al zidirii, spre înnoirea vieţii întru slava lui 
Dumnezeu. Creaţia în întregul ei devine, astfel părtaşă, la 
condiţia filială a omului. Făptura necuvântătoare şi chiar 
materia profundă, prin reacţiile ce disting între bine şi rău, 
semnalează aderenţa la câmpul calitativ al conştiinţei. 

Este adevărat că, în perioada antică, opoziţia dintre 
materie şi spirit a avut rostul ei, cel de a păstra clară distincţia 
între raţional şi iraţional, între spiritual şi instinctual etc., pentru 
ca omul să realizeze faptul că demnitatea şi menirea sa depă-
şesc o identificare cu natura afectată de cădere şi că are nevoie 
de un salt peste ea spre a se ridica la înălţimea menirii sale.  

Cu toate acestea, pe măsură ce creştinismul a dezvoltat o 
înţelegere iconică asupra existenţei, spiritul şi materia, natura şi 
persoana au fost cuprinse în acelaşi chip, de Dumnezeu dăruit 
creaţiei (unul bun foarte, întru care distincţiile rămân, fără să 
mai fie nevoie de despărţire şi chiar opoziţie, dusă uneori până 
la anihilare reciprocă), chip a cărui orientare spre Dumnezeu nu 
mai e afectată de urmările căderii.  

Menirea noastră sfântă este, după părintele Ghelasie 
Gheorghe, de a fi lăcaş de întâlnire şi unire a lui Dumnezeu cu 
creaţia în întregul ei. În această lumină, creştinismul propune o 
bioetică pătrunsă de o adâncă reverenţă faţă de logosul şi 
menirea creaţiei de a se face părtaşă la darul filial, la comoara 
vieţii veşnice. 

Astfel, într-o epocă în care se impune, din cauza distrugerii 
accelerate a naturii, o dezvoltare a reflecţiei teologico-mistice 
asupra acesteia, Părintele Ghelasie de la Frăsinei a adus în 
actualitate o viziune patristică de model maximian, guvernată 
de perspectiva iconică creştină. În această viziune, se păstrează 
ierarhia părţilor (spiritualul şi inteligibilul rămânând părţi con-
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ducătoare în raport cu materialul sau sensibilul), însă numai în 
relaţia vie cu Dumnezeu, participativă la pecetea divină a 
integralităţii fiinţei umane, care păstrează părţile dihotomiei 
(suflet-trup, inteligibil-sensibil, sau spirit-materie) într-o relaţie 
de reciprocă afirmare, de întrepătrundere şi de comunicare a 
însuşirilor. În mistica iconică a isihastului de la Frăsinei, 
purtarea de grijă a omului faţă de natură ţine de însăşi vocaţia 
sa cosmologic-liturgică:  

„Omul are toate raţiunile pe care Dumnezeu le-a pus în natura 
creată, toate memoriile creaţiei. Însă menirea sa este de a întoarce 
aceste raţiuni în răspuns faţă de Dumnezeu, de a le face dar pe un 
altar, pe care să se întâlnească cu El. Deci omul are o vocaţie cosmică 
să împlinească o liturghie, aşa cum zice şi Sfântul Maxim 
Mărturisitorul”40, care aşază ca temei al înveşnicirii vieţii făpturilor 
voia şi puterea dumnezeiască creatoare şi iubitoare: „(...) numai fiinţa 
dumnezeiască nu are nimic contrariu, ca fiind veşnică şi infinită şi 
dăruind şi altora veşnicia. Fiinţa lucrurilor, însă, are contrară ei 
neexistenţa. Deci stă în puterea Celui ce este cu adevărat ca ea să 
existe de-a pururi sau să nu existe. Dar fiindcă Lui nu-I pare rău de 
darurile Sale, ea va exista veşnic şi va fi susţinută prin puterea Lui 
atotţiitoare”41. 

Vom prezenta, în cele ce urmează, concepţia isihastului 
de la Frăsinei cu privire la natură.  
 
 

Natura în perspectiva iconică 
Mistica iconică prezentată de părintele Ghelasie răspunde 

necesităţii unei „deschideri a teologiei deopotrivă spre oameni 
şi spre cosmos” (părintele Dumitru Stăniloae), venind în 
întâmpinarea aspiraţiilor celor mai recente ale gândirii creştine 
spre o nouă sinteză patristică, potrivit cărora fiecare activitate 
se cere asimilată în „liturghia cosmică a creativităţii unane” 

                                                             
40 Părintele Ghelasie Gheorghe, „Dialoguri, Interviuri, Convorbiri”,  
ed. Platytera, 2021. 
41 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale 
Desăvârşirii”, vol. 2, ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 108. 
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(Alexei Nesteruk), într-un gest de întoarcere iubitoare a darului 
lui Dumnezeu. 

Ea vede trupul şi sufletul omului integrate într-o mişcare 
duhovnicească, ce actualizează potenţele de chip ale creaţiei, 
menirea ei de întâlnire „faţă către faţă” şi unire cu Dumnezeu. 
Fără acest gest iconic de raportare la taina dumnezeiască a 
creaţiei se riscă o vedere asupra lumii marcată fie de scindări 
dualist-antagoniste, fie de melanjuri monist-panteiste, având ca 
urmare o deturnare a experienţei creştine din traiectul ei orientat 
spre transfigurare în lumina dumnezeiască, îndumnezeire sau, 
cum plastic se exprimă părintele Ghelasie, iconizare. 

Pe linia mystagogiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, 
isihastul de la Frăsinei atribuie creaţiei o ontologie iconică, cu 
împlinire liturgică în taina Întrupării lui Dumnezeu, ce are ca 
finalitate îndumnezeirea lumii. Fiul lui Dumnezeu asumă în 
Ipostasul Său (nu în fiinţa dumnezeiască, ci enipostatic, în voia 
Sa concepătoare şi creatoare), mai înainte de crearea lumii, 
chipul de creaţie-chipul de Fiu al Omului şi logoii divini ai 
făpturilor, sau icoanele dumnezeieşti din creaţie. Astfel, creaţia, 
avându-şi suportul în voia şi iubirea dumnezeiască, în Ipostasul 
Fiului lui Dumnezeu, ce-şi imprimă pecetea iconică în toate cele 
zidite, este destinată veşniciei, spre a deveni, în unire cu 
Dumnezeu, împărăţia Lui. Creat după chipul lui Dumnezeu, 
omul este cununa şi părintele creaţiei, cuprinzător al ei, ca 
microcosmos, având în sine întrupaţi toţi logoii zidirii, căci, 
arată Părintele Ghelasie,  

„Dumnezeu, înainte de creaţia omului, face „sfat” să creeze 
chipul de om şi în vederea acestuia ia ţărâna-înrudirea cu natura-
lumea şi suflă chipul de om, pe care se pecetluieşte pentru veşnicie. Şi 
întruparea suflării-asemănării chipului dumnezeiesc în trupul lumii 
generează şi sufletul”.42 

Un aspect fundamental indicat în Geneză este dihotomia 
creaţiei, care are unitatea prezervată prin temeiul ei iconic, ce 
păstrează cei doi termeni ai dihotomiei într-o întrepătrundere şi 

                                                             
42 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului, ed. Platytera, 2013, p. 7.  
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într-o ierarhie cu demnitate egală, dată de pecetea actului creator 
asupra ambilor. 

„Strict biblic, arată părintele Ghelasie, Dumnezeu creează 
cerul-lumea spirituală (cu îngerii-duhurile) şi pământul cu lumea 
trupească-materială (pământul ca univers cosmic, iar ca planetă, 
pământul-grădină-Rai). Natura-fiinţialitatea de creaţie este aceeaşi, 
este cerul şi pământul, apa şi uscatul, spiritul şi trupul, ce nu se pot 
despărţi”. 43 

Părintele Ghelasie arată că în viziunea creştină, spre 
deosebire de anumite concepţii antice, Dumnezeu cel transcen-
dent nu creează prin intermediari, ci El Însuşi, cu puterea 
Cuvântului Său, în Duhul Sfânt, purtându-i de grijă prin icono-
mia Sa divină, rămânând, astfel, atotprezent în ea şi inseparabil 
de ea:  

„Strict biblic, spiritualitatea divină nu este separată de creaţia 
materială. Dumnezeu, când creează ceva material, o face prin zicere-
activul Său spiritual, prin care creează direct şi cele materiale. Biblic, 
nu se admite niciun alt intermediar spiritual”. 44 

Dumnezeu nu se retrage din creaţia pe care a zidit-o, ci îi 
poartă de grijă, învăluind-o tainic în dragostea Sa, prin care o 
îndreaptă spre finalitatea ei, săvârşind, atunci când este nevoie, 
fapte mai presus de lege în aceasta:  

„Logoii divini ai creaţiei-icoanele şi raţiunile divine ale zidirii 
purced din actul divin direct şi personal, astfel că Dumnezeu este 
suveran peste logoii dumnezeieşti şi legile de creaţie, El putând 
interveni, cu adausuri chiar, în diferitele împrejurări”45.  

Părintele Ghelasie dezvoltă o transpunere cosmologică a 
viziunii Sfântului Grigorie Palama asupra fiinţei şi energiilor în 
Dumnezeu, concretizarea de spirit şi trup, fără despărţire şi fără 
amestecare, oglindind suportul divin al creaţiei. Ele sunt într-un 
raport perihoretic în fiecare formă de creaţie, cu predominare 
spirituală, în cazul cerului (cu îngerii-duhurile create), sau 
trupească (în cazul pământului).  
                                                             
43 Ibid., p. 8. 
44 Idem. 
45 Ibid., p. 9.  
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„Lumea este creată ca activ spiritual şi suport haric divin, de 
unde concretizarea de spirit şi trup, fără despărţire sau amestecare. 
Cerul (cu îngerii-duhurile create) este creaţia cu predominare spiri-
tuală”46. 

Fiinţe netrupeşti în raport cu celelalte făpturi, îngerii sunt 
totuşi, spun Sfinţii Părinţi, trupeşti în raport cu Dumnezeu. 
Părintele Ghelasie subliniază, în acest sens, existenţa unei 
distincţii între trupurile materiale şi trupurile spirituale, 
indicând viul din creaţie ca semn al spiritualului din aceasta şi, 
totodată, al prezenţei dumnezeieşti ce o susţine: 

„Îngerii au spirit ca suflet şi trup tot ca spiritualitate (de 
făptură înger). Trupul este în ambele accepţiuni, ca trup material şi ca 
trup spiritual, ca spirit în materie şi ca spirit în spiritualitate. Ce 
trebuie bine evidenţiat este faptul că nu se confundă spiritualitatea 
divină cu spiritualitatea creată. Viul actului divin personal, prin 
logosul-arhemodelul creativ divin, creează real şi faptic şi un spiritual 
de creaţie, ca viu ce mereu se actualizează, de unde prezenţa divină 
nelipsită din creaţie47. 

Dacă anticii abordau raportul dintre spirit şi materie după 
o logică emanaţionistă şi antagonistă, fără o punte de legătură 
sau înrudire, în creştinism, înrudirea stă în pecetea iconică 
divină asupra celor create. 

„Peste spirit şi materie este Cuvântul-Logosul Divin, Care este 
Originea şi Izvorul atât al spiritului, cât şi al materiei”48. „Anticii nu 
găseau nicio înrudire între spirit şi materie, chiar le făceau contrare şi 
distructive reciproc. Care este înrudirea? Este, în primul rând, Viul 
Divin ce creează deodată spiritul şi materia, care se pecetluieşte atât pe 
spirit, cât şi pe materie şi, în al doilea rând, aşa-zisul viu de creaţie al 
naturii create, ce leagă spiritul de materie şi materia de spirit, ca o 
punte de comunicare şi relaţie reciprocă”. 49  

Logica creştină răstoarnă ordinea logicii antice, în ceea ce 
priveşte raportul dintre formă şi structuri, dintre părţi şi întreg, 

                                                             
46 Ibid., p. 8.  
47 Ibid., p. 9. 
48 Ibid., p. 318. 
49 Ibid., p. 10.  
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aşezând peste structuri/părţi pecetea iconică a actului creator 
divin pe integralitatea formelor de creaţie.  

„Mare atenţie! Anticii au logica structurilor, din care apoi apar 
formele. Biblic, Dumnezeu nu creează structuri, ci direct formele-
întregurile (care au de la sine părţile-structurile). Logoii divini nu se 
fac „structurile creative” (atenţie), ci se fac arhemodelele formelor-
întregurilor de creaţie, iar structurile se generează ca „substanţe de 
creaţie” din viul activ al logoi-lor divini. Atenţie! Biblic se revelează 
clar că Dumnezeu creează forme: „zice şi se face”, creează direct făpturi, 
de la iarbă şi tot felul de vietăţi, până la animalele cele mai mari.”50  

De aceea, „omul trebuie văzut prin integritatea sa de chip 
de om şi apoi prin structurile sale de suflet şi trup”.51 Distincţia 
între dumnezeiesc şi creat, sau între necreat şi creat, este 
esenţială pentru o înţelegere nepanteistă a manifestării proprii a 
creaţiei cu suport iconic/logosic în viul prezenţei şi lucrării 
divine în creaţie: 

„Atenţie! Logoii spirituali divini creează formele de creaţie, care 
apoi se manifestă ca proprii structuri de creaţie. Cea mai mare greşeală 
şi eroare a metafizicilor antice este în confundarea manifestării divine 
cu manifestarea de structuri de creaţie. Biblic, Dumnezeu nu se manifestă 
pe Sine în creaţie, ci creează forme create, ce fac apoi manifestările de 
creaţie, chiar dacă au în sine „viul de revărsări divine” (care nu se 
amestecă, ci dau viaţă propriilor manifestări de creaţie)”52. 

Aducând zidirea din nimic la fiinţă, Dumnezeu nu o 
creează ca pe o iluzie, ci o înzestrează cu un viu şi o mişcare 
proprie, cu o capacitate de răspuns şi actualizare a potenţelor 
sădite în ea, într-un dialog permanent cu El, în care-şi află 
împlinirea:  

„Anticii văd doar un viu şi o mişcare de spiritualitate divină, pe 
când biblic, viul şi mişcarea divină creează real şi faptic şi un viu şi o 
mişcare de creaţie. Viul şi mişcarea divină dau potenţele inepuizabile 
ale viului şi mişcării de creaţie. Ele nu se amestecă şi nu se despart, 
menirea creaţiei fiind împlinirea dialogului cu Dumnezeu.”53 
                                                             
50 Ibid., p. 10. 
51 Ibid., p. 12. 
52 Ibid., pp. 10-11. 
53 Ibid., p. 11. 
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Legătura dintre spirit şi materie se împlineşte atât prin 
sursa lor comună, cât şi printr-o anume capacitate de relaţio-
nare a uneia prin alta:  

„„Relaţia” spiritului pare să se facă prin materie şi relaţia materiei 
pare să se facă prin spirit (ca şi relaţia sufletului prin trup şi a trupului 
prin suflet), tocmai ca „legătura” de nedespărţit dintre acestea.”54 

Aparţinând ambelor lumi, spirituală şi materială, ca suflet 
şi trup, omul purtător în sine al logoi-lor creaţiei are atât 
menirea de a uni în sine cerul şi pământul, spiritul şi materia, 
cât şi pe cea de a liturghisi unirea creaţiei cu Dumnezeu.  

„Omul are, în plus, şi o condiţie de supra-natură, chiar peste 
cer şi pământ, peste trup şi suflet şi, chiar mai mult, o supra-unire a 
întregii creaţii cu Divinul.”55 

Chipul omului, creat după chipul lui Dumnezeu, Cel 
peste cer şi pământ, este el însuşi mai presus de cer şi pământ:  

„Chipul omului capătă în sine o structurare spirituală ca suflet 
(chip de cer) şi trupească (chip al naturii), dar omul este chip peste 
suflet şi trup, peste cer şi pământ. Chipul de om este asemănarea 
directă cu chipul lui Dumnezeu, Cel peste cer şi pământ56”.  

Distincţia între natură şi om apare reflectată biblic (vezi 
Facerea, Cap. 1) în creaţia prin cuvânt, respectiv suflare, subli-
niază Părintele Ghelasie:  

„Cerul şi pământul sunt create printr-un activ de cuvânt divin. 
Dumnezeu zice şi se face. Cuvântul purcede logoii-raţiunile şi pune în 
mişcare harul-energia divină. Omul se caracterizează, în primul rând, 
prin suflarea divină, ce-l face fiinţă creată vie. În cuvânt este activul, 
iar în suflare este oglindirea chipului întreg fiinţial”57. 

Natura „nu se poate modifica în ea însăşi”, observă 
părintele Ghelasie, ci se transfigurează prin purtarea de grijă şi 
liturghisirea acestuia. Reciproc, natura este înzestrată cu o 
putere regeneratoare în raport cu stricăciunile păcatului cauzate 
de om.  

                                                             
54 Idem. 
55 Ibid., p. 12. 
56 Ibid., p. 17. 
57 Ibid., p. 16. 
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„În natură, raţiunile-legile divine sunt pecetluite în toate 
fenomenele şi activul acestora dă vitalitatea de continuitate în structu-
rarea proprie a naturii”, care, în plus, „se face mediul comunicărilor, 
atât spirituale, cât şi materiale. Păcatul produce în mediul naturii 
stricăciuni”, „pe care vitalitatea naturii, apoi, le arde şi le curăţeşte. 
Regenerările de taină ale naturii sunt aceste purificări”58. 

Fiind create în întrepătrundere, omul, lumea naturii şi cea 
îngerească alcătuiesc o familie cosmică, ai cărei membri 
comunică în mod tainic între ei şi îşi pot transmite reciproc 
însuşirile. Modul înaintării în taina lui Dumnezeu este unul 
simfonic, dizarmoniile fiind urmări ale păcatului, ce înstrăi-
nează de El.   

„Omul nu se poate lepăda şi rupe de familia părintească a 
naturii, nici de familia spirituală, că prin acestea îşi continuă propria 
creştere şi viaţa nesfârşită”. 59 „Conştiinţa memorială de spirit se 
poate comunica şi unei zise conştiinţe-informaţii de materie, care, la 
rândul ei, are o proprie capacitate de memorie de materie. Dar 
memoria de spirit nu se transformă în memorie de materie, ci ele se 
armonizează, ceea ce face ca memoria de materie să ia modelul de 
memorie de spirit, şi invers, ca memorialul de materie să se facă model 
de transpunere în memorial de spirit, fiecare rămânând în 
neamestecare, dar într-o unire comunicativă. Păcatul a produs o 
negativitate între aceste memorii de spirit şi materie, care-şi comunică 
stări de distrugere şi de autoconsum”.60  

Arătând erorile anticilor, reiterate astăzi, în ce priveşte 
sufletul (socotit ca un înger căzut în trup), trupul (considerat ca 
un produs evolutiv al naturii) şi Dumnezeu (panteismul, sau 
confuzia dintre creat şi necreat), Părintele de la Frăsinei 
subliniază vocaţia dialogică a omului, împlinită ca răspuns liber 
la iubirea Creatorului:  

„Omul are menirea să poarte înrudirile cu spiritualitatea de cer 
(prin suflet), cu natura (prin trup) şi cu Dumnezeu (prin pecetea 
suflării divine) într-un răspuns propriu şi liber”.61 
                                                             
58 Ibid., pp. 16-17. 
59 Ibid., p. 17. 
60 Ibid., p. 317. 
61 Ibid., p. 19. 
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Natura spirituală şi cea materială se unesc, fără amestecare 
sau transformare a uneia în alta, natura de creaţie, în dihotomia 
ei, întregindu-se în omul ce aparţine, deopotrivă, ambelor.  

„Omul este verticala ce uneşte pământul cu cerul şi face natura 
întreagă. Zisa ştiinţă caută spiritul în materie, considerând că, de 
fapt, materia este informaţie-spirit condensat. De asemenea, se caută 
materia în memorialul subtil al spiritului. Biblic-creştin, spiritul are 
în sine modelul-arhememorialul cuvântului-divin, exprimându-se 
creativ ca spirit şi, totodată, ca materie-trup. Niciodată spiritul nu se 
face materie-trup şi materia-trupul niciodată nu se face spirit”.62  

Pecetea iconică a lui Dumnezeu în creaţie este sursa viului 
tuturor făpturilor, cereşti şi pământeşti. Astfel,  

„Cerul spiritual-îngerii sunt şi ei creaţi şi au în ei ‘sufletul’ 
pecetei divine a Cuvântului creator. Făpturile pământului, zis 
biologice-trupeşti, au şi ele pecetea cuvântului divin, tradus ca ‘duh de 
viaţă’”. 

Zidind creaţia, Dumnezeu i-a dat chipul ei propriu de 
creaţie, chipul de Fiu al Omului, cel după asemănarea chipului 
Fiului lui Dumnezeu întrupat. Distincţia dintre necreat şi creat, 
sau între chipul lui Dumnezeu şi chipul de creaţie, este 
esenţială pentru existenţa unei identităţi de creaţie, fiind 
indicată în însăşi alcătuirea dihotomică a creaţiei: „Cerul este 
asemănarea chipului lui Dumnezeu şi pământul este asemă-
narea chipului de creaţie”.63 În viziunea creştină, Dumnezeu 
creează în mod direct formele create ca integralităţi cu structuri 
proprii („nu de Divinitate, ci în corelaţie şi armonie cu cea 
Divină”64), astfel încât „procesele structurilor sunt ale formelor 
proprii”,65 şi nu prin evoluţie de la principiile spirituale, ca la 
antici. În acest fel, investeşte formele create cu toate potenţele 
propriei structurări”.66 „Altfel”, atenţionează Părintele de la 
Frăsinei, „nu ar mai fi natură creată”. Chipul de creaţie, ca 

                                                             
62 Ibid., p. 315. 
63 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile Originii, ed. Platytera, 2015, p. 20.  
64 Ibid., p. 215. 
65 Ibid., p. 216. 
66 Idem. 
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pecete iconică a chipului lui Dumnezeu, fiind asumat în 
Ipostasul divin prin voia Sa creatoare, e inseparabil de cel 
Divin, astfel încât:  

Fiecare formă creată are un dublu memorial de origine: cel 
Divin, ca model creativ şi cel de formă creată proprie, asemănarea 
creativă a celui Divin. Structura din forma creată este liberă, dar în 
întrepătrundere cu Memorialul Divin”.67  

Peste manifestările proprii ale creaţiei, Dumnezeu este 
(atot)prezent şi lucrător în ea: „Tatăl Meu până acum lucrează; 
şi Eu lucrez” (Ioan 5, 17). 

„În natură, Divinul este activ pe formele create, pe care le 
menţine prin arhemodelele logoilor divini şi apoi formele create fac 
propriile lor manifestări”.68  

În viziunea creştină, corelativul tainei Întrupării dumne-
zeieşti este taina îndumnezeirii omului şi a creaţiei (Sfântul 
Atanasie cel Mare). Dacă natura are un activ de deschidere spre 
intrarea Divinului în creaţie, omul mai are şi activul deschiderii 
spre intrarea creaţiei în Divin, remarcă părintele Ghelasie. El 
arată aici o corecţie pe care a făcut-o creştinismul concepţiilor 
antice, care se opresc doar la deschiderea spre intrarea Divinului 
în creaţie şi apoi „dizolvă creaţia ca să elibereze Divinul de 
iluzia creaţiei”69. În creştinism, creaţia nu mai este o iluzie ce se 
risipeşte la intrarea în Divin, ci se deschide primirii Lui, 
„devenind şi ea o realitate de creaţie faţă în faţă cu Divinul”70 şi 
transfigurându-se în lumina feţei Lui. Chipul de persoană al 
omului este, în adâncul de taină al inimii, „altarul de creaţie, 
prin care aceasta se poate reîntoarce la Divin”,71 împlinind, prin 
răspunsul la actul creator al Cuvântului dumnezeiesc, dialogul 
cu Dumnezeu.72 Natura este legată în mod tainic de om prin 
trupul acestuia, ce moşteneşte memorialul genetic al naturii 
                                                             
67 Idem. 
68 Idem. 
69 Ibid., p. 220. 
70 Idem. 
71 Idem. 
72 Ibid., pp. 220-221. 
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(pământului sau memorialului cosmic) şi al părinţilor, ca pe o 
prescură pe care s-o liturghisească cu viaţa sa, spre refacerea şi 
actualizarea condiţiei sale filiale şi euharistice.   

„Omul ia o porţie de natură prin părinţi, pe care trebuie s-o 
„umanizeze” în mod propriu. De la părinţi, omul ia un „memorial de 
natură deja umanizată de părinţi, dar fiecare om trebuie să extindă 
aceasta şi printr-o „umanizare” proprie. Omul aduce lui Dumnezeu 
un dar uman, ce este tocmai umanizarea proprie a naturii moştenite şi 
preluate prin persoana sa. Doar după ce omul face această 
„umanizare”, primeşte şi îndumnezeirea, theosis-ul mistic. Aceasta 
este „prescura mistică” ce trebuie să se prefacă în „Trup hristic”. Mai 
întâi omul asumă natura în persoana sa de filiaţie şi apoi o oferă 
Domnului”73.  

Natura nu poate ieşi singură din ea însăşi, oprindu-se în 
propria natură. Menirea omului este de a întâlni natura cu 
Divinul. Demonismul lucrează spre distrugerea acestei meniri, 
prin răul ce se separă de bine.74 Naturalizarea omului căzut 
duce la pierderea identităţii sale, după după ce s-a înstrăinat de 
Dumnezeu75. Modelul iconic al devenirii cosmologice întru 
taina dumnezeiască este unul cu dinamică liturgică: 

„Mistic, omul întâi trebuie să „umanizeze” natura, să o facă 
dar Divinului şi după îndumnezeirea naturii să participe şi la 
„Ospăţul euharistic”, al împărtăşirii din Trupul unirii între Divin şi 
creaţie. Omul n-ar trebui să mănânce o natură simplă şi nici doar o 
natură „umanizată”, ci doar o natură transfigurată, „euharistică”.  
De aceea, în creştinism se face liturgicul acestei „naturi transfigurate 
hristice”, ca împlinirea menirii omului76.  

Părintele Ghelasie evidenţiază, în acest punct, „condiţia 
euharistică” a naturii, importanţa sa pentru mântuirea omului, 
pentru că, din perspectivă teologico-mistică, „omul cade din 
chipul său, dacă nu transfigurează natura”77, ca pe un dar 
                                                             
73 Ibid., p. 224. 
74 Idem. 
75 Idem. 
76 Ibid., p. 225. 
77 Idem. 
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închinat lui Dumnezeu, spre a-l face trup de împărtăşire a Lui 
cu creaţia. În particular, această raportare la natură de model 
euharistic e aplicată în actul hrănirii. Aşa,  

„omul are „voie” să „mănânce natura” doar în vederea transfi-
gurării ei. De aceea, mâncarea omului trebuie să fie mai întâi 
„prescură-dar” oferită Divinului şi apoi să o mănânce şi el”78. 

În viziunea creştină, umanizarea naturii nu este un punct 
final. Ea se cere a fi împlinită de îndumnezeirea omului, altfel se 
cade în naturalizarea lui sau la pierderea chipului său în cele ale 
naturii. Aici remarcă părintele Ghelasie slujirea eclezială şi 
sacerdotală hărăzită de Dumnezeu omului, aceea de a face din 
natură, prin întoarcerea darului primit, templul prefacerii 
dumnezeieşti şi al unirii între Divin şi creaţie, trup de împăr-
tăşire a creaţiei cu Dumnezeu.  

„Natura se face templu prin umanizarea în om şi se face trup 
„divino-creaţie” prin oferirea ca dar Divinului”, ca apoi să se facă 
„Ospăţul euharistic”. Omul nu se poate opri doar la „umanizarea 
naturii”, că face o „auto-naturizare”79.  

Asumând mistic şi euharistic natura, omul împărtăşeşte, 
astfel, naturii filiaţia în raport cu unirea sa cu Dumnezeu, 
făcând-o părtaşă la libertatea măririi sale (Romani 8, 21). În 
umanizarea naturii, transpare o primă treaptă a vieţii creştine, 
constând în „lege-morală-asceză”. 

„Omul nu este un fiu al naturii, ci un fiu al Divinului, care 
face şi natura condiţie de „filiaţie divino-natură”. De aceea, omul nu 
consumă natura, ci o asumă spre transfigurare. Omul, prin căderea în 
păcat, este mereu tentat să facă consumul naturii, să se oprească în 
autoplăcerea naturii şi mai puţin să facă transfigurarea ei. Primul pas 
este umanizarea naturii, care înseamnă lege-morală-asceză”80. 

În sens mistic, pentru a trece de la stricăciune la nestri-
căciune,  

„Omul nu trebuie să strice natura în el, ci să o transfigureze. 
Cu cât iese din om mai multă natură stricată, cu atât este semnul 

                                                             
78 Idem. 
79 Idem. 
80 Idem. 
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păcatului mai mare. Sfinţii cu nestricăciunea trupului dovedesc 
această transfigurare a naturii. Bolile, la fel, sunt distrugerea 
naturii”.  

Aici se evidenţiază însemnătatea postului, care are rostul 
unei ieşiri din robia „consumării naturii”, având „acest fond de 
umanizare a naturii”81. Este nevoie să înţelegem, atenţionează 
părintele Ghelasie, că 

„nu forţele naturii ne dau nouă sănătatea, ci în primul rând 
curăţirea propriului memorial din corpul nostru, şi aşa se pot face şi 
comunicări bune cu cele ale naturii din afară. Naturiştii şi 
vegetarienii fac doar un pas de melc, de ameliorare provizorie. Doar 
asocierea cu duhovnicia corpului va da rezultatele întregi”82. 

De la asumările sale din natură până la împărtăşirea din 
Trupul euharistic, de la primii paşi în viaţa creştină până la 
desăvârşirea în sfinţenie, relaţia omului duhovnicesc cu natura 
se modelează iconic, după asemănarea chipului euharistic al 
fiinţei.  

„Omul este chipul iconic din taina legăturii naturii cu 
Divinitatea. Omul prin mâncare asumă natura, pe care trebuie să o 
facă dar lui Dumnezeu şi prin unirea divino-natură să se facă 
transfigurarea euharistică, ca Trupul hristic, ce este Pâinea veşniciei. 
Când omul va ajunge să ofere Divinului toate asumările sale din 
natură, atunci va ajunge să se hrănească doar cu Trupul euharistic”83.  
 
 

Concluzie finală 
Omul are menirea de a liturghisi transfigurarea naturii 

spre a o face, cu puterea lui Hristos ce lucrează în el şi prin 
harul Duhului Sfânt, templu şi dar adus Creatorului, spre prefa-
cerea ei în „trup” al împărtăşirii creaţiei cu Dumnezeu. Sarcina 
asumării mistice cu împlinire liturgică a naturii este actualizată 
în taina Sfintei Împărtăşanii, e anticipată sau pregustată de către 
sfinţi prin darul înaintevederii (ca o asumare a timpului) şi prin 

                                                             
81 Ibid., pp. 225-226. 
82 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Chipul Omului, p. 318. 
83 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Memoriile Originii, p. 226. 
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cel al vederii cu duhul (ca o asumare a spaţiului), fiind desă-
vârşită în legătura dragostei, ca o asumare a întregii creaţii, cer 
şi pământ, în unirea omului cu Dumnezeu, în Hristos şi în 
Duhul Sfânt. „Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, 
care este legătura desăvârşirii” (Colosseni 3, 14).  

Îngerii au pecetea Fiului lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, 
natura are chipul pământesc, pecetea Duhului de viaţă făcător 
în reproducerea memorialului logosic, iar omul, pecetea Tatălui, 
fiind creat după chipul Fiului lui Dumnezeu întrupat, în Ipostasul 
Căruia se unesc Dumnezeu şi creaţia, cerul şi pământul. În 
natură, lumea animală are în evidenţă duhul de filiaţie al vieţii 
pământeşti, iar lumea vegetală şi minerală, taina de „medii” ale 
comunicării memorialurilor vieţii şi, respectiv, ale existenţei. 

Toate făpturile au menirea de a rămâne în hotarele firii, în 
orizontul transfigurării lor prin unirea creaţiei cu Dumnezeu, în 
Hristos şi Sfântul Duh. Îngerii au hotarul dat de duhul filiaţiei 
cereşti, natura are hotarul dat de duhul filiaţiei pământeşti, 
omul are hotarul dat de duhul filiaţiei cel după chipul lui 
Dumnezeu întrupat, chipul unirii între Dumnezeu şi creaţie. 
Căderea a înstrăinat creaţia de Dumnezeu, făcând să intre în 
zidire moartea. Îngerii căzuţi au „rupt” pecetea hotarului de 
taină al chipului îngeresc, în încercarea iluzorie de a se 
autoîndumnezei, care i-a făcut contrari lui Dumnezeu, urâtori 
de om şi natură, şi „adepţi” ai sinuciderii spirituale.  

Omul a căzut prin ispita demonică, ce l-a tentat prin poftă 
cu aceeaşi iluzie a autoîndumnezeirii. Înstrăinându-l de chipul 
iconic al fiinţei, căderea în păcat a răsturnat ordinea firii, 
scindând binele ei originar şi aruncând sufletul în inconştient. 
În acest fel, omul nu şi-a mai putut împlini menirea de a uni 
cele cereşti cu cele pământeşti şi creaţia cu Dumnezeu, prin 
liturghisirea chipului Întrupării dumnezeieşti, prin creşterea de 
la chip la asemănare şi prin dumnezeiasca împărtăşire. Natura 
a căzut şi ea din hotarul de taină al filiaţiei pământeşti, în mod 
solidar cu trupul omului, prin care a intrat în ea stricăciunea. 

Taina în sine a misticii euharistice este cea a Întrupării 
Fiului lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Prin participare eclezială 
la aceasta, zidindu-ne în Trupul lui Hristos şi actualizându-ne 
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condiţia de fii ai Tatălui Ceresc, accedem la memoria de Rai  
şi trecem spre starea eshatologică de înveşnicire în unirea 
liturgică, neamestecată şi nedespărţită, cu Dumnezeu Cel Unul 
în Treime. Accentul este pus pe o înscriere filială a întregii creaţii, 
materiale şi spirituale, în chipul iconic al fiinţei, cel ce conferă 
făpturii identitate, integritate şi orientare dialogică spre împli-
nire în comuniune, întru bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Pecetea logoi-lor divini din natură imprimă făpturilor ei 
un potenţial de personalizare prin tainica părtăşie a făpturilor ei 
la Trupul lui Hristos, Trupul Împărăţiei lui Dumnezeu. Ca 
preot al creaţiei, omul actualizează potenţialul de personalizare 
al naturii prin împlinirea menirii sale liturgice de unire a creaţiei 
cu Dumnezeu. Aici, această părtăşie de taină a făpturilor 
necuvântătoare la mărirea fiilor lui Dumnezeu are loc, în 
preajma oamenilor duhovniceşti, ca pregustare, iar în orizontul 
eshatologic, în mod deplin. 

Mistica adânceşte preocupările teologiei cu privire la 
mântuirea omului în planul experienţei personale, al chenozei 
în realitatea alterităţii, spre a uni creaţia cu Dumnezeu în hotarul 
de taină al chipului omului. De aceea, priveşte empatic-
duhovniceşte taina naturii, ce suferă de pe urma căderii omului, 
neputându-se mulţumi cu o privire generală abstractă, sau cu o 
abordare instrumentală. Ea vede fiecare formă de creaţie nu 
numai în concreteţea întâlnirii cu omul, ci şi în întrepătrundere 
vie cu suportul logosic divin. De aici, păstrează trează atenţia la 
detaliile de viaţă concrete şi unice ale vieţii făpturilor naturii, cu 
bucuriile şi suferinţele lor, precum şi la comunicarea cu omul, la 
suspinul lor după părtăşia la mărirea fiilor lui Dumnezeu.  

Perspectiva creştin-ortodoxă asupra creaţiei nu este una 
antropocentrică, ci hristocentrică! Rostul şi odihna omului şi ale 
întregii creaţii stau în unirea cu Dumnezeu, în Hristos şi Duhul 
Sfânt. În acest sens, să-L iubeşti pe Dumnezeu înseamnă să ai 
dragoste şi faţă de darul viu al iubirii Sale, cu credinţă şi 
nădejde în înveşnicirea sa, căci iubirea uneşte, şi nu desparte, 
înveşniceşte şi nu întoarce în nimic ceea ce a adus la fiinţă. 

Florin Caragiu  
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In Memoriam Avva Ghelasie 
 
 
Părinte ieromonah Ioanichie, 
Sunteţi absolvent de teologie şi doctor în sociologie, aţi 

activat ca lector universitar în cadrul Universităţii Eftimie Murgu 
din Reşiţa, aţi participat la diverse simpozioane şi aţi publicat 
mai multe volume, unele legate de specializarea sociologică, iar 
altele legate de viaţa duhovnicească. Printre acestea, Meditaţii 
pentru contemporani şi o carte pe care aţi dedicat-o unui mare 
duhovnic al secolului trecut, Părintele Paisie Olaru. 

Cum aţi situa opera Părintelui Ghelasie de la Frăsinei în 
contextul cultural şi spiritual contemporan. 

 
Dragii mei, vă îmbrăţişez şi eu cu mare bucurie! Am o 

misiune un pic cam dificilă când e vorba de a da mărturie 
despre un Părinte cu totul deosebit, cu o viaţă complexă, 
îndeajuns de cunoscut, deja, şi cu siguranţă mult iubit de către 
cei care l-au întâlnit, dar probabil că şi controversat pentru 
anumite persoane care nu l-au cunoscut, poate, decât prin 
scriitura sa, şi care n-au reuşit să aibă o întâlnire faţă către faţă. 

Înainte de a da mărturie despre Părintele Ghelasie de la 
Frăsinei, un monah nevoitor care împletea în acelaşi timp şi 
cunoştinţa şi lucrarea, voi încerca să spun câteva cuvinte vizavi 
de context ca să înţelegem, până la urmă, cât de importantă a 
fost existenţa pământească şi, de ce nu?, cunoştinţa întru lucrarea 
nevoitoare a Părintelui Ghelasie, la Mănăstirea Frăsinei.  

Cunoaştem că, mai ales după anii ’70, omenirea s-a orientat 
spre cu totul alte valori. În mare parte, aceste valori s-au 
îndepărtat de valorile creştine, chiar dacă acestea nu au fost 
excluse din ceea ce înseamnă valorile universale ale umanităţii. 
Dovada faptului că acest construct, Uniunea Europeană, a creat 
controverse, este opinia unui mare istoric – Jacques Le Goff – 
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care spunea că nu este normal că Uniunea Europeană s-a dezis 
de valorile creştine, deoarece ştim foarte bine că în edificarea 
naţiunilor europene – pe lângă moştenirea culturală a antichităţii – 
a contribuit, chiar esenţial, creştinismul.  

În această perioadă post-modernistă au luat avânt şi s-au 
dezvoltat ştiinţele sociale care s-au lansat odată cu Revoluţia 
Franceză. Părintele cuvântului sociologie, August Comte, e cel 
care a proclamat că s-a terminat cu faza teologică a omenirii, că 
s-a terminat şi cu faza metafizică a omenirii, şi că este timpul 
pozitivismului şi al experimentelor ştiinţifice.  

În tratatul lui Boudon, la aspectul legat de religie s-a 
dezvoltat mult ideea de descreştinare. Se discută şi în spaţiul 
public despre dorinţa descreştinării Europei… şi nu numai a 
Europei, ci, probabil, chiar a unei întregi planete. Sunt folosite 
expresii de genul „trăim într-o epocă post-creştină” sau într-o 
„eră globalistă”. Există şi un tratat de ştiinţe sociale, o enciclope-
die de sociologie, în care, la aspectul globalizării socio-culturale, 
se vorbeşte de o tendinţă a Noii Ordini Mondiale de a crea o 
unire a religiilor. Însă, cu această unire a religiilor, din păcate 
pentru ei, din fericire pentru noi, creştinismul este incompatibil. 
Această unire nu se poate realiza doar „la click”, aşa cum poate 
că anumiţi oameni, anumite guverne, care au o influenţă asupra 
destinelor, şi-ar dori să se întâmple.  

În acest context de multiculturalitate al secolului al XXI-lea, 
în care este un relativism aproape general, plecând de la teoria 
relativităţii fenomenelor fizice a lui Einstein şi ajungând până la 
urmă la un relativism total, ne permitem să vorbim sau 
încercăm să vorbim despre un Părinte cu totul special, care nu 
este atât de cunoscut pe cât poate că ar fi meritat. Aşa cum 
spuneam, Părintele Ghelasie, contemporan nouă, este omul care 
a îngemănat extraordinar ştiinţa şi nevoinţa, gnoza şi praxisul 
sau cunoştinţa şi lucrarea, aşa cum se spune în Canonul cel 
Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Dar nu neapărat o 
cunoştinţă, o gnoseologie teologică, ci poate, mai degrabă, un 
fel de cunoaştere epistemologică, o cunoaştere ştiinţifică, care, 
până la urmă, a întrupat chiar şi alte ştiinţe pe lângă cele cu 
referire numai la teologie. 
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Înainte de a vorbi despre ceea ce am reuşit şi eu să citesc, 
din ce s-a publicat, dar, mai ales, din munca exemplară depusă 
de ucenicii direcţi ai Părintelui, care au făcut să se vadă o operă 
a sa (ceea ce este un lucru extraordinar!), pot să spun că s-a 
realizat un lucru excepţional, prin faptul că s-a reuşit adunarea 
tuturor însemnărilor duhovniceşti ale Părintelui, şi nu numai 
duhovniceşti, ci şi ştiinţifice, punându-se în valoare dimen-
siunea unei opere nu doar teologice, ci chiar teologico-filocalice. 
Mărturisesc că această strădanie înseamnă mult şi cred că va 
contribui enorm la renaşterea, la trezirea sau la regăsirea, din 
partea multor oameni, a drumului, a sensului în viaţă, a 
sensului duhovnicesc al vieţii, a dimensiunii duhovniceşti a 
vieţii. O dimensiune pe care Europa, din păcate, a cam pierdut-
o în mare măsură astăzi. 

Aşa cum am zis, Părintele Ghelasie este, din punctul meu 
de vedere, o personalitate complexă. Spun complexă pentru că 
vorbim despre un ieromonah, un monah care a întrupat şi partea 
ştiinţifică, dar a întrupat şi partea de nevoinţă. Şi interesant este 
că în ambele – şi în partea de ştiinţă şi în partea de nevoinţă – 
drumul său nu a fost unul asimptotic spre cele două laturi, dacă 
ar fi să le separăm. Adică, nu a avut tendinţa de a ajunge la 
performanţă, la perfecţiune şi nu ar fi atins niciodată ţinta. 
Dimpotrivă, am impresia că în Părintele Ghelasie, dacă ar fi să 
separ cele două cărări, în cea de înţelept, de intelectual, cred că 
părintele a ajuns la o anumită performanţă. Însă, în ce priveşte 
partea de nevoinţă, de asceză trupească, aşa cum ştim foarte 
bine, cei mai mulţi dintre noi, nu numai că a ajuns la o anumită 
performanţă, dar însăşi plecarea sa din lumea aceasta, în anul 
2003, cred că s-a datorat şi modului în care şi-a jertfit pur şi 
simplu trupul pentru Hristos. Adică, dacă hrana trupească ar fi 
fost alta, probabil că ar fi atins altă vârstă. Însă, plecarea sa la 
Domnul în jurul a 59-60 de ani de viaţă e dovada faptului că 
nevoinţa lui trupească a fost într-adevăr una de jertfă. Probabil 
că dintr-o perspectivă psihologică sau dintr-o abordare strict 
laică, nu s-ar fi înţeles acest aspect de nevoinţă ca jertfă totală. 
În schimb, în perspectivă duhovnicească, vedem că aspectul de 
jertfă trupească, la nivel poate chiar martiric, a rodit dintr-o 
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dorinţă fierbinte a Părintelui Ghelasie de a trăi deplin în Hristos 
Domnul. 

Se pune firesc întrebarea: Cum l-am cunoscut pe Părintele 
Ghelasie? N-am avut decât două întâlniri: una, aş spune, 
indirectă, pentru că a fost o comunicare mai degrabă la nivel de 
privire, iar cealaltă, a fost o cunoaştere directă, la nivel de 
dialog, la nivel de cuvinte.  

Pe când aveam 17 ani, am ajuns la Mănăstirea Frăsinei. În 
zilele în care am stat la mănăstire, la un sfârşit de săptămână,  
s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu unde l-am văzut prima dată 
pe Părintele Ghelasie. Slujea împreună cu Părintele Lavrentie şi 
cu Părintele Inochentie. Sigur că, de la început, chipul Părintelui 
chiar m-a surprins. Se vedea pe chipul său nevoinţa sa înge-
rească. Avea un chip mai brăzdat datorită nevoinţei care se 
întipărise pe faţa sa. Era slab, dar parcă desprins dintr-o icoană 
bizantină.  

Încerc acum să mi-l amintesc pe Părintele Ghelasie, aşa 
cum îl văzusem atunci, în jurul anilor 1992-1993. Avea probabil 
ceva peste vârsta de 45 de ani şi deja se vedea pe faţa sa un chip 
al nevoinţei. Aceasta a fost prima mea întâlnire cu Părintele 
Ghelasie! Din păcate, nu am reuşit să vorbesc cu dânsul atunci, 
însă, prin intermediul celor trei monahi, care slujeau Taina 
Sfântului Maslu, am simţit o lucrare duhovnicească. Emotivi-
tatea mea duhovnicească, avută, păşind în Mănăstirea Frăsinei, 
împreună cu bucuria mea pentru viaţa monahală, fiind atunci 
încă elev de liceu, pe de o parte, alături de starea duhovnicească 
a Părinţilor care se nevoiau acolo şi, mai ales, trăiau în rugă-
ciunea pe care o ştim că se săvârşeşte la Mănăstirea Frăsinei, pe 
de altă parte, toate acestea le-am trăit într-o simbioză. 

A doua oară când, peste ceva ani, l-am întâlnit pe 
Părintele Ghelasie, a fost cred cam cu 5-6 ani înainte de a pleca 
la Domnul sau, potrivit zicerii Părintelui arhimandrit Sofronie, 
de a se naşte în Împărăţia cea neclintită. Împreună cu părintele 
meu duhovnic şi cu un grup de tineri teologi de la biserica 
noastră, am participat atunci la o întâlnire dialogală. Părintele 
Ghelasie, după ce scrisese despre pâinea pustnicească, numită şi 
„pâine harică”, fusese controversat într-o vreme. „Pâinea harică” 
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a fost o expresie care printre unii teologi, doar raţionali, ce nu 
nu au înţeles importanţa pâinii pustniceşti pentru viaţa isihastă 
şi legătura alimentaţiei trupeşti cu viaţa duhovnicească, a stârnit 
un fel de revoltă. „Ce e aia pâine harică?! Doar nu e mană 
cerească!” Ştim foarte bine că paternitatea duhovnicească pe 
care a avut-o Părintele Ghelasie, şi în ce priveşte pâinea pustni-
cească, a venit şi din întâlnirea sa, la vremea potrivită, cu 
marele Părinte Arsenie Praja, „Pustnicul din Apuseni”, lângă 
care a ucenicit, dar care nu este îndeajuns de cunoscut în spaţiul 
ecleziasic.  

Aici trebuie să recunoaştem că, într-un fel sau altul, grecii 
îşi promovează mult mai mult valorile duhovniceşti pe care le-au 
avut: Părintele Paisie Aghioritul, Sfântul Nectarie, Părintele 
Porfirie, stareţul Gheron Iosif, apoi ucenicii acestuia: Iosif 
Vatopedinul, Efrem Katunakiotul, Efrem Filoteitul. Noi, în ceea 
ce priveşte promovarea marilor părinţi români, am rămas parcă 
undeva departe, uitând de unul ca Părintele Ioanichie Moroi. Se 
vorbeşte de Părintele Arsenie Boca şi, desigur, de părinţii de la 
Sihăstria: Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa. Am văzut, 
mai nou, că se promovează şi alţi părinţi: Părintele Ioil şi 
Părintele Dometie de la Râmeţ. De asemenea, a fost canonizat 
Pelerinul Gheorghe Lazăr – mare figură harismatică şi duhov-
nicească a sfârşitului de secol al XIX-lea şi început de secol al 
XX-lea. Probabil că ar trebui să facem ceva mai mult – nu într-o 
concurenţă – ci pur şi simplu pentru scoaterea la lumină a unor 
mari părinţi, aşa cum ar merita Părintele Arsenie Praja.  

La a doua întâlnire cu părintele Ghelasie, cea de care 
vorbeam anterior, ne-a lămurit toată chestiunea cu pâinea 
harică: „Părinte, este o pâine pustnicească, dar eu am numit-o 
harică pentru că are şi o valoare harică, duhovnicească.” Astfel 
l-am întâlnit a doua oară pe Părintele Ghelasie! Părintele 
Ghelasie a însemnat un reper pentru nevoinţa noastră duhovni-
cească, iar dacă ar fi să o particularizăm, în Ortodoxie, sigur e 
foarte importantă pentru nevoinţa noastră românească. După 
cum mărturisea colegul meu, părintele Neofit, există şi această 
nevoinţă duhovnicească de tip „carpatin”. Ştim foarte bine că 
Ortodoxia s-a pliat foarte mult şi după locul în care a fost 
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practicată, dar a şi transfigurat locul respectiv, zona, oamenii şi, 
probabil, chiar şi timpurile. 

În spaţiul ecleziastic este un teolog, Ioannis Romanidis, 
care, din păcate, cred că şi în Grecia a fost lăsat la o parte. Mie 
mi-a plăcut enorm teologia lui şi modul în care-şi prezenta el 
cursurile, învăţăturile prin viu grai. Cunoaştem că a avut o 
legătură şi cu Arhimandritul Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan 
Athonitul. Într-una din cărţile care au apărut în limba română – 
valorificată şi cu contribuţia substanţială a mitropolitului grec 
Ierótheos Vlachos, şi el, de altfel, un apropiat al şcolii monastice 
de la Essex a Arhimandritului Sofronie – Ioannis Romanidis, 
acest teolog grec, afirmă că teologia adevărată nu este cea care 
se studiază la birou. Teologia adevărată nu este o teologie 
scriptică, nu este o teologie a oamenilor care scriu pur şi simplu 
articole, jocul minţii ducându-i la tot felul de concepte teologice, 
opinii sau chiar la noutăţi. Teologia adevărată este întâlnirea cu 
Dumnezeul cel Viu. Cei care se întâlnesc cu Dumnezeul cel Viu 
sunt cei care au văzut Lumina Necreată. Cei care au avut 
rugăciunea extatică sunt marii teologi. Într-adevăr, el încearcă 
să aducă în valoare acest aspect şi să-şi fundamenteze teologia 
pe scrierea patristică şi pe experienţa întâlnirii cu Dumnezeul 
cel Viu, nu la nivelul raţional, ci la nivelul ontologic, adică la 
nivel de trăire lăuntrică. Or eu aici l-aş aşeza pe Părintele 
Ghelasie, în experienţă lăuntrică a întâlnirii cu Dumnezeul cel 
Viu! Ştim şi noi că în teologie cei care au scris au fost luminaţi, 
au fost inspiraţi de Duhul Sfânt. Numai că Duhul Sfânt nu a 
înlăturat caracteristicile lor personale. Fapt dovedit prin aceea 
că Sfântul Apostol Pavel a scris într-un fel mai elevat epistolele 
sale, comparativ cu Sfântul Apostol Petru. Ambii desăvârşindu-şi 
scriitura duhovnicească, sub inspiraţia Duhului Sfânt, se 
întrevede totuşi diferenţa de erudiţie.  

Prin urmare, l-aş aşeza şi pe Părintele Ghelasie în rândul 
marilor trăitori pentru că teologia sa, tot ceea ce a publicat, în 
latura teologică, deşi nu se aseamănă în scriitură Arhimadritului 
Sofronie, lui Ioannis Romanidis şi celor care au creat opere 
teologico-duhovniceşti sau teologico-filocalice, are o fantastică 
originalitate teologico-duhovnicească. Limbajul filocalic nu 
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poate să nu fie şi teologic, iar limbajul teologic nu poate să nu 
fie şi filocalic, dar eu insist tocmai pentru a face pe cel care ne 
ascultă (citeşte) să înţeleagă că teologia nu reprezintă un set de 
expresii pur şi simplu gnoseologice, ştiinţifice şi nimic mai 
mult, ci efectiv este o legătură a teologicului cu filocalicul.  

Luând în considerare modul în care a scris fiecare din 
aceşti părinţi, Părintele Ghelasie, Arhimandritul Sofronie sau 
Ioannis Romanidis, marele teolog al grecilor, eu i-aş situa 
oarecum în aceeaşi paradigmă, chiar dacă, aşa cum spun, este o 
diferenţiere ca scriitură, ca exprimare lingvistică, ca transpu-
nere a trăirilor, până la urmă. Dar vreau să spun că ceea ce 
înseamnă Arhimadritul Sofronie pentru lumea slavă, în special, 
şi pentru lumea ortodoxă, în general – mă refer la partea rusă şi 
greacă –, asta poate însemna, pentru noi ca români şi chiar 
pentru teologia românească, Părintele Ghelasie. Consider că 
pentru timpurile în care trăim, pentru valorile pe care le 
experiază omul de astăzi – prea puţin sau chiar deloc apropiate 
de valorile creştine – Părintele Ghelasie a fost providenţial.  

Întotdeauna trebuie să avem în vedere multitudinea 
felurilor în care Dumnezeu lucrează pentru şi prin oameni. Am 
văzut, de exemplu, la Sihăstria: Părintele Cleopa, Părintele 
Ioanichie Bălan… Marii duhovnici… Părintele Paisie Olaru. Şi 
în partea cealaltă, Părintele Ghelasie vine cu ceva, oarecum, 
diferenţiat. Exact aşa cum, de exemplu, Pavel Florensky – o per-
sonalitate excepţională, un fel de Leonardo da Vinci al ruşilor – 
se ducea în reverendă şi-şi prezenta cercetările în electrotehnică 
şi ultimele soluţii găsite. După ce a fost luat şi închis de NKVD 
a trimis o scrisoare acasă din închisoare în care îi îndemna pe ai 
săi: „Când veţi auzi că am fost executat şi că am murit, voi să 
mergeţi să vă împărtăşiţi cu dumnezeiasca Împărtăşanie.” 

Iată, Părintele Ghelasie apare în spaţiul creştin, duhovni-
cesc, mioritic, românesc ca o personalitate care, pentru cei care-l 
căutau, a însemnat foarte mult. Erau oameni într-o căutare 
existenţială, într-o căutare ontologică, care citeau divers, citeau 
ştiinţă, filosofie, religie orientală. Unii erau încântaţi probabil de 
practica yoga, poate sahaja yoga sau de alte şi alte practici şi 
tehnici de acest fel. Şi, în căutarea lor, când ajungeau la Frăsinei, 
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găseau un Părinte care ştia, care cunoştea multe despre aceste 
practici şi care, pur şi simplu, le transfigura toată căutarea. Dacă 
omul avea în mintea lui energia kundalini sau mai ştiu eu ce, 
când ajungea la Părintele îşi dădea seama că totul este o înşelare 
şi că alta este lucrarea Duhului Sfânt. După orbecăiala aceea în 
care erau, citind sau însuşindu-şi filosofie, religie orientală, 
practică orientală, ca un refugiu până la urmă sau ca o dorinţă 
de a face altceva ori ca o nevoie sufletească, care se manifestă 
mai ales în marile centre urbane, deodată îl găseau pe Părintele 
Ghelasie la Frăsinei care, pas cu pas, în convorbiri, prin ceea ce 
le spunea dânsul, în întâlnirile pe care le aveau, îi transfigura pe 
oamenii aceştia care regăseau, astfel, drumul spre viaţa cea 
neîmbătrânitoare, spre nemurire. 

Eu întotdeauna am apreciat lucrările Părintelui! Am şi o 
legătură cu părintele Neofit, coleg de facultate, un om special 
pentru mine, care a contribuit la cunoaşterea operei Părintelui 
Ghelasie. Ceea ce el, împreună cu ceilalţi ucenici ai părintelui 
Ghelasie, au reuşit să realizeze, punând în lumină întreaga 
operă a părintelui, reprezintă un lucru notabil, într-adevăr 
deosebit. Părintele Neofit îmi aducea materiale ale Părintelui 
Ghelasie şi în perioada când încă trăia şi publica câte o carte, de 
acolo de la Frăsinei. Eram atunci la Facultatea de Teologie, în 
perioada studenţiei. Îmi aduc aminte că am iubit foarte mult la 
vremea respectivă două acatiste pe care Părintele le-a alcătuit: 
Acatistul Sfântului Duh şi Acatistul Sfântului Antonie de la Iezer. 

Vorbind de acatiste cu un conţinut minunat, vorbim şi de 
acatistul Rugul Aprins al părintelui Daniil Sandu Tudor, care 
este deosebit, dar care, într-adevăr, este mai greu de rostit în 
biserică de către toţi credincioşii aflaţi la slujbă. La fel şi acatis-
tele Părintelui de care vorbeam ceva mai devreme, Acatistul 
Duhului Sfânt şi Acatistul Sfântului Antonie de la Iezer, sunt cu 
totul deosebite ca limbaj, ca grăire liturgică. Sigur, ulterior, în 
opera Părintelui Ghelasie, cei care s-au ostenit cu republicarea 
ei au introdus în volumele 17 şi 18, toate acatistele pe care 
Părintele le-a alcătuit. 

 Reîntorcându-mă la ideea că Părintele Ghelasie a fost un 
om providenţial, mă gândesc şi la Două milioane de kilometri în 
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căutarea Adevărului, cartea lui Klaus Kenneth, care, marcat de 
nedreptăţi şi exclus de societate, pleacă în căutarea iubirii şi a 
adevărului. Timp de 12 ani, în dorinţa de a căuta partea spiri-
tuală a vieţii, partea aceasta duhovnicească, trece pe la biserica 
romano-catolică, ajunge la religiile orientale, devine chiar un 
guru, se droghează, însă, nimic nu-i umple golul lăuntric. 
Ajungând la Ortodoxie, întâlnirea cu Arhimandritul Sofronie 
este una excepţională. Este transfiguratoare! Această întâlnire îl 
determină pe Klaus Kenneth să mărturisească şi chiar să ţină 
conferinţe – mirean fiind – cu privire la valoarea duhovni-
cească, excepţională, a Arhimandritului Sofronie şi a şcolii 
duhovniceşti de la Essex. Acesta s-a întâmplat cred şi cu 
Părintele Ghelasie şi cu cei ce au mărturisit valoarea scrierilor 
sale. Nu ştiu exact şi nu pot sonda ca să-mi dau seama de 
impactul major sau minor pe care Părintele Ghelasie l-a avut 
asupra celor care poate-L căutau pe Dumnezeu altfel, nu 
neapărat în alte dimensiuni, dar în alte forme şi experienţe, 
străine creştinismului, de multe ori, şi cu privire la modul cum 
a reuşit să-i determine la o naştere a lor în această bucurie a 
întâlnirii cu Dumnezeul cel Viu pe care Părintele cu siguranţă 
că o arăta. 

Sigur, noi vorbim în creştinism despre deprindere duhov-
nicească şi încercăm să înlăturăm esoterismul. În creştinism nu 
există iniţierea despre care vorbesc mai ales religiile orientale. 
Ca să practici yoga, trebuie să te iniţieze cineva în yoga. Dar în 
creştinism noi nu avem nevoie de iniţiere. Creştinismul nu este 
esoteric! În creştinism, modul în care iubeşti, modul în care 
experiezi pe Dumnezeu în iubire poate reprezenta desăvârşirea. 
În Pateric întreabă ucenicul pe duhovnicul său: „Cât timp îţi 
trebuie ca să ajungi sfânt?” Şi părintele duhovnic spune: „De 
dimineaţa până seara”. Nu-i vine să creadă lucrul acesta. „Cum 
adică de dimineaţa până seara?”. „Da, de dimineaţa până 
seara!”. E foarte clar că pocăinţa aceea care zdruncină, pocăinţa 
aceea care duce către naşterea din nou este, până la urmă, 
păşirea deja spre sfinţenie. 

Ce aş mai putea să vă spun despre Părintele Ghelasie? 
Scrierea sa teologică este un pic greoaie. Părintele Ghelasie pare 
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mai dificil ca lectură. Este nevoie de o oarecare deprindere 
pentru a înţelege ceea ce scrie. Îţi trebuie o oarecare pregătire 
pentru Părintele Ghelasie. Teologia lui este altceva. Modalitatea 
în care scrie, de ce scrie cu majuscule? Dacă ajungi să cunoşti 
modul în care Părintele îşi exprimă trăirile, îţi dai seama că, de 
fapt, nu este o teologie raţională-catafatică, ci este o teologie a 
celor care pătimesc apofatismul, aşa cum numea un teolog grec, 
Vasilios, o teologie anagogică, o teologie empirică, adică o 
teologie practicată. Ai o experienţă duhovnicească şi atunci e 
normal că, în urma acestei experienţe, naşti cuvântarea sau 
Dumnezeu naşte prin tine. Dumnezeu se face cunoscut prin 
tine, dar nu mai eşti tu, căci tu eşti golit de eul tău, de sine. Şi 
atunci sigur că este Dumnezeu care lucrează prin smerenia ta, 
prin ceea ce ţi-ai asumat. De aceea, teologia Părintelui e mai 
greoaie. Cărţile, mai ales latura teologică a scrierilor sale, sunt 
mai profunde. Nu neapărat că este acest limbaj, oarecum dife-
renţiat ca modalitate de aşezare pe hârtie, ci datorită modului în 
care el, părintele, aşează pe hârtie înţelegerile sale ce dovedesc o 
reală profunzime teologică. Sfântul Siluan, de exemplu, vorbea 
foarte simplu, dar extrem de profund. În momentul în care 
Arhimandritul Sofronie îi oferă marelui teolog rus Vladimir 
Losky (care are acea trilogie teologică excepţională) scrierile 
Sfântului Siluan, acesta le parcurge, i le aduce înapoi şi-i spune: 
Nu am găsit nimic de valoare dogmatică. Dar însuşi faptul că el a 
scris într-un limbaj foarte simplu, face să se dezvolte valori 
duhovniceşti nemaipomenite, chiar revelatoare. Sfântul Siluan 
spune la un moment dat: Pentru cel ce se roagă neîncetat, lumea 
devine o biserică. Vă daţi seama? Omul care avea două clase, care 
a văzut lumina necreată, ce a putut el să exprime?! Suntem 
mulţi care avem, poate, şi şcoală teologică şi educaţie şi 
erudiţie, dar nu putem emite în spaţiul ecleziastic, în spaţiul 
duhovnicesc, asemenea cuvinte.  

Partea cealaltă a Părintelui, legată de nevoinţă, reprezintă, 
iarăşi, ceva excepţional. Este o lucrare deosebită. Nici nu prea 
pot vorbi despre latura aceasta a nevoinţei, pentru că Părintele 
a ajuns să se hrănească sumar şi, chiar dacă nu hrana aduce 
sfinţenia, totuşi hrana împletită cu lucrarea lăuntrică poate 
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aduce transfigurarea trupească. Părintele, de exemplu, avea 
acest mod de viaţă nevoitor, dar nu-l avea strict doar ca hrană a 
trupului, pentru că prin intermediul hranei încerca să-L aducă 
şi pe Dumnezeu atât în partea sufletească, cât, mai ales, în 
partea trupească. 

Aşadar, e bine că dăm mărturie despre modul în care 
Dumnezeu a lucrat în viaţa Părintelui Cleopa, în viaţa 
Părintelui Paisie Olaru, a Părintelui Ioanichie Moroi, a lui Moş 
Gheorghe, dar trebuie să ne oprim şi asupra modului în care 
Dumnezeu a lucrat şi în viaţa Părintelui Ghelasie. Trebuie să 
dăm lumii acesteia şi o mărturie despre Părintele Ghelasie. 

Părintele Stăniloae, marele şi dragul nostru teolog, spunea 
la un moment dat – cred că într-un interviu cu un francez venit 
la Ortodoxie – că intelectualii au tendinţa de a delimita şi defini. 
În momentul în care începem să prezentăm figuri duhovniceşti, 
ale noastre, ale românilor, pe cele ale secolului al XX-lea, dar şi 
pe cele ale începutului de secol al XXI-lea, cred că ar trebui să 
ne oprim din obişnuinţa de a delimita şi de a defini. Este o 
tendinţă a teologilor, mai ales a celor care dezvoltă o teologie 
raţională, mai degrabă, decât una duhovnicească, de a delimita, 
de a defini şi de a arăta de multe ori cum cutare pare a fi mai 
laic în exprimare, cutare se încadrează într-o anumită erezie etc. 

Eu cred că opera părintelui Ghelasie este una cu adevărat 
binevenită. Este minunat faptul că ea există, că a fost realizată. 
Trebuie pusă, însă, şi în valoare, şi cu siguranţă că pentru mulţi 
care îl caută pe Dumnezeu, în altă parte decât în Ortodoxie, în 
alte religii sau ideologii, în alte „lăcaşuri”, Părintele Ghelasie 
poate să le devină lumină. Îmi vine în minte şi fratele Vasile, 
cum îi ziceam eu, şi anume Părintele Valerian, un apropiat, de 
altfel. Noi ne-am cunoscut acum vreo douăzeci şi ceva de ani, 
când eu eram student la teologie, iar dânsul venea la părintele 
meu duhovnic, iar după aceea a luat drumul Frăsineiului. 
Părintele Valerian, un actor de notorietate care îşi dezvolta o 
carieră fulminantă, a renunţat la actorie şi la lume, datorită 
întâlnirii cu Dumnezeu prin Părintele Ghelasie, ca să îmbră-
ţişeze cinul monahal şi să devină o fiinţă eshatologică, o fiinţă a 
veşniciei. 
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Mă bucur mult, pot să spun, de faptul că m-am întâlnit cu 
Părintele Ghelasie, dar şi cu Părintele Lavrentie şi cu alţi Părinţi 
din Mănăstirea Frăsinei. Acestea le-am putut mărturisi despre 
Părintele Ghelasie şi am făcut-o cu mare drag. 

Ioanichie Ieromonahul  
Mânăstirea Vasiova, Bocşa 
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Incursiuni în psihologia transpersonalistă 
– despre isihasm şi psihologia viitorului – 

 
 
Ad. Olteanu: Despre existenţa lui Aby Warburg (+1929), 

acest suflet florentin de ascendenţă veneţiană şi cu sânge de 
evreu, cum îi plăcea să se descrie, am aflat detalii pentru prima 
dată din prelegerea pe care părintele Neofit a ţinut-o la secţia de 
psihiatrie a Spitalului din Râmnicu Vâlcea. Îndrăgostit de 
cultura clasică, cu interes precoce pentru literatură şi istoria 
artei, destinul şi caracterul lui Aby Warburg a fost unul versatil, 
imprevizibil şi atipic pentru familia de bancheri din care 
provenea. Chiar şi stagiile sale prelungite de tratament în 
sanatoriile de specialitate îl scot din schema cuminte a definiţiei 
unei vieţi consumată în mod pragmatic. Ulterior am aflat şi 
despre existenţa unui prodigios Institut Warburg cu sediul în 
Londra, căruia aş fi vrut poate cândva să îi trec pragul pentru a 
răsfoi cărţile care se află acolo şi care îi cinstesc memoria. 

Stanislav Grof, un alt subiect al convorbirilor care urmează, 
se înscrie şi el în contextul unor preocupări care poate că se vor 
concretiza într-o carte anul viitor, iar trăsăturile comune ale 
celor pomeniţi în discuţii ar fi căutarea unor trasee spirituale de 
reîntregire, normalul şi patologicul, experienţa clinică de tera-
peut sau de client. La capătul acestor idei dezbătute aş fi bucuros 
dacă cititorul va şti să definească criteriile unei experienţe 
spirituale viabile, să-i identifice liniile de forţă şi să le aşeze  
într-o mistică şi o devenire isihastă inimitabile. 

N: Mulţumesc întâi de toate pentru invitaţia la... psihiatrie, 
unde l-am adus în atenţie nu doar pe Aby Warburg, ci şi pe 
Stanislav Grof. Ar fi trebuit să urmeze încă două astfel de 
acţiuni, pentru că acesta fusese gândul şi planul iniţial, să fie 
trei astfel de cuvinte. Conjunctura „stării de alertă” a făcut să fie 
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amânate sine die. Este de discutat însă pe seama acestui subiect 
al memoriilor şi mai ales, poate, pe seama celui al urgenţelor 
spirituale care aduc în atenţie înţelegerea şi tratarea crizelor de 
transformare. De ce Stanislav Grof şi de ce psihologia viitorului? 

Ad. Olteanu: Pentru că Biserica are privirea îndreptată 
spre eshaton şi acesta ţine de un viitor metafizic şi netrecător, în 
împărăţia Preasfintei Treimi. 

N.: Poate să fie unul dintre răspunsuri. Mi s-a părut 
interesant însă că Grof, ca psihiatru, abordează tema urgenţelor 
şi a transformărilor spirituale. Vorbeşte despre tipuri de urgenţe 
spirituale, de factorii declanşatori, despre diagnosticarea şi 
tratamentul urgenţelor spirituale. Şi cred că psihologii şi 
medicii psihiatrii ar fi bine să aibă în atenţie astfel de urgenţe şi 
transformări spirituale, în fond crize psiho-spirituale, care ar 
trebui identificate ca atare. Ceea ce presupune o prealabilă 
dechidere spirituală, chiar o căutare spirituală personală care 
poate conduce către noi perspective, cum spune Grof, atât ca 
autoexplorare, cât şi ca psihoterapie. Ca amănunt, nu ştiam, dar 
am aflat ulterior, citind cuvântul in memoriam, publicat de 
Stanislav, după moartea soţiei sale Christina, că de fapt ea a 
lansat conceptul de „urgenţă spirituală”. 

Pe de altă parte, în Psihologia viitorului, Stanislav lasă 
deschis conceptul de „urgenţă spirituală”, despre care speră că, 
deşi nou, va putea fi completat şi perfecţionat în viitor. Sigur că 
aici mă pot gândi în ce fel creştinismul, isihasmul mai exact, 
poate fi implicat în a oferi răspunsuri, directe sau indirecte, 
comparative, unei astfel de problematici a urgenţelor spirituale 
cu orizont de transformare personală, şi, prin urmare, poate 
adânci, orienta şi clarifica conceptul de „urgenţă spirituală”. 
Spun că este nevoie şi de clarificare şi de orientare din 
perspectivă isihastă, pentru că este vorba de o altă viziune prin 
care se pot filtra sau decanta tipurile majore de crize psiho-
spirituale observate de Stanislav, printre care consemnează: 
criza şamanică, trezirea energiei kundalini, experienţele de 
conştiinţă unificată, reînnoirea psihologică prin reîntoarcerea la 
centru, criza deschiderii psihicului, experienţe din vieţi ante-
rioare, comunicarea cu ghizi spirituali, întâlniri cu OZN-uri şi 
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răpirea de către extratereştri, stări de posedare, alcoolism şi 
dependenţă de droguri. 

Însă, apropo de sisteme de memorii, îmi vine în minte un 
volum, New Age, al lui Bruno Wurtz, sociolog la Universitatea 
de Vest din Timişoara. Este o carte pe care am citit-o prin 1992, 
în perioada studenţiei. Aş spune că într-un fel această lectură a 
fost şi un răspuns la o „urgenţă spirituală”. 

Ad. Olteanu: În perioada studenţiei politehnice sau teolo-
gice? Această carte v-ar fi sugerat indirect propensiunea spre 
absolut. 

N.: M-a pus în faţa unei alegeri, într-un sens de orientare 
şi de clarificare. Dar, sigur că Dumnezeu este Cel care îţi insuflă 
chemarea, trezirea la credinţă şi la o inevitabilă lămurire. Cred 
că pe atunci mă aflam între Politehnică şi Teologie, eram la 
Ştiinţe Economice. În plină sesiune de vară, învăţam pentru un 
examen la Finanţe. Cartea am primit-o de la un coleg de-al 
fratelui meu, de la Maşini Termice, Sorin îl chema. Un tip blond 
cu ochelari, cu un ten alb, figură ariană. Parcă am şi acum 
imaginea sa de atunci, de când mi-a dăruit cartea. Eu eram în 
interior, în pragul uşii camerei cu numărul 70 din căminul 7, 
care era vizavi de liceul de muzică Ion Vidu, iar Sorin era pe 
coridor, în afara uşii. Ne-am întâlnit în prag. De fapt, bătuse la 
uşă special ca să îmi dea cartea. Nu vorbisem cu el niciodată. 
Dar îl cunoşteam din vedere, ca pe mulţi din colegii de secţie ai 
fratelui. Ştia că eram preocupat de lectură în acea perioadă. 
Asta, desigur, după vreo doi ani de frecat menta prin com-
plexul studenţesc. Însă atunci era o perioadă în care citeam 
destul de mult, în special cărţi din „raftul” de filosofie şi 
psihologie. Luam cărţi de la bibliotecă, tot ce îmi pica în mână, 
fără recomandări prealabile. Această lectură, cumva fără ţintă 
precisă, exprima un fel de criză psiho-spirituală, dacă tot 
vorbim de Stanislav Grof. Poate chiar era la mijloc o „urgenţă 
spirituală” pe care, aşa cum se întâmplă de obicei, atunci când 
eşti cel în cauză, nu o evaluezi, atât de bine, ca atare. 

Volumul lui Bruno Wurtz este o prezentare a acestei 
conspiraţii a Erei Vărsătorului, care surprinde mutaţii de 
paradigmă în ştiinţă, re-legarea ştiinţei la un fond spiritual şi 
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astrologic. Cartea cuprindea date de natură sociologică: insti-
tuţii, organizaţii, reţele, membri, reprezentanţi, fişele personale 
ale celor care erau implicaţi în această mişcare numită generic 
New Age. Acesta a fost poate punctul de inflexiune, de deschi-
dere opţională, pentru că Wurtz prezenta mişcarea într-un 
raport discret, în contrasens cu creştinismul. 

Ad. Olteanu: Pentru că şi creştinismul este, din punctul 
lor de vedere, parte a mişcării New Age. 

N.: Stanislav Grof face trimitere în Psihologia viitorului 
chiar la isihasm şi la Sf. Grigorie Palama. Dar aşează isihasmul 
ca o componentă printre altele, dintr-o întreagă paletă a expe-
rienţelor spiritual-mistice, de orice natură religioasă ar fi: 
şamanică, taoistă, budistă, islamică, iudaică, creştină etc. Între 
tehnicile antice şi aborigene pentru inducerea stărilor holotropice, 
introduce meditaţia, rugăciunea şi alte practici spirituale, printre 
care nominalizează şi isihasmul alături de tehnici precum 
lucrul, direct sau indirect, cu respiraţia, tehnologii ale sunetului, 
dansul sau alte forme de mişcare, izolare socială şi deprivare 
senzorială, mijloace fiziologice şi proceduri fizice dureroase, 
substanţe psihedelice de provenienţă animală sau vegetală. Un 
domeniu căruia i-a acordat o importanţă deosebită a fost 
tanatologia, ca disciplină care studiază experienţele de moarte 
clinică şi aspectele psihologice şi spirituale ale morţii şi ale stării 
premergătoare morţii.    

Bruno Wurtz, însă, prezenta creştinismul ca adevărata 
alter-nativă. El nu îl includea în mişcarea New Age, cum îl 
integrează new-age-iştii, ci îl contrapunea mai degrabă. 
Susţinea că în afară de cei care spun că există un timp ciclic şi 
trecerea într-o nouă eră, mai este Cineva care afirmă: Eu sunt 
Alfa şi Omega, Eu sunt Lumina lumii. Te punea astfel în situaţia 
de a alege între a trece într-o nouă eră sau a intra într-un nou 
eon, unul eshatologic. Acestea erau nişte direcţii şi nişte opţiuni 
majore la sfârşit de sec. XX. Atunci mi-am pus întrebarea, dacă 
ar fi să aleg, încotro m-aş duce, pe ce traseu m-aş înscrie: să 
intru pe culoarul acesta al Noii Ere sau să mă orientez spre Alfa 
şi Omega, spre Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Nici astăzi nu ar 
strica să ne întrebăm, cei care nu am făcut-o încă, încotro? 
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În titlurile de capitole ale cărţii erau referiri la modificările/ 
transformările conştiinţei, la filosofia transformării umanului. 
Ceea ce era interesant. În fond, transformarea omului, transfor-
marea noastră, a fiecăruia, ar trebui să fie o reală preocupare. 
Dacă nu avem conştiinţa nevoii de transformare, dacă nu avem 
conştiinţa posibilităţii de transformare, încă nu suntem oameni 
la modul real, chiar dacă ni se pare că am fi. Într-un fel, crizele 
psihospirituale sunt simptome ale nevoii de transformare. 

Ad. Olteanu: Transformare care este prezentă desigur şi 
în creştinism în alte modalităţi. 

N.: Fără îndoială. Însă, în mişcarea de Nouă Eră se 
vorbeşte despre transformarea spirituală a omului, deopotrivă 
cu implicaţiile sau aplicaţiile ei în psihologie, în psihiatrie, în 
neurologie şi în pedagogie, dar nu numai. Stanislav Grof 
subliniază faptul că psihiatria modernă nu face diferenţa dintre 
stările mistico-spirituale şi bolile mintale, dintre stările mistice 
şi psihoze. Denunţă tendinţa de a patologiza toate experienţele 
care nu pot fi înţelese în contextul limitat al paradigmei 
materialist-moniste. Acuză faptul că paradigma ştiinţifică domi-
nantă a ignorat, distorsionat şi interpretat greşit toate dovezile 
referitoare la ceea ce el numeşte, generic, stări holotropice. Crede 
că ştiinţa modernă îşi păstrează filosofia materialist-monistă 
numai prin excluderea sistematică şi cenzurarea tuturor datelor 
despre stările holotropice. Grof pune în definitiv în criză psihiatria 
occidentală ca paradigmă, încercând să releve concepţiile 
greşite şi nevoia urgentă de restructurare sau de transformare 
paradigmatică. Toate acestea implică şi o problematică a viziu-
nilor asupra bolilor mintale. 

A. În fond discuţiile sunt despre sănătatea mintală şi 
mistică. 

N.: În cartea lui Wurtz am dat de fişele de persoană ale lui 
Stanislav şi Christina Grof, Fritjof Capra, David Bohm, Karl H. 
Pribram, Rupert Sheldrake. Având invitaţia pe care mi-aţi 
făcut-o la secţia de psihiatrie am refăcut circuitul şi m-am oprit 
la cartea lui Stanislav Grof, cumpărată mai demult, gândind că 
nu ar strica să mă mişc în spaţiul New Age, pentru că ei 
încearcă, prin felul în care fac trimitere la misticile orientale şi la 
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şamanism, o re-legare a ştiinţei cu spiritualul, în forma în care 
este înţeles în respectivele tradiţii, desigur. Important, dincolo 
de acuzaţiile de amestec, de sincretism, este faptul că introduc 
componenta mistică, spirituală, în ecuaţia ştiinţifică. 

Astfel, l-am luat în cătare pe Stanislav Grof, pe care l-am 
găsit printre reprezentanţii de frunte ai New Age, analizat 
succint şi de Bruno Wurtz, care făcea fiecăruia o fişă de prezen-
tare, ca un fel de curriculum doctrinar. Mi s-a pare important să 
nu ne limităm doar la o modalitate de a pune etichete. Inte-
resant că, spre deosebire de Stanislav Grof, care pomeneşte de 
isihasm şi de Sfântul Grigorie Palama, Fritjof Capra în Taofizica 
caută o reîntoarcere spiritualistă, urmând perspectiva unei 
mistici taoiste. F. Capra nu lasă prin urmare să se înţeleagă că şi 
creştinismul ar avea o latură mistică. Se detaşează de creşti-
nismul apusean de factură scolastică, cantonându-l în acest tip 
de raţionalism, şi trage concluzia că mistica nu este de găsit 
decât în zona orientală, anume în cea taoistă, pentru care a şi 
optat Acuma, că lucrurile sunt doar în treacăt amintite şi nu 
sunt integrate de Grof, pentru că nu pot fi integrate, este o altă 
chestiune. Aşa am ajuns eu la psihologia viitorului şi la 
Stanislav Grof, cu treizeci de ani în urmă, şi acum încerc să 
refac o buclă în timp. 

Ad. Olteanu: Şi aţi revenit la el într-un mod oarecum 
forţat de această invitaţie. 

N.: Forţat în nici un caz, pentru că puteam să aleg orice 
altă temă sau autor. Aş putea chiar să vă întreb cum vi s-a părut 
aducerea în atenţie a unui de autor de o atare factură, dincolo 
de încadrarea în mişcarea New Age, pentru că nu agreez 
punerea facilă de etichete. Până la urmă, este util să ştii zona şi 
cadrajul, situarea unui autor într-un curent, într-o mişcare etc. 
Dar este bine, totodată, să parcurgi scrierile respective, pentru 
că poţi să observi nuanţele şi detaliile noi de pe teren, într-un 
conţinut mai personalizat. De aceea am şi propus lectura şi 
tema Psihologiei viitorului şi, indirect, problema viitorului 
psihologiei. 

Ad. Olteanu: Este utilă cunoaşterea unor astfel de direcţii 
prin întoarcerea la text şi la surse, iar nu la marii secunzi cum 
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spunea Constantin Noica despre Emil Cioran, că ar fi fost 
expert în marii secunzi Georg Simmel, Ludwig Klages, Lev 
Şestov sau Ortega y Gasset, şi căruia îi cerea imperativ să 
citească filozofia consacrată a lui Platon, Kant sau Hegel. Pe de 
altă parte, aducerea în atenţie a ideilor lui Stanislav Grof îşi are 
elementele ei de provocare despre care aminteaţi şi pentru că 
ele au două versante, respectiv dimensiunea ştiinţifică, pentru 
că a el fost medic de clinică cu studiile făcute la Praga, venind 
de pe uliţa cehă a alchimiştilor, şi poate că din această nemul-
ţumire faţă de ştiinţa care nu te conduce la un sens sau un 
conţinut, a făcut trimiteri insistente spre cealaltă zonă, mai 
spiritualistă, prin tatonări în diferitele religii (budismul, 
hinduismul sau taoismul). Are şi noţiuni de teologie apuseană, 
pomenind de un frate benedictin, de mistica lui Ioan al Crucii 
sau a Terezei de Ávila. 

N.: E vorba de un întreg colectiv de psihiatri şi psihologi 
care aduce o astfel de temă în atenţie, prin care se încearcă o 
ieşire din corsetul monismului materialist. Acest monism este 
de fapt păgubos. Materialismul monist din ştiinţă în sec. XXI se 
pare că este marea castrare a umanităţii, ultima majoră. 

Ad. Olteanu: Tema de la care pleacă Stanislav Grof este 
aceea a unui interes ştiinţific al medicului de clinică, dar este 
fascinat şi de psihoterapie. Preocupările lui nu sunt numai 
spiritualiste, ci legate de psihologia clinică şi de psihoterapie. 

N.: Stanislav Grof a fost clinician, dar aş zice că nu a 
gândit şi nu a văzut doar ca un clinician. Mi se par interesante 
implicaţiile cercetărilor moderne asupra conştiinţei în psihiatrie, 
pe care le semnalează. Apoi, sunt de urmărit schimbările care ar 
trebui să se producă în modul de gândire al breslei, pe care le 
înscrie în câteva mari categorii: natura psihicului uman şi 
dimensiunile conştiinţei, natura şi arhitectura tulburărilor 
emoţionale şi psihosomatice, mecanismele terapeutice eficiente, 
strategiile de psihoterapie şi de autoexplorare, rolul spiritua-
lităţii în viaţa omului, natura realităţii: psihic, cosmos şi 
conştiinţă. Toate aceste categorii ale schimbării ar putea fi 
lecturate şi dintr-o perspectivă isihastă. De exemplu, care este 
natura realităţii psihicului sau a conştiinţei, din perspectivă 
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isihastă? Există şi o metaformă iconică arhechipală, aşa cum 
vorbeşte isihasmul, care poate re-ordona şi re-configura arhi-
tectura tulburărilor emoţionale şi psihosomatice? Mă gândesc, 
în fond, şi dacă clinicienii care îşi asumă credinţa, în spaţiul 
românesc, de pildă, nu ar putea să îşi asume (şi) acest orizont al 
transformării străbătând prin categoriile schimbării (şi) prin 
mijlocirea unei viziuni spirituale isihaste. La urma urmei, Grof, 
psihiatru fiind, a încercat, în felul lui, să-şi apropie un orizont 
spiritual...   

Ad. Olteanu: A fost psihiatru de clinică, însă preocupările 
lui suferă cu timpul modificări,  pentru că psihiatria şi determi-
nismul mecanicist, să îi spun cartezian, nu mai sunt suficiente. 

N.: Denotă o limitare care îl provoacă la noi căutări. În 
fond, Grof susţine că experienţele din stările holotropice ale 
conştiinţei nu pot fi explicate în cadrele conceptuale ale psihia-
triei academice, care se circumscriu biografiei postnatale şi 
subconştientului freudian individual. În acest sens reclamă 
nevoia unui model cu o cuprindere mai largă, una care să aso-
cieze domeniului biografic alte două: domeniul perinatal şi cel 
transpersonal. Aceste din urmă fenomene, perinatalul respectiv 
transpersonalul, sunt de regăsit, după Grof, în literatura reli-
gioasă, mistică şi ocultă de pe diversele meridiane. Astfel, 
deschiderea către integrarea domeniului perinatal şi a celui 
transpersonal, presupune, implică şi asumarea unui orizont 
spiritual. Însă, pentru mine provocarea este de a lectura 
perinatalul şi transpersonalul din  perspectiva personalismului 
isihast, pentru că nu este suficientă doar o depăşire a monis-
mului materialist. Spiritualul nu e prin sine un loz câştigător. 
Ar trebui avută în considerare şi o posibilă patologie spirituală 
sau posibilitatea căderilor, degenerărilor şi alterărilor spirituale. 

Ad. Olteanu: Schimbarea priorităţilor survine la S. Grof 
odată cu trecerea anilor. Acumulează experienţă clinică, epui-
zează subiectul şi merge spre o altă latură de căutare, chiar şi 
geografică, pentru că în 1976 pleacă din Praga cu o bursă în 
SUA, unde devine asistent universitar, încearcă diferite 
abordări din psihoterapie şi circulă în diferite spaţii religios-
existenţiale. 
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N.: Ca experienţă directă, nemijlocită, Stanislav a luat 
parte la ceremonii ale unor culturi tribale din diferite părţi ale 
lumii, a avut contact cu şamani din cele două Americi, de Nord 
şi de Sud, şi din Mexic, şi cu reprezentanţi ai diferitelor disci-
pline spirituale, precum vipassana, zen, budismul vajrayana, 
siddha yoga, tantra, dar şi cu ordinul creştin benedictin. 

Şamanismul, însă, pare a fi fundalul pe care se desfăşoară 
întregul său demers. Şamanismul ca mod de a înţelege spiri-
tualul, şamanismul ca model arhetipal, ca o primordialitate din 
care religiile organizate, inclusiv creştinismul, şi-ar extrage 
seva. Însă, în perspectivă creştină, această interpretare, această 
şamanizare, evident că nu stă în picioare. Faptul că şamanismul 
este străvechi şi se regăseşte în America de Nord şi de Sud, în 
Europa, Africa, Asia, Australia, Micronezia şi în Polinezia, nu 
este şi o validare a sa ca experienţă, tehnică şi procedură 
spirituală autentică, clarificatoare şi nici ca sistem spiritual şi 
artă de vindecare a umanităţii. Cine are o minimă viziune 
creştină ştie că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu nu se 
descoperă doar calea către Dumnezeu Treime, dar, totodată, ni 
se redescoperă şi chipul-icoană al omului, restaurat. Şama-
nismul rămâne o abordare care nu cunoaşte chipul omului 
restaurat hristic şi ca atare nu are acces la memoriile iconice 
restauratoare şi la o deplină artă a vindecării. Inducerea stărilor 
holotropice şi modificarea stării mintale prin intermediul 
substanţelor psihedelice, fie că este cactusul mexican (peyote), 
ciuperca sacră (teonanacatl), liană de junglă (faimoasa 
ayahuasca), coajă de arbust eboga, sau secreţia pielii de broască 
(Bufo alvarius) ori carne de peşte (Kyphosus fuscus din Pacific) 
etc., au nevoie de o înţelegere prealabilă a ceea ce înseamnă 
natura minţii, a ceea ce înseamnă mintea ca o componentă, nu 
fundamentală, în chipul integral al omului, şi a ceea ce 
înseamnă un orizont integrativ real, arhechipal. 

Din perspectivă isihastă, posibilitatea modificării stărilor 
minţii prin intermediul acestor substanţe psihedelice este dată 
de natura energetică (subtilă) a minţii, adică de semimaterialis-
mul ei intrinsec sau, altfel zis, de caracterul său pseudo-spiritual. 
Toate aceste tehnologii şamanice sunt practici, tehnici sau 
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experienţe pseudo-spirituale întrucât confundă subtilitatea 
energetică a minţii sau chiar a naturii cu spiritul propriu-zis, 
care în precizarea isihastă este fiinţialitate, aşa cum este sufletul 
omului, cel dincolo de minte, ca realitate conştientă. 

De altfel, în antropologia iconică isihastă se face distincţie 
între conştienţa minţii şi conştiinţa sufletului, între natura 
energetică, şi, deci, semimaterială, a minţii şi natura fiinţială a 
sufletului. În astfel de perspectivă, substanţele psihedelice 
modifică de fapt stările conştienţei, nu stările conştiinţei. Iar a 
modifica stările conştienţei în afara conştiinţei înseamnă nu 
doar un demers pseudo-spiritual, ci chiar o alterare a 
conştienţei şi o dez-integrare a chipului omului.       

Ad. Olteanu: Chiar şi astrologia la care face referire ar 
putea fi desemnată drept un spaţiu religios-existenţial. Ioan 
Culianu ne spune că sistemul astrologic este bine articulat din 
punct de vedere ştiinţific. Stanislav Grof este interesat de 
astrologie şi de tanatologie, acumulează experienţă spirituală 
iar preocupările lui merg spre aceasta prin tatonare. Nu ştiu 
dacă ajunge la sinteze sau la răspunsuri suficiente, dar la un 
eclectism şi la o mixtură experienţială cu siguranţă. L-aş numi 
psihiatru şi psihoterapeut, pentru că, lăsând la o parte faptul că 
se circumscrie unei experienţe de tip New Age, trimite la 
psihologia transpersonalistă. Încerc să îl înţeleg şi ca istoric şi 
teolog al religiilor foarte interesat de Jung, amintind de 
inconştientul fiecăruia dintre noi pe care îl identifica şi Sigmund 
Freud în scrierile lui.  

N.: La Christina Grof am întâlnit, vizavi de experienţa 
holotropică şi de aspiraţia spre întregire, faptul că au abordat 
practicile holotropice, încă de la sosirea lui Stanislav în SUA, în 
1976. Vorbind de influenţe, pomenea pe Jung, pe Roberto 
Assagioli legat de psihosinteză, nu de psihanaliză, dar şi de încă 
un profesor al Christinei Grof, Joseph Campbell, care se ocupa 
în special de mit şi de religiile comparate. Despre acesta din 
urmă, mitologul Campbell, spune Christina că ar fi influenţat-o, 
ea fiindu-i chiar studentă. Aşa, ca o remarcă, am văzut pe 
internet o poză, în care erau Christina şi Stanislav Grof la 
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bătrâneţe, iar pe fundal era o biserica rusească cu turle de aur. 
Mi s-a părut interesantă asocierea lor cu fundalul.  

Christina, ea însăşi dependentă de alcool o anumită 
perioadă, vorbeşte despre dorinţa din spatele dependenţei, de 
dependent ca de un căutător spiritual, de o sete universală de 
întregire, dar şi de o noapte neagră a dependenţei care, totodată, o 
vede şi ca pe o stare de urgenţă spirituală. Simţim setea de 
întregire fără să ştim ce este, spune Christina. Paradoxal este 
faptul că povesteşte episoadele de dependenţă personală de 
alcool ce s-au petrecut într-o perioadă când era angajată în 
practici spirituale. Mozaicul adicţiei are multe faţete care coexistă, 
observă Christina, care constată că studiul specialiştilor asupra 
adicţiei, deşi a devenit din ce în ce mai elaborat, s-a fixat 
îndeosebi asupra aspectului fizic, psihologic şi social al proce-
sului de adicţie. Susţine însă, că trebuie să tratăm oamenii care 
suferă de această maladie, uneori fatală, adresându-ne fiecărui 
aspect al constituţiei umane: fizic, emoţional, cognitiv, social şi 
spiritual. Aspectul spiritual consideră că e unul prea puţin luat 
în considerare. Evocă, ca argument în plus, în acest sens, o 
celebră scrisoare a lui Jung care, pornind de la termenul latin 
pentru alcool, propune formula spiritus contra spiritum, adică 
spirit contra spirt. 

Este de remarcat faptul că spiritualul îl poziţionează 
dincolo de cognitiv şi de emoţional. Nu îl confundă cu 
cognitivul, cu mentalul. În acest sens, este de adus în atenţie 
modelul de la care se porneşte pe calea de întregire şi după care 
se configurează întregirea în viziunea Christinei Grof. Trebuie 
identificat acest spiritual în natura sa. De aceea, aş zice că este 
oportun de lecturat acest model şi din perspectiva antropologiei 
iconice şi a reperelor isihaste care oferă un model iconic de 
întregire sau o cale de întregire iconică. Contează viziunea asupra 
modelelor şi modalitatea lor de asimilare.   

Ad. Olteanu: Modelele lui S. Grof sunt din varii disci-
pline, plecând de la nucleul ştiinţific freudian al unor teorii care 
din punct de vedere filozofic sunt solide şi aici nu discut despre 
viabilitatea aserţiunilor lui Freud care este o altă chestiune, 
unele verificate clinic, altele rămase la stadiul de ipoteză. Se ştie 
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că psihanalizei nu i se recunoaşte în cea mai mare măsură 
statutul de ştiinţă. Stanislav Grof îl citeşte pe doctorul Freud cu 
atenţie şi ajunge la cel care a creat o schismă prin psihologia sa 
abisală, adică la elveţianul creştin C.G. Jung, discipolul lui 
Freud, al cărui tată a fost pastor protestant. Are preocupări de 
mitologie şi de religie comparată inspirate din Mircea Eliade, 
prieten cu Jung, ambii participanţi la conferinţele Eranos de la 
Ascona. Din câte am înţeles, Jung ar fi fost adevăratul mentor al 
scrierilor lui Grof. Nu ştiu însă dacă îl citează pe Eliade. 

N.: Am văzut, în prezentarea lui Grof afirmaţia că, în zona 
psihiatriei, a fost influenţat de lucrări freudiene principale, de 
ceva lucrări ale celor care sunt din şcoala lui, de Anna Freud, 
care duce mai departe teoriile tatălui său, şi de Heinz Hartmann, 
ce au inspirat o psihologie modernă a eului, apoi de R. Spitz şi 
M. Mahler, care au pus bazele unei mai bune înţelegeri a dezvol-
tării eului şi a stabilirii identităţii personale. Reţine din lucrările 
lor că cele trei faze ale evoluţiei eului – autistă, simbiotică şi 
faza de separare-individuaţie, au importante implicaţii teoretice 
şi clinice. Recunoaşte faptul că dinamica evoluţiei eului şi a 
vicisitudinilor sale a făcut posibilă dezvoltarea tehnicilor de 
psihoterapie. Nu se îndoieşte că psihologia eului a îmbunătăţit, 
a perfecţionat şi a extins înţelegerea psihanalitică a psihopatolo-
giei. Nu contestă legătura dintre observaţiile asupra bebeluşilor 
şi a copiilor şi teoria psihanalizei, şi faptul că prin această 
asociere s-a încercat o mai bună înţelegere a dezvoltării eului şi 
a stabilizării identităţii personale. Aici ar fi şi problematica 
delicată pentru că, din ce am remarcat, Stanislav Grof vede 
aceste două dimensiuni ca nefiind acoperite deplin de psihana-
liză şi de psihologia eului. 

Ca atare, apreciază că atât psihologia eului, cât şi psihana-
liza au o viziune îngustă asupra psihicului, limitată la biografia 
postnatală şi la inconştientul individual. Afirmă, în fond, că 
tulburările emoţionale şi psihosomatice au o structură multi-
nivel şi multidimensională, cu importante rădăcini perinatale şi 
transpersonale. Însă, precizează că rădăcinile perinatale şi 
transpersonale ale tulburărilor emoţionale nu înseamnă negarea 
semnificaţiei factorilor biologici evidenţiaţi de psihanaliză şi de 
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psihologia eului. Încearcă astfel să ajungă la o imagine mai 
largă, mai completă, a psihopatologiei şi la perspective noi şi 
incitante în terapie, adăugând dimensiunile perinatale şi 
transpersonale. 

Chestiunea identităţii personale şi a stabilităţii şi dezvol-
tării eului capătă o altă turnură prin prisma antropologiei 
iconice, a asumării dublei filiaţii, a dublei naşteri, divine şi 
umane. Paradoxal, stabilitatea identităţii personale se realizează 
în sens isihast în raport de integrarea acestui dublu memorial 
filiativ, care transcende chiar perinatalul şi transpersonalul despre 
care vorbeşte Stanislav Grof. Este fundamentală viziunea antro-
pogonică isihastă, modalitatea zămislirii şi a venirii în existenţă 
a persoanei, naşterea respectiv re-naşterea baptismală. 

Aş remarca, însă, pe de altă parte, expulzarea sau ieşirea 
de bunăvoie, din şcoala de psihanaliză clasică, a lui Carl Gustav 
Jung, Otto Rank, Wilhelm Reich şi Alfred Adler, care şi-au 
format şcoli proprii. Alţii, rămaşi în organizaţie, şi-au construit 
variante proprii ale teoriei şi tehnicii psihanalitice. Asta aşa, 
pentru a consemna această fragmentare care conferă o imagine 
reală, neomogenă, a şcolii psihanalitice.   

Ad. Olteanu: Sau poate că mişcarea lui Freud ea însăşi a 
devenit marginală, pentru că a fost părăsit de către o parte 
dintre discipoli. 

N.: Grof consemnează că au apărut o sumedenie de şcoli 
abisale, dar şi că influenţa efectivă a acestora asupra psihiatriei 
clasice este minimală. Din ceea ce spune el reiese ca şcolile 
respective nu au avut o influenţă majoră asupra psihiatriei.  

Ad. Olteanu: Pentru că sunt paradigme diferite. Una este 
psihiatria tradiţională care asumă zone ştiinţifice de precizie şi 
codificate în ediţiile succesive D.S.M., şi alta este psihanaliza cu 
diferitele ei ramificaţii. 

N.: Vizavi de diferenţele dintre şcoli, Grof afirmă că 
acestea se deosebesc prin înţelegerea psihicului şi a naturii 
tulburărilor emoţionale, dar şi prin tehnicile terapeutice. Însă, 
aceste deosebiri cred că pot fi luate şi ca nişte caracteristici pe 
marginea cărora poţi să discuţi atunci când abordezi raporturile 
de diferenţiere. Grof le vede într-un fel de evoluţie, nu le 



Ad. OLTEANU şi NEOFIT 

170 

contestă de facto şi nu le exclude, dar le vede cantonate pe 
anumite zone. Consideră că sunt anumite tulburări emoţionale 
sau psihosomatice pe care nu poţi să le rezolvi prin tehnica sau 
metoda psihanalitică şi conchide că atât psihologia eului, cât şi 
psihanaliza, au o înţelegere limitată asupra psihicului, şi aici 
intervine chestiunea cu extinderea hărţii psihicului, cu adău-
garea domeniului transpersonal respectiv perinatal. Însă, în 
viziune creştină toate acestea trebuie puse într-o altă lumină, 
pentru că dacă luăm modelul eliadesc de identificare a sacrului, 
amestecăm lucrurile. 

Ad. Olteanu: Sacrul nu ar fi o construcţie culturală ci un 
element în structura conştiinţei, şi aceasta văzută nu neapărat 
ca arhitectură corticală. Este una dintre afirmaţiile importante 
pentru înţelegerea lui Mircea Eliade ca savant. 

Toată viaţa el căutat eclectismul ca metodologie de lucru 
sau sincretismul, poate constrâns şi de locul cosmopolit şi 
eterogen unde preda istoria religiilor. 

N.: Apropo de sursele secundare, părintele Stăniloae 
spunea că nici Eliade, în perspectiva referirilor la creştinism, nu 
a mers pe surse primare, cel puţin cele ale spaţiului creştin 
răsăritean, unde sunt reperele forte. 

Ad. Olteanu: Mircea Eliade iniţial vede lucrurile într-o 
autentică ortodoxie mărturisită şi asumată, însă ulterior călăto-
reşte şi zăboveşte în India, pentru ca mai apoi să rămână în 
Occident, şi acest traseu iniţiatic se resimte în cele mai multe 
din lucrările sale. 

N.: Cred ca a fost impregnat mai mult decât trebuie de 
spaţiul indian şi pe sub haina creştină s-au născut idei diferite, 
însă aceasta este o altă discuţie.  

Ad. Olteanu: Ideea era de sacrul ca element încorporat 
conştiinţei şi cred că de la el pleacă şi Stanislav Grof căutând 
astfel de elemente în diferite experienţe religioase.  

N.: Este şi o deschidere care se poate transforma în închi-
dere şi aici este şi riscul New Age-ului, vizavi de paradigma cea 
nouă, care poate să fie o vrăjire, o dez-vrăjire şi o re-vrăjire, şi, 
în sensul acesta, nu se iese din spaţiul vrăjelii, ca să formulez 
aşa, ca în spatele blocului. Inclusiv transpersonalismul poate fi 
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o deschidere care închide. De pildă, S. Grof încadrează, în a 
doua categorie de fenomene transpersonale, faptul că conştiinţa 
individuală poate transcende toate graniţele până la identifi-
carea cu Conştiinţa Cosmică sau Mintea Universală, care poate 
avea, în viziunea sa, diferite numiri: Brahma, Buddha, Christul 
Cosmic, Keter, Allah, Tao, Marele Spirit şi multe altele. 
Problema aici este în primul rând una de identificare şi apoi de 
numire. În fond, este vorba de conştiinţa/mintea individuală şi 
de conştiinţa cosmică/mintea universală, ambele constituind 
omul. Similar, Christina Grof vorbeşte de sinele mic şi sinele 
profund.  

Însă, a identifica această conştiinţă cosmică, ce transcende 
conştiinţa individuală, cu Christul Cosmic este o deschidere 
care închide, pentru că nu poţi să identifici natura fundamen-
tală umană, în speţă conştiinţa cosmică, ce transcende conştiinţa 
individuală, cu Hristos, chiar de ar fi numit sau calificat drept 
Christosul Cosmic. Conştiinţa conştiinţei individuale, cea 
numită de Grof conştiinţă universală, trebuie să fie conştientă, 
pentru a rămâne într-o viziune autentic creştină, că nu poate fi 
identică cu Hristos. În acest sens, este lămuritoare distincţia pe 
care o face isihasmul între conştienţa minţii şi conştiinţa sufle-
tului, ambele ţinând de chipul antropologic, şi, prin urmare, se 
disting de ce înseamnă chipul hristic, care le transcende. A 
transcende de la conştiinţa individuală/conştienţa minţii la 
conştiinţa universală/conştiinţa sufletului nu este încă o 
transcendere în chipul hristic. Este doar o transcendere infra-
antropologică. Aici New-Age-ul se încurcă.     

Ad. Olteanu: Sunt tuneluri şi subterane ideatice într-un 
astfel de demers de tip New-Age, poate chiar kafkiene pentru 
că şi autorul Metamorfozei pleacă tot din Praga, şi rătăcind prin 
labirintul borgesian sau prin creierul lui Piranesi, rişti să nu mai 
ajungi la capăt şi să nu mai vezi lumina de la capătul lui. Este 
important procesul de clarificare a credinţei şi se ştie că Biserica 
îi ţine ca necredincioşi pe cei care nu asumă mărturisirea de 
credinţă. 

N.: Vizavi de modificarea paradigmei sau de re-legarea 
ştiinţei cu spiritualitatea este de văzut, într-adevăr, în ce măsura 
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nu se poate ajunge din lac în puţ. Sigur, Grof aruncă o privire 
asupra cadrelor conceptuale acceptate curent în cercurile 
academice şi folosite în activitatea clinică. Prezintă două direcţii 
şi/sau categorii care încearcă să explice natura şi originea 
tulburărilor emoţionale şi psihosomatice. Pe de o parte, unii 
teoreticieni şi clinicieni optează pentru înţelegerea acestor 
tulburări ca fiind produse de cauze în principal biologice, iar 
alţii, pe de altă parte, preferă explicaţiile psihologice. În practica 
curentă psihiatrii înclină către o mixtură, în diverse procente, 
între acestea. Psihiatrii din prima categorie, asociată cu o aderare 
rigidă la modelul medical, au convingerea că, întrucât psihicul 
este produsul proceselor materiale din creier, rezolvarea psihia-
trică va surveni din neurofiziologie, biochimie, genetică şi biolo-
gie moleculară. Perspectiva psihiatrică alternativă accentuează 
factorii de natură psihologică, precum cel al influenţelor 
traumatice din pruncie, copilărie şi viaţa matură, potenţialul 
patogen al conflictelor, importanţa dinamicii familiale şi a rela-
ţiilor interpersonale, impactul mediului social. Grof consideră 
că o consecinţă logică a acestei perspective este punerea la 
îndoială a aplicabilităţii modelului medical şi a etichetelor 
diagnostice rigide asupra unor tulburări care nu sunt deter-
minate biologic, şi, ca atare, diferă de cele organice. Deplânge 
faptul că abordarea biologică domină gândirea în cercurile 
academice şi în practica psihiatrică de rutină, şi că psihiatria s-a 
înregimentat ca subspecialitate medicală, cu o puternică 
înclinaţie biologică. Astfel, modelul medical, devenind domi-
nant în psihiatrie, a avut consecinţe adânci asupra felului în 
care sunt abordate persoanele cu tulburări emoţionale şi de 
comportament, dar şi asupra strategiei de cercetare, educaţiei, 
pregătirii de bază şi măsurilor judiciare. Însă, din perspectiva 
lui Grof, tulburările emoţionale şi psihosomatice prezintă, 
exprimă şi se configurează într-o arhitectură mai complexă, mai 
stratificată.   

Ad. Olteanu: Stanislav Grof încearcă să deseneze o hartă 
a psihicului uman. 

N.: Întrebarea care se pune este cât de completă e această 
hartă, ce teritoriu acoperă sau la ce teritoriu se referă? Grof nu 
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contestă, de pildă, că medicina a avut succes în stabilirea etiolo-
giei şi în găsirea unei terapii eficiente, dovedind capacitatea de 
control simptomatic, dar asta numai pentru un grup specific şi 
restrâns de anomalii mintale de origine organică. Psiho-
nevrozele, tulburările psihosomatice, boala maniaco-depresivă 
şi psihozele funcţionale, care sunt probleme cu care se 
confruntă cei mai mulţi pacienţi, nu au avut parte de găsirea, 
prin intermediul unei abordări medicale în psihiatrie, a unei 
etiologii organice, şi a unei terapii în consecinţă. Cauzele 
biologice ale tulburărilor mintale, descoperite cu succes, s-au 
arătat a fi izolate şi limitate la o mică regiune din teritoriul cu 
care are de a face psihiatria. De aici, de la o astfel de concluzie, 
apare ca inevitabilă, cumva, provocarea, chiar nevoia unei 
cartografieri a psihicului uman, care, cel puţin pentru Grof, nu 
este acoperit complet şi nici substituit de organic, de biologic. 
Astfel încât, o astfel de hartă, nu e de ignorat pentru un medic 
psihiatru care se respectă. Grof s-a străduit să configureze o 
astfel de hartă prin care să confere psihiatriei un teritoriu 
dincolo de organic sau de biologic. Rămâne de văzut cât de 
completă şi de clară este harta lui Grof.         

Ad. Olteanu: Şi în ce măsură este ea originală pentru că 
originalitatea, asemenea scriitorilor ruşi care ies din mantaua 
generoasă a lui Gogol, aşa şi psihoterapia pleacă din ideatica 
ultimului mare şaman care a fost Sigmund Freud şi care pe 
această direcţie a configuraţiei psihice pare a fi adevăratul 
cartograf şi deschizător de drumuri. Ceilalţi construiesc în 
exerga scrierilor freudiene nişte scholii, elementele de bază 
fiind inventate de Freud ca unul dintre profeţii recunoscuţi ai 
modernităţii. Chiar şi ideile stângii radicale de astăzi se nutresc 
tot din psihanaliza freudiană. Jung nu a avut niciodată aceeaşi 
influenţă, pentru că una este să construieşti de la zero un sistem 
şi alta este să emiţi comentarii pe marginea lui. 

N.: Grof şi-a construit harta psihicului, pornind de la 
experienţele sale clinice şi terapeutice. Ken Wilber, ce avea o 
experienţă budistă, configurează o hartă folosind literatură 
spirituală antică, hinduismul vedanta şi budismul theravada. 
Schema lui Wilber include nivelurile subtile (inferior şi superior) 
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şi cauzale (inferior şi superior), la care se adaugă realitatea 
Supremă sau Absolutul. Grof a încercat să ştie unde se află cu 
propria hartă, după ce şi-a construit-o, cu ajutorul informaţiilor 
extrase din datele clinice. Astfel, raportând propria hartă-sistem 
la sistemul-hartă a lui Wilber, încercând să observe corespon-
denţele, a tras concluzia că hărţile nu sunt total identice şi că 
sistemul său de cartografiere ar necesita adăugiri, modificări şi 
ajustări. 

Mi s-a părut interesant, la Grof, curajul construcţiei hărţii, 
de pe teren, asemeni unui puzzle alcătuit din piese extrase, con-
fecţionate din materialul clientului. Pe de altă parte, pentru Grof 
acest model al psihicului nu este doar o chestiune de interes 
academic, pentru că e încredinţat, clinician fiind, că poate avea 
implicaţii serioase şi în înţelegerea tulburărilor emoţionale şi 
psiho-somatice, chiar şi a multor suferinţe diagnosticate curent 
ca psihotice, şi că deschide posibilităţi terapeutice inedite. În do-
meniul transpersonal al cartografierii psihicului Grof încearcă o 
clasificare a diferitelor tipuri de experienţe în trei registre: 
întinderea experienţială în spaţiu-timp şi realitatea consensuală, 
întinderea experienţială dincolo de spaţiu-timp şi realitatea 
consensuală, experienţa spirituală de natură psihoidă. 

În prima categorie, cea a întinderii experienţiale în spaţiu-
timp, include transcenderea limitelor spaţiale, transcenderea 
limitelor temporale respectiv explorarea experienţială a micro-
lumii (conştiinţa organelor şi a ţesuturilor, conştiinţa celulară, 
experienţa ADN-ului, experienţa lumii atomilor şi a particulelor 
subatomice). În experienţa de transcendere a limitelor spaţiale 
include: experienţa unităţii duale, identificarea cu alte persoane, 
cu grupul şi conştiinţa de grup, cu animale, cu plante şi cu pro-
cese botanice, cu întregul univers fizic, a fi una cu viaţa şi 
întreaga creaţie, conştiinţa planetară, experienţe legate de fiinţe 
şi lumi extraterestre. Cât priveşte transcenderea limitelor 
temporale, enumeră experienţele embrionale şi fetale, rasiale şi 
colective, ancestrale, filogenetice şi cosmogenetice, de încarnări 
trecute. În cadrul experienţelor dincolo de spaţiu-timp consem-
nează: experienţe spiritiste şi mediumice, fenomene energetice 
ale corpului subtil, experienţe ale spiritelor animale, întâlniri cu 
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ghizi spirituali şi fiinţe supraumane, experienţa unor zeităţi  
şi a arhetipurilor universale, inspiraţie creatoare şi impuls 
prometeic, experienţa conştiinţei cosmice, vidul supracosmic şi 
metacosmic. 

Legat de domeniul transpersonal adăugat la cartografia 
clasică a psihicului uman, Grof menţionează explicit că acest 
termen înseamnă „a trece dincolo de personal” sau „a transcende 
personalul”. Altfel spus, asumă acest sens. Susţine astfel că 
experienţele care pornesc de la acest nivel implică transcen-
derea limitelor noastre obişnuite (corpul şi eul), a graniţelor 
spaţiului tridimensional şi a timpului liniar ce ne restrâng 
percepţia asupra lumii în starea obişnuită de conştiinţă.         

Sigur că aici este şi o altă problemă. Dacă nu se descoperă 
în sensul revelaţional, chipul arhechipal al omului, e complicat 
să construieşti harta reală, pornind de la situările clinice care 
pot trece uşor în zona extremă, chiar a patologicului spiritual.  
E riscant chiar să re-construieşti forma adevăratei realităţi a 
psihicului, pornind de la aceste aspecte clinice, care confi-
gurează o hartă pe seama unei cunoaşteri a pomului cunoştinţei 
binelui şi răului, ca să spun astfel. Mi s-a părut interesant, aşa ca 
detaliu, că, spre deosebire de Grof, Abraham Maslow nu a fost 
preocupat de bolnav ca atare. Maslow era interesat mai degrabă 
de abordarea omului ca atare, în sensul dezvoltării personale, şi 
nu atât de omul ajuns captiv într-o plasă a patologicului, acel 
om care trebuie ajutat, călăuzit, pentru a putea fi extras şi 
eliberat din zona, să spun, a vulnerabilităţilor.  

Ad. Olteanu: Elementele transpersonale pe care le aminteşte 
Grof le văd situate în zona sacrului. 

N.: Depinde şi cum se defineşte sau unde se „localizează” 
acest sacru. Părintele Stăniloae afirma fără echivoc că în cre-
dinţa creştină se vizează o realitate într-adevăr transcendentă 
care, sub nici o formă, nu este identică sau într-o continuitate de 
substanţă cu realitatea conştiinţei noastre. Detaliul este important 
când se evocă un sacru care este prins înlăuntrul conştiinţei, ce 
te poate duce într-o zonă metafizică de auto-divinizare. 
Orientarea aceasta este mai explicită, mai clară la Christina 
Grof, care a avut chiar un maestru indian. La ea se vede destul 
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de limpede amprenta misticii orientale şi a limitărilor spirituale, 
vizavi de creştinism, desigur. Vorbeşte despre cum putem să 
trăim ca victime ale abuzului şi să supravieţuim într-o lume 
care nu ne recunoaşte sau respectă individualitatea sacră. 
Prezintă strategii de supravieţuire, spirituale, psihice, fizice, cultu-
rale şi sociale, declanşate ca urmare a pătimirii unui anumit 
grad de agresivitate sau de lipsă de respect, fie din partea 
familiei, fie din partea lumii în general. Strategiile de supra-
vieţuire însă, ce apar utile, necesare şi ingenioase la început, 
ajung să se transforme într-o povară, pentru că începem treptat 
să ne identificăm cu comportamentul, cu mecanismele de 
apărare, cu reacţiile, evadările şi negările noastre, pe care le 
creăm pentru a ne proteja şi a avea grijă de noi înşine. 

Astfel, pe măsura trecerii timpului ne încropim, spune 
Christina Grof, o mască socială convingătoare, ne înfăşurăm în 
vălurile iluziei şi ridicăm ziduri protectoare prin purtarea 
noastră, şi, strat cu strat, puţin câte puţin, ne construim un sine 
fals, care ne ajută să supravieţuim, dar care ne îndepărtează şi 
ne izolează de Sinele profund, pe care ea îl confundă cu 
Dumnezeu. Christina Grof susţine că această izolare, cu cât este 
mai accentuată, ne face, paradoxal, să tânjim, conştient sau 
inconştient, după rădăcinile noastre divine. În acest sens, 
vorbeşte de supravieţuirea ca înstrăinare de divin, dar de un 
divin care, pentru ea, este una cu Sinele profund, fapt ce o 
situează în orizontul mistic al metafizicii orientale. Trebuie 
astfel realizată o discernere între sinele superficial şi sinele 
profund, dar în sens isihast, creştin, sinele profund nu trebuie 
confundat cu Dumnezeu, întrucât este doar natura profundă, 
chipul profund al omului. Însă, este de consemnat setea de între-
gire de sine şi nevoia de ieşire din strategiile de supravieţuire 
pentru a intra în Viaţă, care are suport spiritual şi reverberaţie 
de cale religioasă. Deşi Christina Grof face, apropo de confuziile 
întâlnite pe cale spirituală, confuzia dintre spiritualitate şi religie. 
Pentru ea spiritualitatea nu are nevoie de medierea unei auto-
rităţi religioase, ci are de a face cu experienţa nemediată, a zonei 
mistice sau transpersonale, înţelese ca realităţi ce conferă vieţii 
noastre semnificaţie, adaugându-i o dimensiune sacră.   
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Ad. Olteanu: Trebuie reţinută şi această preocupare 
religioasă a lui Stanislav Grof pe care o caută în diferite direcţii. 
Pe de o parte pune accentul pe mecanismele de reglare ale 
psihiatriei şi psihoterapiei cum ar fi fluxul de cuvinte întâmplă-
toare în cadrul unei şedinţe de consiliere care aduc la suprafaţă 
mecanisme inconştiente traumatice care sunt cumva exorcizate, 
iar pe de altă parte observă experienţe mistice care transcend 
spaţiul şi timpul, identificările cu grupuri, cu plante şi cu 
animale, crede şi în ideea de reîncarnare. Printre altele ne spune 
că realitatea de bază este Brahman sau fiinţa, celelalte realităţi 
fiind derivate şi secundare. Diferenţa o face însă personalismul 
creştin revelat încă din Vechiul Testament, unde profeţii au o 
întâlnire personală cu Dumnezeu. Moise se întâlneşte cu 
Dumnezeu pe Muntele Sinai unde primeşte tablele legii, apoi 
Avraam are întâlnire personală la stejarul Mamvri cu trei tineri 
cărora li se adresează la singular, ca prefigurare a Treimii. 
Experienţa Prea Sfintei Treimi este evidentă încă din Vechiul 
Testament sau încă de la creaţie prin acel Să facem om după 
chipul şi asemănarea noastră.  

Personalismul creştin evită tendinţele de dezintegrare a 
fiinţei, adică Dumnezeu se adresează fiecăruia într-o unicitate a 
desfăşurării revelate. Adam şi Eva aleg să plece în afara 
comuniunii din rai şi Dumnezeu îi aşează într-un alt spaţiu 
religios-existenţial, undeva la răsărit de Eden. Spaţiul iniţial 
religios-existenţial de temelie este raiul şi odată plecaţi 
Dumnezeu îi aşează într-un orizont al aşteptării şi al speranţei 
spirituale. Aflaţi la răsărit de Eden ei văd încă locul comuniunii 
iniţiale. Desigur că aceste spaţii religios-existenţiale se depăr-
tează progresiv de Dumnezeu până la întruparea Domnului 
Iisus Hristos care restaurează firea umană şi schimbă condiţiile 
ontologice ale existenţei pentru că cel care ne mântuieşte este 
Dumnezeu personal care se adresează fiecăruia, iar acest 
Dumnezeu personal este Cuvântul ipostatic existent mai înainte 
de toţi vecii, întrupat la plinirea vremii. Vorbesc în nişte etichete 
poate pe care nu pot să le evit, sau în limitele unui hotar. 

Acuma nu ştiu câte elemente viabil revelate se regăsesc în 
spaţiile orientale şi dacă ele mai păstrează urme ale Logosului 
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sau sunt foarte distanţate de Dumnezeul Cel viu care se reve-
lează părinţilor, începând cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov şi 
care ni se adresează prin Iisus Hristos. Este un subiect de 
reflecţie. 

N.: Această baleiere dintre personal şi transpersonal pune 
problema a ceea ce înţeleg prin persoană, atât Stanislav, cât şi 
Christina, dar şi toţi cei care vorbesc despre transpersonalism. 
Transcenderea în transpersonal se înţelege dacă identificăm, în 
primul rând, ce este persoana. În Setea de întregire, Christina Grof 
arată mult mai clar că persoana, în înţelegerea sa, este fixată în 
zona unui eu material, şi nu a unui eu în sensul ontologic în 
care înţelegem noi natura persoanei ca viziune isihastă, atât ca 
realitate teologică, cât şi ca realitate antropologică. 

Ad. Olteanu: Adică pentru ei persoana ar fi un accident. 
N.: Caută să transceandă acest „personal”, care este de 

factura limitată, e sinele mic, cum îi spune Christina Grof, într-un 
Sine profund şi transcendent faţă de sinele mic. Christina Grof 
consemnează drept eroare, pe calea spirituală, confuzia dintre 
sinele mic şi Sinele profund. Spune explicit că sinele mic sau 
sinele egoist este limitat de o formă materială, de o persona-
litate individuală şi de o viaţă întreagă, începând de la con-
cepţie, până în momentul morţii. În vreme ce Sinele profund 
este identificat ca centrul creator, nelimitat, etern, liber şi unitar 
pe care îl împărtăşim cu toţii. Altfel te orientezi ca psihiatru faţă 
de un pacient căruia îi recunoşti şi un sine profund, pe care 
cauţi să îl conştientizezi că are un astfel de sine profund ce nu 
se confundă cu sinele mic, limitat. Din perspectivă psihiatrică, 
clinică şi terapeutică, această deosebire dintre sinele mic şi sinele 
profund, aş zice că este un pas înainte în sens spiritual, pentru 
că se evadează din constrângerile unei „personalităţi” organice, 
restrânsă ca realitate. Trebuie subliniat, însă, că transcenderea de 
la sinele mic la sinele profund nu este transcenderea de la om la 
Dumnezeu, de la creat la necreat. Transcenderea de la sinele mic 
la sinele profund este doar o cale a descoperirii naturii umane 
profunde, dar nu şi a lui Dumnezeu. Într-adevăr, sinele mic este 
pseudo-personalitate. Asta spune şi isihasmul. 
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Ad. Olteanu: Este luat în discuţie conceptul de persona-
litate, însă dacă se merge pe această idee personalitatea este 
dezintegrabilă. 

N.: Chiar dacă nu se dezintegrează acest sine mic, pentru 
că, la Christina Grof, nu reiese aspectul dezintegrant, ci se vede 
o perspectivă de integrare dintre sinele mic sau individual şi 
sinele transcendent. Însă, nu există o străbatere dincolo şi de 
sinele mic şi de sinele profund. Sinele transcendent vizavi de 
sinele mic este întregul raport, este totul. Dar, de fapt, din 
perspectiva aceasta, se învârt în jurul cozii, nu au reala 
transcendere, cea la Dumnezeul cel Viu, Dumnezeul Treime de 
Persoane. În acest sens, Christina Grof recunoaşte distincţia 
dintre sinele mic şi sinele profund, însă nu discerne că dincolo 
de sinele profund este adevăratul divin. De aceea rămâne doar 
într-o relaţie de întregire ce cuprinde sinele mic şi sinele 
profund. 

Ad. Olteanu: Sau în termeni extrem orientali, rămâne 
într-un relaţional de tipul atman şi brahman. 

N.: Caută nu o ruptură sau dizolvare, ci o relegare între 
sinele mic şi sinele profund. Ruptura între acestea este constată 
ca o afectare, ca o izolare, o parţializare, să-i spun, de unde 
setea de întregire. Viziunea părintelui Ghelasie face distincţie 
între misticile divino-creaţie şi misticile de creaţie sau automis-
ticile de genul acesta, pentru că la aceşti psihiatri, să treci de la 
sinele individual limitat, sinele vieţii curente, la acel sine 
transcendent, este o cale spirituală, mistică. Accesul la acest sine 
transcendent este un acces de natură mistică şi aceasta o afirmă 
şi ei ca psihiatrii ai Noii Ere. Nu poţi să conştientizezi acest sine 
transcendent foarte uşor. Conştientizarea implică un demers 
mistic. Sigur, întâi de toate, trebuie avută în atenţie această 
distincţie şi identificările aferente. Christina Grof vorbeşte, 
dincolo de termeni, şi despre un conţinut al lor, despre ce 
înţelege prin persoană şi ce înţelege prin transpersonal. Şi 
atunci poţi să compari cu ceea ce înţelegem noi prin persoană, 
chiar în sens antropologic creştin, nu mai zic de ceea ce aţi 
evocat ca aspect teologic şi revelaţional, care e dincolo de tot 
ceea ce este creat. Trebuie făcută distincţia de hotar între creat şi 
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necreat. Aceasta este distincţia fundamentală şi trebuie 
permanent să o avem în atenţie, în sens creştin, mai ales când 
este implicată o abordare şi o experienţă mistică. Christina 
povesteşte că era devotată Bisericii Evanghelice, de care 
aparţinea, că făcea rugăciuni şi tot ritualul pe care îl aveau, încă 
din adolescenţă. Însă, retrospectiv povesteşte, că i se prezenta 
un Dumnezeu distant şi exterior, faţă de care trebuia să fie 
umilă şi cu o conştiinţă a căderii, a păcătoşeniei, până când, 
ulterior, un guru indian i-ar fi spus: Dumnezeu este în tine şi tu 
eşti persoana lui. Confuzia Christinei vine din această trecere de 
la un Dumnezeu exterior la un Divin interior care este 
identificat cu sinele profund. Aici este confuzia care conduce 
către o auto-divinizare şi către ratarea întâlnirii cu adevăratul 
Dumnezeu, care este dincolo şi altceva decât sinele profund, 
dincolo şi altceva decât sinele mic.   

Ad. Olteanu: În primul caz, cel de experienţă evanghelică, 
vorbim de o antropologie protestantă unde omul ca buştean nu 
mai poate fi restaurat decât prin graţia arbitrară a lui Dumnezeu 
şi fără faptele bune. Iar maestrul spiritual indian o învaţă că 
împărăţia lui Dumnezeu ar fi de căutat ca sacralitate autorefe-
renţială înlăuntrul ei. 

N.: Christina Grof  deplânge faptul că mulţi cresc în religii 
care descriu un Dumnezeu acolo, afară, ceea ce conduce la înţele-
gerea că Dumnezeu nu este numai separat de noi, ci devine 
chiar intangibil. Crede astfel că, atribuind miracolul vieţii şi al 
refacerii noastre unei forţe vagi pe care nu o putem atinge, avem 
o atitudine care poate să împiedice relaţia noastră „cu divinitatea 
din noi şi din jurul nostru”. Problema este că, în sens mistic 
isihast, ori în afară ori înlăuntrul nostru, Dumnezeu nu se 
confundă cu sinele profund, nu se confundă cu nimic din ceea ce 
ne constituie. Este altceva decât suntem noi, chiar fiind în noi.     

Contează, însă, şi cum îl prezentăm noi pe Dumnezeu 
celorlalţi, pentru că le putem crea sau sugera o imagine a lui 
Dumnezeu, care nu îi avantajează. Pe de altă parte, poţi să 
ajungi la o autodivinizare cu automisticile de acest gen, ce se 
ghidează după formula acelui guru, pentru că practicanţii pot 
să îşi descopere adevărata natură, dar să o confunde cu un 
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divin, cu sacrul. Confuzia este înlesnită şi de faptul că sinele 
profund are caracteristici similare cu Dumnezeu, dat fiind 
caracterul său iconic. 

Pe de altă parte, Christina atrage atenţia asupra acelora a 
căror identitate principală este de reprezentant al lui Dumnezeu 
şi asupra riscului de a ne agăţa de el, mai cu seamă dacă 
învăţăturile şi practicile lui trezesc în noi un câmp al inspiraţiei 
ce ne face să credem că am găsit răspunsuri definitive. Relevă 
astfel faptul că multe persoane ajung dependente de preot, de 
evanghelist sau de maestrul-guru, şi previne să nu confundăm 
indicatorul cu destinaţia şi să nu ne agăţăm atât de strâns de 
mesager încât să scăpăm semnificaţia mesajului. Este încre-
dinţată că şi în relaţia cu cel mai iluminat şi moral maestru, 
ataşamentul poate aduce, în cele din urmă, o mare suferinţă. 
Susţine că putem să ajungem atât de învăluiţi de prezenţa altei 
persoane încât ne putem pierde propria identitate. 

Astfel, face distincţia între un maestru înţelept şi cu o 
etică sănătoasă, ce va recunoaşte ataşamentul ca pe o etapă 
inevitabilă în dezvoltarea noastră, şi care ne va ajuta cu 
blândeţe să întoarcem spre propria noastră fiinţă acel devota-
ment orientat spre exterior, pe de o parte, şi, pe de altă parte, un 
lider spiritual sau religios, lipsit de principii, care va folosi 
această confuzie în interesul său, pentru a beneficia de sprijin 
financiar, de putere sau de relaţii sexuale. Problema nu este 
doar aceea a frângerii ataşamentului prin comutarea devota-
mentului de la exterior la interior, ci de identificare a sinelui 
profund, ca fiind distinct de Dumnezeu, deci nu ca fiind ultima 
realitate, şi de recunoaştere a caracterului său dialogal. Ceea ce 
înseamnă nu un devotament orientat de la sinele mic către 
sinele profund, ci o trezire şi o capacitare chiar a sinelui 
profund, la o fidelitate faţă de Dumnezeu ce îl transcende. 
Aceasta înseamnă o înţelegere a sinelui profund ca persoană şi 
a lui Dumnezeu tot ca persoană, nu ca fiinţa absolută impersonală. 

Ad. Olteanu: Teologia latină, dar şi tradiţia filozofică 
europeană care sfârşeşte cu Heidegger, aşează fiinţa ca temei şi  
pleacă tocmai de la această fiinţă nepersonală absolută, nu de la 
persoana Tatălui. 
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N.: Mai este şi ceea ce aduce în atenţie Sfântul Grigorie 
Palama, anume fiinţa şi harul. Neavând harul, complexitatea 
realităţii absolute ca fiinţă şi har, teologia apuseană a rămas 
doar cu fiinţa şi îi este foarte greu să vadă personalul ca funda-
ment şi relaţionalul prin inter-personal. Graţia creată este foarte 
problematică din punct de vedere mistic, pentru că, deşi este 
sub influenţa acestei structuri teologice la care faceţi referire, 
mistic riscă să se ajungă, prin mijloace creştine, la o experienţă 
similară celei extrem-orientale. Paradoxal, aceasta poate conduce 
ca mistică tot la autodivinizare, pentru că dacă nu ai înţelegerea 
clară a teologicului, a lui Dumnezeu în realitatea sa ca persoană, 
ca fiinţă şi har-energii necreate, poţi să ajungi la o dumnezeire 
impersonală. La părintele Ghelasie personalismul este absolut, 
arhechipal. Tatăl în sine este arhechipul de persoană. Nu este 
principiul, nu este fiinţa, ci este arhechipul de persoană. Fiul se 
naşte ca asemănare-pecete a persoanei Tatălui. În isihasm fiinţa 
şi principiul nu sunt ultima realitate, aşa după cum realitatea 
nu se reduce la sinele mic şi la sinele profund, cum o reduce 
Christina Grof în trena misticilor metafizice. 

Ad. Olteanu: Persoana este cea care ipostaziază fiinţa iar 
nu fiinţa generează persoana. Fiinţa are un conţinut ontologic 
doar ipostaziată, altfel ne îndepărtăm de tradiţia conciliară 
patristică şi atunci ea poate fi înţeleasă ca substanţă în catego-
riile pe care le-a detaliat modelul aristotelic preluat de Toma 
d’Aquino, dar şi de Baruch Spinoza. 

N.: Dacă mergi pe ideea că fiinţa este cea care ipostaziază 
persoana se ajunge într-o zonă apropiată de Cabala, care 
vorbeşte despre o fiinţă principiu care ia faţă ca manifestare sau 
ca fiinţare, pe când în creştinism relaţia este intrafiinţială şi 
inter-personală, între Tatăl şi Fiul ca persoane distincte, cu un 
conţinut fiinţial comun, identic. Nu este un raport dintre fiinţă 
şi fiinţări sau dintre fiinţă şi manifestări în raportul dintre Tatăl 
şi Fiul, care sunt persoane-ipostasuri distincte şi deofiinţă. 

Revenind, când se vorbeşte despre transpersonalism 
trebuie să înţelegem şi să identificăm cine/ce este persoana care 
transcende şi ce este acest spaţiu transpersonal. Nu întâmplător 
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isihastul releva faptul că omul, paradoxal, este o miză a mo-
mentului, de unde nevoia de devoalare a structurii antropo-
logice în reperele ei clare şi reale. Aici se implică şi teologicul şi 
hristologicul, iar noi trebuie să le încununăm în înţelegerea 
chipului omului. Miza este chipul omului, adevăratul chip 
iconic al persoanei. 

Ad. Olteanu: Aşa cum Fiul este chip al chipului Tatălui. 
N.: Pecetea chipului sau chip al chipului. Este important 

să nu se înţeleagă că Tatăl ar fi doar un Principiu sau Fiinţa şi 
atunci ar fi luat chip în Fiul, ar deveni chip în Fiul. În acest caz 
Tatăl nu ar avea un chip în sine şi ar fi deposedat de consistenţa 
arhechipală de chip-persoană în sine. Această viziune are efect 
asupra înţelegerii chipului omului. De aici şi miza. 

Ad. Olteanu: Este o temă soteriologică a tuturor vre-
murilor. 

N.: În Ascetica şi mistica, părintele Stăniloae afirma că 
perspectiva antropologică în primele secole creştine şi încă  
mai încoace, până la Sfântul Grigorie Palama şi la Calist 
Catafygiotul, a fost mai degrabă influenţată şi structurată de 
reperele proprii filosofiei greceşti, pe raportul dintre inteligibil 
şi sensibil, sau minte şi simţuri. Vreau să spun că planul antro-
pologic a rămas nedezvoltat într-un cadru iconic care reflecta, 
transpunea nişte asemănări teologice. Astfel reperele structu-
rale antropologice au fost citite şi s-a operat cu ele tot pe 
structuri platoniciene sau aristotelice.  

Ad. Olteanu: În spaţiul răsăritean lectura a fost uneori 
platoniciană şi aici poate că acesta a fost şi un subiect de 
înstrăinare progresivă. 

N.: Începand cu Sfântul Grigorie Palama se face distincţia 
dintre suflet şi puterile lui. Calist Catafygiotul prezintă 
distincţia dintre suflet şi puteri, calităţi sau atribute, dar şi 
caracterul triadic al sufletului în sine, care nu se confundă cu 
atributele „din afară”. 

Ad. Olteanu: Sfântul Grigorie de Nyssa vorbea despre 
combinaţiile de calităţi, despre energiile divine care constituie şi 
explică creaţia. 
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N.: Până la urma lucrurile au o decantare, în sensul unei 
dezvoltări teologice a tradiţiei, cu reflectări şi configurări antro-
pologice din ce în ce mai clare. Astfel, limpezimea modelului 
antropologic specific creştin transpare din ce în ce mai bine. Din 
punctul de vedere al unei încadrări antropologice pe modelul 
specific creştin, isihastul de la Frăsinei are un aport consistent, 
salutar. Este un model de antropologie de factură iconică 
tocmai pentru că transpune şi reproduce în asemănare un 
anumit chip teologic, pe care îl vezi astfel configurat antro-
pologic. 

Ad. Olteanu: Părintele Ghelasie dar şi părintele Stăniloae 
se circumscriu acelui imperativ formulat de George Florovsky 
la un congres al facultăţilor de teologie ţinut la Atena în anii ‘30 
cu referire la întoarcerea la teologia părinţilor capadocieni şi la 
aprofundarea teologiei sfinţilor Maxim Mărturisitorul sau 
Grigorie Palama. Tocmai părintele Staniloae este cel care în 
secolul douăzeci a făcut această sinteză neopatristică. 

N.: Părintele Ghelasie este mult mai clar şi mai adânc în 
reflectarea antropologică a viziunii palamite. Este foarte limpede 
la el delimitarea antropologiei şi a personalismului creştin faţă 
de alte modele. 

Ad. Olteanu: Da, pentru că sunt şi alte modele antropo-
logice, societale şi filozofice.  

N.: Cel aristotelic a influenţat mult. Nu mai zic de cele 
materialiste care au îngustat foarte mult zona antropologică. 

Ad. Olteanu: Şi care nu surprind esenţa persoanei. 
N.: Aici este de fapt cheia: redescoperirea persoanei. Aici 

este şi provocarea psihologiei transpersonaliste care nu înţelege 
mistica iconică personalistă, şi ca atare tinde să rămână captivă 
într-o spiritualitate a unui sine profund, dar impersonal. În 
această direcţie spirituală aniconică se mişcă şi concretizează 
dorinţa de întregire. La părintele Ghelasie, relevant este perso-
nalismul antropologic, personalismul fiinţial, în plan creat, ce se 
distinge de manifestările fiinţialităţii de chip personal, care sunt 
calităţi şi care au o structură, o natură energetică. Este foarte 
important, în raport cu aceste experienţe, aşa cum sunt, la 
Stanislav Grof, cele transpersonale, ca prezentarea persoanei şi 
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a transpersonalismului să insiste pe distincţia dintre fiinţiali-
tatea de creaţie şi energiile de creaţie. Sufletul, în sens isihast, 
este fiinţialitate, nu este energie. Pe când, dacă te uiţi, la 
Stanislav Grof, nu dai decât de psihicul care este informaţional 
şi energetic, ca agent al experienţelor transpersonale. Ceea ce 
numeşte Christina Grof „sinele mare” sau sinele profund este, 
în fond, sufletul despre care vorbeşte isihasmul. 

De aceea, problema şi provocarea este una de identificare 
a realităţilor. Această sete de întregire este de abordat în raport 
de reperele şi realităţile pe care susţinem că dorim să le 
reîntregim. Ca efect al căderii omului, şi creştineşte putem 
constata o dezintegrare a umanului. Altfel spus, tema reinte-
grării ca atare nu este fără noimă. Problema este cea a sensului 
de întregire şi a realităţilor care se reîntregesc sau se reunesc. 
Dar mai este ceva. Pornim de la suprachip? De la acei logoi/ 
raţiuni divine, sau chipuri iconice, cum le numeşte isihastul de 
la Frăsinei, care reprezintă modelul veşnic al reintegrării. Sau 
pornim de la experienţele noastre şi căutăm să ne re-integrăm 
pe o formulă de automistică? Insuficientă, mai ales dacă o con-
funzi cu adevărata mistică care este întâlnirea cu Dumnezeul 
Cel viu, ca dialog în absolut. Dar e foarte important raportul 
comparativ dintre cele două tipuri de re-întregire... Pentru că 
tema reîntregirii, întrucât ia în considerare fragmentarea şi 
împrăştierea reală în care se află omul contemporan, este una 
serioasă. 

Ad. Olteanu: Christina Grof propune şi ea un model 
antropologic, desigur influenţată. Era de origine americană? 

N.: E născută la Roanoke, prima colonie britanică din 
America, crescută apoi în Honolulu. Vorbeşte de corp, de zona 
emoţională şi de zona mentală sau intelectivă şi de spirit. 

Ad. Olteanu: Deci foloseşte termeni din psihologie sau 
psihiatrie. Nu ştiu care era formarea ei profesională. 

N.: Am crezut că a fost tot medic, dar a fost profesoară de 
artă, de fapt. Moare în 2014 în timp ce lucra chiar la o carte cu 
propriile picturi. Ca rezidentă la Insitutul Esalen din California, 
între 1975-1988, a condus alături de Stanislav peste 30 de pro-
grame educaţionale experimentale de o lună. Din 1976 a început 
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să ţină prelegeri şi să conducă ateliere pe diverse subiecte de 
psihologie transpersonalistă. Povestea ei este interesantă pentru 
că a fost dependentă de alcool, timp de opt ani. După un mariaj 
de 11 ani, încheiat printr-un divorţ, s-a recăsătorit cu Stanislav 
Grof. A încercat să creeze un program integrativ de tratament 
pentru alcoolism şi dependenţe, prin asocierea Programelor în 
Doisprezece Paşi, pentru tratarea dependenţelor, cu psihologia 
transpersonală, legitimând şi spiritualitatea, dar conferind şi 
sprijin ştiinţific unui atare demers. Motivată de propria criză 
psiho-spirituală a fondat, în 1980, la Esalen, o organizaţie care 
ajuta persoanele aflate în criză psihospirituală să evite stigmati-
zarea psihiatrică şi să găsească tratament alternativ. Christina a 
devenit foarte activă în domeniul terapeutic al alcoolismului şi 
al dependenţelor, şi a scris influent despre relaţia dintre spiri-
tualitate şi dependenţă, pornind tocmai de la această criză 
personală. Lupta Christinei cu alcoolul şi procesul de recu-
perare a inspirat un seminar, de o lună, la Esalen, şi două con-
ferinţe internaţionale, pe teme transpersonale, intitulate Mistic 
Quest, Attachment and Addiction. 

A scris şi un roman autobiografic, legat de insula 
hawaiană în care a crescut, şi în care descrie cea mai dureroasă 
psihotraumă a copilăriei ei – abuzul emoţional şi sexual din 
partea tatălui ei vitreg, extins pe o perioadă mai lungă de timp. 
Stanislav povesteşte cum Christina a reuşit să rezolve această 
traumă care i-a otrăvit întreaga viaţă, într-un mod remarcabil şi 
foarte neobişnuit. Când tatăl vitreg, suferind de melanosarcom 
metastatic, era pe moarte, dar dădea semne de regret pentru 
comportamentul său abuziv, ea a decis să aibă grijă de el în 
procesul Marii Treceri. Cei doi, spune Stanislav, au reuşit să 
găsească astfel o cale de reconciliere şi o modalitate de finali-
zare spirituală a relaţiei lor dificile. La aniversarea de 50 de ani 
a Christinei Grof, antropologul şi psihiatrul R. Walsh spunea: 
Nu cunosc nicio altă persoană care să fi fost capabilă să transforme 
probleme majore din viaţa sa în proiecte care să servească umanitatea. 

Ad. Olteanu: Adică este povestea unei resurecţii personale. 
N.: Da, o formă de depăşire a unei crize psiho-spirituale. 

Din punct de vedere spiritual, a fost însă şi într-o relaţie de 
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devoţiune faţă de Swami Muktananda Paramahamsa, mentor al 
liniei Siddha Yoga. Interesant că, în timp ce era dependentă de 
alcool, se ocupa (şi) cu psihologia transpersonală şi cu practicile 
spirituale. Îşi aminteşte: stăteam la picioarele gurului meu şi, după 
ce plecam, eram într-o stare de spiritualitate, dar când ajungeam acasă 
intram în alcool. O combinaţie de spiritualitate, ataşament şi 
dependenţă... 

Ad. Olteanu: Şi poate de strategie a evaziunii din realitate. 
N.: Ca schemă antropologică, vorbeşte de corp, de afectiv-

emoţional, de minte-intelect, şi, dincolo de acestea, este 
spiritualul ca acel sacru, sinele profund, căruia îi asociază şi 
mistica. Elementele, structura aceasta spiritual-experienţială 
reprezintă un calapod a ceea ce isihastul desemnează ca fiind 
automistică. Dacă de la aceste puteri, calităţi şi atribute sau 
altfel zis, corporal, emoţional şi intelectiv, transcenzi către un 
spiritual, care este sinele profund, iar transcenderea se produce 
pe o cale mistică, rămâi numai într-o formă de automistică. Nu 
ajungi încă la arhechipul hristic, ce este dincolo de acest 
spiritual al sinelui profund, şi nu descoperi adevăratul dialog cu 
Dumnezeu. În schema antropologică transpersonalistă, per-
soana se reduce la acest sine mic triadic: corporalul, emoţionalul 
şi intelectivul. Dincolo de acest sine mic este sinele mare/profund 
care este spiritualul sau „sacrul”, accesat pe o cale experienţială, 
mistică. Prin acest sine profund caută să se centreze, să se între-
gească. Dar, de fapt, tu, ca persoană, în psihologia transper-
sonală, eşti şi te identifici cu acest sine mic, pe care, sigur, 
trebuie să îl transcenzi pentru a (te) descoperi sinele mare.  

Astfel, transpersonalismul încearcă să transceandă acest 
sine mic, care, în sens isihast, este pseudo-persoană. În viziunea 
isihastă, chipul de persoană în sine al omului este chiar acel sine 
mare sau sine profund. În acest sens, ca mistică isihastă trebuie 
redescoperit nu doar sinele profund, ci şi chipul de persoană în 
sine şi caracterul triadic al persoanei în sine. Totodată, trebuie 
recunoscut acest sine profund ca fiind creat şi cu o Origine ce îl 
transcende, şi cu care, având caracter personal, poate exista, 
într-adevăr, un dialog interpersonal. Acest dialog inter-personal 
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este, într-un fel zis, transpersonalismul mistic creştin. Psiho-
logia transpersonalistă nu are conştiinţa caracterului iconic şi 
personalist al sinelui profund, ci doar a realităţii lui. E un 
transpersonalism care nu cunoaşte inter-personalul iconic. În 
acest sens, ar trebui să se deschidă şi o cale personalist iconică şi 
inter-personalistă în psihiatrie, care să releve harta psihicului în 
orizont arhechipal. Ceea ce nu face psihologia transpersonalistă 
care reduce harta la acoperirea unui teritoriu dat numai de 
sinele mic şi de sinele mare. 

Ad. Olteanu: Psihologia despre care vorbiţi înţelege  
mistica tot în categorii raţionaliste.  

N.: Nu doar raţionaliste, ci şi experienţiale, mistice şi 
supraţionale, pentru că încearcă în vederea întregirii devoalarea 
acestui sine mare, care are mai multe numiri. Are un capitol în 
care vorbeşte de numiri şi însuşiri ale acestui sine mare. Dar prin 
acest sine mare sau sine profund încearcă să realizeze întregirea, 
lipsindu-i, însă, întregirea întregirii, care este deplinătatea perso-
nalismului ca inter-personal iconic.     

Ad. Olteanu: Sinele ca atman sau sinele mare ca vid 
metacosmic absolut? 

N.: Şi un vid metacosmic, da. Stanislav Grof vorbeşte 
relativ la fenomenele transpersonale de experienţa identificării 
cu Golul Supracosmic şi Metacosmic, cu nimicul, cu acel gol 
misterios şi primordial, conştient de sine şi leagăn al întregii 
existenţe, ce cuprinde tot ceea ce există în formă de germene şi 
potenţialitate. Din perspectivă mistică, este relevant că limi-
tează persoana la acest sine mic sau suflet individual, jivatma, 
cum îi zic indienii, adică reduc persoana la latura structural 
triadică alcătuită din corporal, emoţional şi intelectiv. Problema 
este interesantă, tocmai din perspectiva abordării întregirii, 
pentru că întregirea implică o reprezentare a ceea ce este omul 
şi presupune un model al chipului integrativ. 

În Setea de întregire, Christina Grof are un capitol numit 
Eul şi mintea. Ea observă că felul în care tradiţiile orientale 
descriu mintea este foarte apropiat de descrierea occidentală a 
eului sau a sinelui mic, mintea cuprinzând nu numai cunoaş-
terea, ci şi simţurile, emoţiile şi un sentiment al identităţii, 



Incursiuni în psihologia transpersonalistă 

189 

centrul funcţiilor sale fiind gândirea procesuală. Semnalează în 
context că multe din practicile spirituale orientale implică 
liniştirea, controlarea sau îmblânzirea minţii, pentru a o putea 
transcende. Poziţionarea, deasupra sau dincolo de minte, spune 
Christina, poate face observabilă „gimnastica minţii”, martorul 
fiind sinele profund, liber şi delimitat de dinamica minţii. Astfel, 
mintea este legată de eu ca sine mic, iar potolirea sau transcen-
derea minţii apare ca mijloc de trecere de sinele mic sau/şi ca 
modalitate de a fi receptiv faţă de sinele profund. 

Christina Grof mărturiseşte că încă înainte de a deveni 
alcoolică, era familiarizată cu meditaţia de liniştire şi de control 
a minţii, şi credea că a înţeles, într-o oarecare măsură, cât de 
puternică şi autoritară poate fi ea. Dar numai după ce a intrat în 
programul de refacere a căpătat o idee vagă despre puterea 
minţii. Doar atunci a realizat ce amploare avea sistemul etanş al 
negării pe care-l crease mintea în jurul alcoolismului său, şi a 
început să aibă un sentiment de respect faţă de această forţă atât 
de puternică. Mintea, spune ea, îmi ascundea complet realitatea 
situaţiei şi mă convingea că viaţa nu merge invocând nenumă-
rate motive, altele decât, bineînţeles, consumul de alcool. Mintea, 
conchide ea, ne poate face să credem percepţiile eronate, 
negările sau judecăţile. Altfel zis, mintea minte. 

Problema este cea a discriminării dintre minte/eu (ca sine 
mic) şi sinele profund. Dar nu numai la atât se reduce discri-
minarea. Harta noastră se reduce la a reprezenta doar teritoriul 
sinelui mic şi al sinelui profund? Setea de întregire este 
satisfăcută dacă ne mişcăm doar între sinele mic şi sinele 
profund? Există şi o identitate personală şi conştientă a acestui 
sine profund, şi nu doar o identitate individuală a sinelui mic? 
Ieşirea din lanţurile minciunii, din vălul iluziilor este o cale 
hristică revelaţională prin care sinele profund, despre care 
vorbeşte Christina Grof, se descoperă în orizontul arhechipal 
hristic, ca persoană-chip iconic.   

De aceea trebuie adusă în atenţie viziunea personalistă a 
misticii iconice isihaste, care nu confundă sufletul-chip persoană 
cu mintea ca eu-relativ, dar nici sinele profund nu îl identifică 
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ca fiind realitatea ultimă sau absolută, sacrul propriu-zis, ci 
doar ca natură umană fundamentală. Isihastul de la Frăsinei 
arată în acest sens importanţa logicii triadice şi a chipului 
triadic personalist, şi astfel restaurarea omului şi chipul reîntre-
girii sale implică un memorial iconic personalist. 

Ad. Olteanu: Întreaga teologie ortodoxă este configurată 
triadic şi structura persoanei este amprentată de acesta model.  

N.: Tocmai aici este problema şi posibila confuzie, pentru 
că dacă schematizăm, avem triada acestui sine-individual 
psihologic configurat ca sine mic, desemnat prin corp, prin 
afectiv-emoţional şi prin minte-intelect. Aş face observaţia că 
antropologia creştină rămasă tributară unei logici filosofice 
greceşti, care operează şi în orizontul trăirii mistice cu raportul 
minte-simţire, intelect-sensibil poate fi ineficace în raportul cu 
astfel de abordări, precum cele ale psihologiei transpersonale. 
Antropologia iconică personalistă, evidenţiată de Avva Ghelasie, 
este una clarificatoare, una care risipeşte confuziile în orizontul 
identificării unui chip autentic al persoanei şi al limbajului său 
specific.    

Ad. Olteanu: În Tesaloniceni Sfântul Apostol Pavel vorbeşte 
despre chestiuni asemănătoare.  

N.: Acolo este o altă înţelegere şi, părerea mea este că, 
uneori, pornind chiar de la această referinţă, se fac multe inter-
pretări confuze cu privire la structura chipului omului. Trebuie 
bine clarificate dihotomia sau trihotomia, respectiv tripartiţia 
sau chipul triadic, identificând, discriminând şi natura realită-
ţilor. Această triadă/tripartiţie structurată ierarhic a sinelui mic 
are, în perspectiva transpersonalistă, cel mult caracterul  de 
rampă de transcendere într-un sine, sinele mare/profund. În 
psihologia transpersonală avem, ca orizont al întregirii, doar o 
articulare între un sine mic şi un sine mare/profund. Viziunea 
isihastă iconică vorbeşte de un chip iconic, un suprachip/ 
arhechip ca pecete a chipului lui Dumnezeu din om, ce nu este 
însuşi Dumnezeu. În temeiul acestui model veşnic, Dumnezeu 
creează un chip al omului propriu-zis, ce este, ca dihotomie, 
sufletul respectiv energiile-corp. În această dihotomie, sufletul 
ca natură este fiinţialitate şi corespunde acelui sine mare/profund 
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pe care psihologia transpersonală îl înţelege ca pe un dat, însă 
căruia nu-i explică originea. Dihotomia este, prin urmare, 
sufletul ca fiinţialitate şi energii-corp. 

Ad. Olteanu: Care nu sunt sinonime cu energiile palamite? 
N.: Sunt similare şi în corespondenţă. Este o reflectare şi o 

transpunere într-un chip antropologic a unui model palamit, cel 
al fiinţei şi energiilor. Aici, însă, suntem în planul creat, iar 
distincţia dintre creat şi necreat este fundamentală, mai ales 
când în discuţie este experienţa mistică şi tema aceasta a setei 
întregirii. În modelul isihast avem, dincolo de sinele mic şi sinele 
mare/profund, suprachipul/arhechipul ca pecete a chipului lui 
Dumnezeu din om.  

Ad. Olteanu: Chipul lui Dumnezeu din om ca amprentă 
indelebilă.  

N.: Absolut, pentru că nu ţine de noi, ci de Dumnezeu, ca 
o suprastructură arhechipală a omului. Însă, ca să închei, chipul 
de suflet ca fiinţialitate are o structură triadică, dar şi chipul 
acesta de energii-corp are, la rându-i, tot o structură triadică. 
Prin urmare, în schema Christinei Grof să-i spunem, deşi este 
doar reprezentată, fiind o schemă antică, aveam structura 
triadică a sinelui mic: corp, emoţie şi minte, respectiv o posibilă 
transcendere într-un sine inefabil, ce nu mai este recunoscut ca 
fiind triadic şi care ar fi sinele mare. 

Ad. Olteanu: Sinele mare ca monadă fără de comuniune. 
N.: În genere aşa este înţeles sinele-profund în misticile 

metafizice orientale, monadic şi nerelaţional. Însă, Christina 
Grof nu gândeşte chiar aşa, în sensul că atribuie acestui sine 
mare/profund şi o sursa de creaţie, de eliberare, şi un efect asupra 
sinelui mic. De aici şi ideea de integrare în „sine” sau de 
întregire, ce consideră că acel sine mare poate să se reverse şi  
în spaţiul acesta al corpului, al emoţiilor şi al minţii. Deci, se 
poate manifesta asumativ faţă de structura sinelui mic. În 
modelul antropologic transpersonalist, apropo de hartă, avem o 
structură corporală cu un strat subiacent triadic energetic: 
minte-informaţie, emoţie-simţire, corp.  

Ad. Olteanu: Să îl numim nivelul biologic.  
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N.: Se poate numi şi astfel. Dar în sensul acesta, la 
Christina Grof, este implicat şi substratul mai subtil, informa-
ţional şi energetic, pe care „biologicul” nu întotdeauna îl 
detectează, pentru că rămâne la biochimic şi la molecular. Din 
punctul acesta de vedere, au dreptate şi ei că una este să operezi 
în sensul conceptual şi terminologic şi alta este să ai experienţa 
energeticii subtile sau a triadei bioenergetice pe care o prezintă 
şi isihastul detaliat în Medicina Isihastă. Numai că, pe de o parte, 
nu trebuie redus omul la această structură a sinelui mic, aşa cum 
identifică ei persoana, de fapt individul, şi, pe de altă parte, 
trebuie înţeles că, dincolo de această structură şi de acest sine 
mic, este şi o altă realitate care, trebuie subliniat, este tot creată; 
aceasta realitate este acel sine mare/profund pe care unii îl 
consideră a fi divinul, sacrul sau sinele absolut, dar căruia nu-i 
mai înţeleg structura triadică, pe care isihastul, ca antropologie 
iconică, o remarcă: taina sufletului este în chipul triadic al lui 
Dumnezeu, iar taina corpului este în chipul triadic al sufletului, 
şi, între chipul triadic al sufletului şi corpul organic, este o 
interfaţă, ca triadă energetică subtilă, în care este mintea, 
emoţionalul şi energiile acumulative. Această interfaţă triadică 
energetică este sinele mic sau sinele individual. Fără această 
viziune de antropologie iconică, prin „setea de întregire”, 
firească de altfel, pornind de „jos în sus” nu ajung să cunosc şi 
să experiez omul deplin. 

Ad. Olteanu: Deci nu ajung la cunoaştere pentru că 
aceasta îşi doresc.  

N.: Vizavi de mistică, de experienţe de re-întregire cu 
conotaţie spirituală, este mai delicată, mai complicată problema, 
din perspectiva identificării realităţilor în chipul omului. 
Isihastul susţine că pentru a ajunge cu adevărat în sufletul meu, 
în acel sine mare, şi pentru a-l identifica şi recunoaşte ca 
persoană, am nevoie de o re-naştere în Dumnezeu, Cel dincolo 
de el, pentru că este o taină a sufletului, care este chip după 
chipul lui Dumnezeu. Sufletul îşi redescoperă şi îşi reînvaţă 
propriul limbaj de suflet ca exprimare directă de sine, 
recunoscând că este un chip în asemănare cu Cuvântul şi în 
relaţie cu Cuvântul.  
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Ad. Olteanu: Sufletul se descoperă şi prin tainele iniţiatice. 
După ce eşti botezat în numele Prea Sfintei Treimi, se cântă:  
Dă-mi mie haină luminoasă cela ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o 
haină multmilostive Hristoase Dumnezeul nostru. Această haină 
luminoasă este adevărul, calea şi viaţa şi acea pecete de neşters 
după care se primesc darurile Duhului Sfânt şi prin care te 
descoperi ca realitate de suflet creată după un model. 

N.: Aici este devoalat demersul de refacere reală a 
integralităţii, aici ar trebui reorientată şi asumată direcţia de  
re-întregire conformă unei hărţi arhechipale. Isihastul, când 
vorbeşte de refacere, ţinteşte şi reîntregirea, pentru că tema 
rămâne cumva aceea a integralităţii.   

Ad. Olteanu: Şi a restaurării unei naturi căzute. 
N.: Restaurarea trebuie să fie în modalitate iconică, ce 

rezultă din faptul că mă refac în temeiul unui arhechip şi a unei 
peceţi hristice. Restaurarea este în raport de un model 
transcendent. Se deschide în mine, odată cu botezul,  şi calea de 
restaurare în temeiul unui model arhechipal cu care mă 
asemăn. La deschiderea aceasta nu am acces decât prin botez, 
care este o re-naştere, o naştere de sus. Astfel trebuie să intru în 
spaţiul ecleziologic şi să mă recuperez, să mă restaurez ca întreg 
într-un chip iconic. Odată cu întreita scufundare, prin 
prestolnicul baptismal se deschide pecetea arhechipală spre 
întipărire, şi astfel am resursele re-întregirii mele care sunt şi 
dincolo de mine, în modelul arhechipal. Aceasta este 
perspectiva iconică de restaurare.  

Ad. Olteanu: De recăpătare a firii celei dintâi adamice. 
N.: Dacă vorbesc de restaurare, recunosc deopotrivă că 

există o deteriorare şi o alterare. Dar este o restaurare în 
asemănare de chip hristic, ce înseamnă mai mult decât chipul 
adamic. Ideea este că există în isihasm această dublă mistică, de 
restaurare şi de dialog cu Dumnezeu. 

Ad. Olteanu: Cum aţi spus, dialog în absolut. 
N.: Este o sintagmă a părintelui Ghelasie, folosită chiar în 

titlul unei cărţi. Îmi place să o folosesc, pentru că dialogul în 
absolut exprimă faptul că isihasmul nu este o mistică a fuziunii, a 
contopirii sau a neantului. Memorialul restaurării, al re-întregirii, 
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este focalizat arhechipal. Iar termenul de arhechip este mai 
potrivit, şi spune mai mult de fapt, decât cel de arhetip, care, 
din perspectiva psihologică transpersonală poate să te aducă în 
zona unor tipare sau forme mai confuze. Arhechipul are un 
sens transcendent, iconic şi personalist, din acest punct de 
vedere. Arhechipul e supramodelul ce face posibil un transfer de 
memorial iconic care reconfigurează, nu doar sinele mare/profund 
şi sinele mic, ci chiar şi corpul într-o unitate armonică, integra-
tivă, iconică. De aceea, prin chipul iconic nu este doar o simplă 
întregire ce vizează sinele profund, care depăşeşte sinele mic, şi 
eventual îl asumă integrativ, ci este cu adevărat o re-întregire 
iconică. Aici, însă, este vorba de viziunea iconică isihastă. Este o 
altă hartă a întregirii, una a personalismului iconic. 

Ad. Olteanu: Isihasmul are experienţa intuitivă dar şi 
discursivă a adevărului. 

N.: Şi experienţa directă, nemijlocită, pentru că discursul 
reflectă experienţa mistică spirituală, deplină şi autentică, 
isihastă. Interesant că în Setea de întregire Christina Grof 
vorbeşte despre provocările şi capcanele căii spirituale şi de 
confuziile întâlnite pe calea spirituală. Ca o primă provocare 
consemnează confuzia dintre spiritualitate şi religie. Susţine că 
spiritualitatea nu are de a face cu încrederea oarbă, cu doctrina 
sau credinţa, şi îl aduce în prim-plan pe Jung, ca exemplu al 
descoperirii unei legături cu Dumnezeu în afara unui context 
teologic organizat, conform unei înţelegeri subiective. Evocă  
un episod de la sfârşitul vieţii lui Jung, când este întrebat de  
un reporter al revistei Time dacă crede în Dumnezeu. Jung 
răspunde: Nu aş putea spune că cred. Eu ştiu! Am avut experienţa 
strânsorii a ceva mai puternic decât mine, ceva căruia oamenii îi spun 
Dumnezeu. 

Cu privire la capcanele căii spirituale, cu care crede că se 
confruntă cei mai mulţi dintre noi, Christina consemnează mai 
întâi folosirea spiritualităţii ca parte a negării, apoi, folosirea 
spiritualităţii pentru a evita realitatea cotidiană sau problemele 
elementare ale vieţii, dar şi perfecţionismul spiritual sau religios, 
indiferenţa care poate să treacă drept seninătate sau acceptare 
respectiv folosirea spiritualităţii ca pe o modalitate de a ne exprima 
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ruşinea sau vinovăţia. Adaugă şi alte posibile capacane: cea a 
ambiţiei sau a competitivităţii spirituale, lipsa de responsa-
bilitate sau amânarea perpetuă, co-dependenţa faţă de lumea 
spirituală, nevoia de a manipula sau atitudinile spirituale de 
grandomanie şi mesianism. Încheie lista sa cu încă două 
capcane: cea de a dogmatiza sau de a lua în sens literal spiritualitatea 
şi instrumentele ei respectiv dependenţa spirituală sau religioasă. 

Referitor la această din urmă capcană, face trimitere la 
reverendul Leo Booth şi la volumul acestuia, Când Dumnezeu 
devine un drog, în care defineşte dependenţa religioasă ca fiind 
„folosirea lui Dumnezeu, a bisericii sau a unui sistem de 
credinţă ca mijloc de evadare din realitate, în încercarea de a 
găsi sau amplifica sentimentul valorii proprii sau al bunăstării. 
Este folosirea lui Dumnezeu sau a credinţei ca un drog.”   

În context, Christina face distincţie între adevărata depen-
denţă şi ataşament şi atrage atenţia asupra riscurilor depăşirii 
limitei care desparte ataşamentul de dependenţă, pentru că 
adevărata dependenţă de religie, spune ea, duce la o serie de 
capcane: ruşine şi vinovăţie, exclusivism şi spirit critic, agăţare 
obsesivă de dogme sau precepte, practică spirituală compul-
sivă, izolare faţă de restul vieţii, grandomanie etc. Susţine că nu 
trebuie să tânjim după iluminare şi mântuire tot aşa cum tânjim 
după alcool, pentru că în acest fel setea de întregire devine o 
preocupare distorsionantă şi obsesivă legată de calea către acea 
sursă divină a întregirii. Remarcă faptul că mulţi, în ultimele 
decenii, au abordat religiile orientale, şamanismul sau practicile 
mistice mişcaţi fiind de un „materialism spiritual” orientat spre 
scop, care este dominant în „societatea noastră adictivă”. Altfel 
spus, structura societăţii fiind una a adicţiilor, induce sau 
imprimă acest comportament şi tipului de om pe care îl 
formează, iar acesta transferă astfel de tipare, le activează şi în 
demersurile sale spirituale. 

În acest sens, susţine explicit că pe oricare teren suntem, 
al budismului, al creştinismului, al iudaismului sau al oricărui 
alt domeniu, fie că suntem lideri sau adepţi, extindem tiparele 
de comportament pe care le-am învăţat în familie, în grup sau 
în comunitate. Observă astfel că purtăm cu noi propriile 
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proiecţii, nevoia de putere, tendinţa de idealiza, refuzul de a ne 
îndoi, şi ducem cu noi, pe calea spirituală, vulnerabilitatea, 
ruşinea, vinovăţia, dependenţa, co-dependenţa, nevoia de a 
controla şi de a fi controlaţi, lipsa graniţelor personale.  

Însă, pe calea transformării, crede că primul pas, în 
abordarea diferită a capacanelor şi a confuziilor, este sinceri-
tatea. Pe de altă parte, vede discernământul ca unul de parcurs, 
cumulativ, pe calea unei spiritualităţi mature şi sănătoase, şi 
susţine că doar descoperindu-ne propriile standarde etice, 
dezvoltându-le şi respectându-le, învăţăm să ne construim 
graniţele personale, pentru a ne apăra integritatea, şi căpătăm 
încredere în propria experienţă. 

Problema, apropo de construcţia graniţelor personale, este 
însă legată şi de cea a hotarelor căii spirituale care au o 
inevitabilă natură dogmatică, ce te prezervă pe cale. Este şi un 
raport iconic între graniţele personale şi hotarele dogmatice ale 
căii spirituale. În fond, o totală eliberare dogmatică nu este cu 
putinţă, pentru că însăşi această eliberare se transformă ea însăşi 
în structură dogmatică. O dogmatică a eliberării, a lipsei de 
graniţe, a unei unităţi spirituale fără hotare, care, în fond, este o 
construcţie artificială. A susţine că budismul, iudaismul, 
islamismul sau creştinismul ajung la aceeaşi ţintă şi că pot fi 
integrate într-o unitate ecumenică trans-religioasă, este de fapt 
tot o dogmă, nu o eliberare dogmatică. 

Fără îndoială că mistica isihastă este o cale dogmatică, 
pentru că nu există isihasm fără Hristos, nu există Hristos decât 
ca Dumnezeu şi Om, deci ca Persoană în două firi, dumne-
zeiască şi omenească, nu există Hristos decât ca Fiul lui 
Dumnezeu Tatăl, ca lumină din lumină, Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Aceasta este 
structura dogmatică ecleziologică ce nu poate fi anulată şi la 
care nu poţi să renunţi, de care nu poţi să te eliberezi decât dacă 
vrei să ieşi de pe calea mistică isihastă. Este şi asta o posibilă 
opţiune, care te scoate însă din hotarele ecclesiei. Însă, practica 
şi experienţa mistică isihastă, Avva Ghelasie le conturează din 
perspectiva unei viziuni isihaste care prezintă o clară osatură 
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dogmatică, chiar mistagogică, ce distinge isihasmul de  misticile 
oculte şi metafizice. Personalismul iconic isihast este un hotar 
care face posibilă o re-întregire arhechipală desfăşurată plinitor 
în dinamica relaţională inter-personală a chipului euharistic. 

Ad. Olteanu: Isihasmul configurează în spaţiul carpatic o 
trăire specifică. Vreau să vă întreb însă despre canonicitatea 
scrierilor părintelui Ghelasie în ortodoxia românească. Şi 
gândul a trecut dincolo de canonicitatea bisericească, la ceea ce 
spunea H. Bloom legat de canonicitate şi care se pare că a 
instituit un canon al literaturii universale. Desigur, canonul se 
face şi nu se discută. Printre criteriile lui enumera stranietatea şi 
puternica neplăcere la lectură şi, parcurgând scrierile marelui 
mistic de la Frăsinei, am observat aceleaşi dificultăţi de a intra 
pe lungimea de undă adecvată. Să fie acesta încă un impedi-
ment care opreşte pe majoritatea teologilor de la noi să fructifice 
şi să recepteze o experienţă teologală unică? Şi pentru că tot 
vorbim de un canon al ortodoxiei, părintele Ghelasie întruneşte 
cel puţin două din atributele includerii în canon şi mă gândesc 
la cele enumerate mai sus, stranietatea şi puternica neplăcere 
iniţială la lectură, însă o stranietate de sens pozitiv pentru că 
adevărul pe care îl exprimă este bisericesc (iar creştinismul trăit 
autentic este bisericesc), iar dificultăţile la lectură sunt pentru 
unii insurmontabile. Dacă aţi putea să dezvoltaţi această 
canonicitate a prezenţei părintelui Ghelasie în spaţiul ortodox, 
dacă este recunoscută sau nu, şi dacă urmează a fi recunoscută. 

N.: Nu ştiu ce să spun, este o discuţie în ce măsură poţi să 
preiei cadre canonice ale literaturii ca argument al înscrierii 
într-o canonicitate, şi dacă acestea ar fi criteriile potrivite de 
evaluare ale unei canonicităţi sau nu, în orice caz de altă natură, 
teologică, ecleziologică. Pot să spun că nu am mers pe aceste 
direcţii şi raportări, ci am căutat să înţeleg ceea ce spune 
isihastul, iar ceea ce nu am înţeles, la o anume vreme, am lăsat 
într-un spaţiu al aşteptării, al dospirii, al lămuririi la momentul 
potrivit.  

Ad. Olteanu: Adică despre ceea ce nu se poate vorbi 
trebuie păstrată tăcerea. 
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N.: Nu vorbim despre tăcere în sensul de tabu, de secret 
ocult. Vroiam să spun că nu poţi să înţelegi totul şi dintr-o dată. 
Şi e natural să fie aşa, pentru că există şi nişte vârste şi măsuri 
spirituale. Sunt şi aspecte pe care nu le pătrunzi, dar le laşi  
într-un spaţiu de aşteptare, urmând să fie înţelese pe măsura 
creşterii, a maturităţii spirituale şi a adâncirii în aceste taine. E 
de văzut care sunt elementele tari sau de sinteză în scrierile 
părintelui Ghelasie. Sigur că unul dintre ele poate fi considerat 
dezvoltarea unui model antropologic palamit, deşi aceste 
repere palamite sunt adâncite, pentru că, în sens antropologic, 
părintele Ghelasie insistă pe un personalism fiinţial, direct 
fiinţial al sufletului, şi pe chipul triadic. Sufletul are conştiinţă, 
memorie şi limbaj, fiind chip triadic în sine, şi are capacitatea de 
mişcare şi dincolo de sine. Nu este un „în sine” în sensul despre 
care vorbeam, într-adevăr inefabil, dar aproape redus la nivel 
de principiu, neipostatic şi nedeterminat. Personalismul fiinţia-
lităţii create, ipostaziate, este de chip triadic. Iar chipul triadic 
este un însemn, o pecete de chip absolut, pentru că dă măsura 
deplinătăţii, altfel decât într-o înţelegere strict monadică.  

Antropologic, isihastul merge pe un activ direct personal 
şi fiinţial, nu doar intermediat şi interfaţetat de energii. Faptul 
de a pune „înainte” personalismul faţa de har, fiinţialul faţă de 
energii, teologic şi antropologic, este un aport mistagogic 
ghelasian important şi semnificativ. Aceasta se poate observa şi 
dacă facem o corelaţie (şi) cu realitatea psihologică, pentru că 
isihastul intuieşte că aproape toate tehnicile terapeutice ope-
rează cu şi în zona energiilor, întrucât nu au acest activ fiinţial, 
ci imersează cel mult în el, ajung în realitatea inefabilă, pe căi 
spirituale, dar nu ajung foarte uşor, sau chiar deloc, la conştiinţa 
unui activ direct al acestui inefabil fiinţial, şi la capacitarea lui, 
ca fond în sine, la recunoaşterea sa ca un chip al rememorării 
unui limbaj transcendent, arhechipal. Unii ajung într-un sine 
care transcende psihologicul, dar nu au asimilat limbajul, 
pentru că limbajul acestui sine trebuie învăţat în raport de acest 
arhechip de limbaj hristic. Paradoxul este că ajung la acest sine 
profund, care, ca realitate propriu-zisă, este însăşi persoana 
despre care vorbeşte isihasmul. Dar, neajungând şi la memoriile 
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arhechipale ale persoanei, sinele profund nu este activat iconic 
ca persoană, nu are conştiinţa iconică de persoană. E ca şi cum 
identific un corp mort, care este corp ca realitate palpabilă, dar 
este unul mort şi nu unul viu, pentru că nu este însufleţit şi nu 
mai viază în parametrii săi vitali. 

Ad. Olteanu: Din punctul lor de vedere, după moarte 
sinele mic dispare şi se aneantizează. 

N.: Unii dintre ei vorbesc de o aneantizare a acestui sine 
mic, care este altceva decât sinele mare, care îl transcende. De 
multe ori, şi la noi s-a făcut confuzia sau, mă rog, identificarea, 
vizavi de cine dispare, sinele mic sau sinele mare, respectiv ce se 
înţelege, din perspectivă antropologică creştină, prin unul 
respectiv prin celălalt. Despre sinele mic spun că trece şi dispare 
într-o realitate transcendentă, care e nepieritoare, şi care, de 
fapt, este sinele mare. Dar realitatea transcendentă, adică sinele 
mare/profund, în cazul acesta, rămâne, pentru că are în ea însăşi 
caracteristici de permanenţă şi de inefabil. Fără revelaţia 
hristică, sinele mare este uşor experiat ca vid... Experierea lui ca 
plin vine din relaţia cu deplinul hristic, care îţi dă limbajul 
comunicării şi al cuminecării împlinirii, al realizării deplinătăţii, 
apropo de căutarea întregirii, pentru că şi Christina Grof 
vorbeşte de starea de golire şi de vidare. Este interesant că 
psihologia şi psihiatria intră pe acest culoar al spiritualităţii, al 
distincţiilor dintre sinele mic şi sinele mare/profund, pentru că  
se deschide o altă perspectivă, nu doar teoretică, ci chiar 
terapeutică. 

Abordarea de către Christina a sinelui profund şi a sinelui 
mic într-un capitol din cartea sa relevă şi direcţia şi modalitatea 
de realizare a întregirii a cărei însetare o angajează. Susţine că 
putem percepe direct sinele mic şi sinele profund ca fiind două 
aspecte ale naturii noastre, doar că în cea mai mare parte a 
timpului suntem conştienţi doar de sinele mic, care este limitat 
în timp şi în spaţiu, dar care este „identitatea noastră personală 
centrată pe ego”. Totodată, susţine că noi existăm simultan ca 
indivizi care se identifică cu corpul lor, cu viaţa lor şi cu lumea 
materială, dar şi ca entităţi spirituale, nelimitate, universale şi 
eterne. Conchide: suntem simultan umani şi divini, limitaţi şi 
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eterni, partea şi întregul, suntem, aşadar, atât sinele mic, cât şi 
sinele profund. Însă din aceste concluzii reiese o identificare a 
sinelui profund cu divinul, ceea ce, din perspectivă creştină şi 
ca mistică isihastă, este o identificare falacioasă. Sinele profund, 
inefabil şi nemuritor, este de fapt doar sufletul nostru, ca 
asemănare de divin, nu divinul însuşi. Astfel, conştiinţa sinelui 
profund, de fapt a sufletului nostru fiinţial, trebuie să fie nu o 
conştiinţă că este divinul, ci o conştiinţă iconică a recunoaşterii 
Originii divine. 

Hotarul acestor identificări şi recunoaşteri este funda-
mental, din perspectiva spiritualităţii şi a misticii. De pildă, 
două experienţe mistice pe care le evocă Christina, nu sunt de 
fapt experienţe ale lui Dumnezeu, ci doar ale sinelui profund, 
care este, cum spuneam, natura umană fundamentală, sau 
sufletul nostru fiinţial, nu divinul. În primul exemplu, îşi 
aminteşte de bunica ei care îi povestea cum, pe la douăzeci de 
ani, s-a dus să se plimbe pe o pajişte favorită din apropierea 
casei, s-a întins pe iarbă privind cerul senin şi, afundată în 
iarbă, „a ieşit din sine” şi „a devenit una cu tot ceea ce o 
înconjura”. Celălalt exemplu este cel al unui dansator care îi 
povestea că i s-a întâmplat ca la un moment dat să constate că 
„nu mai era el cel care executa dansul”, ci „dansul îl conducea 
pe el”, întrucât „altceva preluase controlul”. Acestea sunt stări 
mistice în sensul descoperirii sinelui profund, dar nu în cel al 
revelării lui Dumnezeu. În sensul acesta este vorba despre ceea 
ce isihastul de la Frăsinei desemna ca mistici de creaţie sau ca 
auto-mistici.       

Părintele Ghelasie atrage atenţia că plinul „cel mai deplin” 
este rememorat arhechipal, prin acel chip iconic sau acea pecete 
divină paradigmatică, care devine accesibilă ca memorial numai 
prin botez. Astfel, dacă nu accesezi acel memorial transcendent 
ca model iconic şi ca temei constitutiv, de fapt nu poţi restaura 
sinele mare ca persoană, şi nici realiza chipul integral, care 
implică o unire iconică dintre sinele mic şi sinele mare, ca să 
păstrăm terminologia. Altfel spus, persoana nu îşi poate activa 
prin sine propriul limbaj de persoană ca persoană în afara 
rememorării acestui limbaj arhechipal. Chiar dacă ai toată 
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înzestrarea şi întreaga capacitate, dacă nu înveţi limbajul nu 
poţi să ai vorbire fiinţială conştientă în chip de persoană. Ca 
realitate, ai toate datele, întreaga capacitate, nativ, dar trebuie să 
reînveţi şi limbajul exprimării de chip-persoană, şi aici este 
taina plinirii sufletului chip triadic prin deplinul arhechipal, a 
transfigurării energiilor corpului şi a fiinţialităţii sufletului. 

Ca isihasm, demersul este „de sus în jos”, pentru că este o 
„naştere de sus”. Este o naştere cerească şi o re-naştere ca 
filiaţie şi înfiere dumnezeiască. Nu este o simplă auto-refacere, 
cum încearcă unele mistici metafizice, şi cei ce se mişcă în siajul 
lor, pentru că, în perspectivă isihastă, trebuie să accesezi un 
memorial al reîntregirii tale prin chipul de persoană, întrucât 
persoana este marea taină, nu doar a Divinului, ci şi a umanu-
lui. Trebuie ca persoana să asimileze memorialul arhechipal,  
ca să îşi refacă limbajul de chip de persoană, ca să poată  
purta plinătatea unui dialog inter-personal. Fără o viziune a 
arhechipului, şi de reîntregire în acest orizont, poţi să treci 
dintr-o zonă a sinelui mic într-o zonă a sinelui profund, şi poate, 
făcând un pas în plus, într-o formă de integrare, să încerci o 
legare, dacă este posibil. Însă, dacă nu regăseşti limbajul 
arhechipal din spaţiul ecleziologic, aceste zone sunt dificil de 
legat. Vizavi de canonicitate, ea trebuie să fie una „în duh şi în 
adevăr”, în primul rând, şi depinde cum se înţelege şi se vede, 
apoi, chiar în definirea aceasta a lui Bloom.  

Ad. Olteanu: Criteriile ei ar fi în literatură stranietatea şi 
neplăcerea la lectură. Am încercat să extrapolez şi poate să 
forţez câţiva termeni. 

N.: Stranietatea şi neplăcerea lecturii probabil că au trăit-o 
unii şi în întâlnirea lor cu scrierile ghelasiene. Fără îndoială. 
Paradoxul este că tocmai această stranietate în formulare şi 
atipică receptare i-a făcut pe unii să le creadă mai degrabă 
necanonice. Imprevizibilul formei limbajului, ineditul formulării 
nu este neapărat semn al lipsei de canonicitate. În definitiv 
trebuie văzută scrierea şi în dinamica tradiţiei şi trebuie 
înţeleasă şi tradiţia în sensul dinamic, dar şi autenticitatea 
demersului său mistagogic ca adâncire în taină. Este de urmărit 
acest personalism absolut sau funciar pe care îl practică şi 
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distincţiile de model dintre fiinţa necreată şi energiile necreate, 
fiinţa creată şi energiile create, care sunt corelate cu modelul de 
chip triadic şi personalist. 

Ad. Olteanu: Aş mai enumera, dacă îmi permiteţi, încă un 
criteriu de canonicitate, originalitatea şi, deşi isihastul este 
circumscris unui spaţiu geografic precis, pe care l-aţi numit 
carpatin, are în conţinut şi originalitatea unui limbaj intuitiv mis-
tagogic de adâncire în taină care transcende astfel de categorii. 

N.: Limbajului poţi să îi transfigurezi sensul şi să-i 
rearticulezi osatura teologică, şi din perspectiva aceasta să-l 
înnoieşti, într-un anumit fel. Pe de altă parte, sunt trăitori sau 
mistici care au o putere a personalităţii întărită de taina trăirii 
lor şi care nu sunt nici uşor şi nici „din prima” asimilabili. Ţi se 
oferă, dar e o hrană tare, densă, în care nu-ţi intră dinţii uşor... 
Este şi o taină a exprimării. 

Ad. Olteanu: Sau este mistica unei experienţe inefabile, 
foarte greu de exprimat în limbajul teologic comun. 

N.: Atunci când experienţa este transpusă şi în limbaj, ea 
păstrează acea plinătate inefabilă şi densitate de factură mistică, 
pe care o resimţi, pentru că nu poţi să o mesteci şi nici să o 
asimilezi aşa de uşor. Pe de altă parte, dacă vorbim şi de 
transpunerea unor experienţe de trăire creştină profundă, din 
perspectiva aceasta, poate că nu îl înţelegem cu adevărat nici pe 
sfântul Simeon Noul Teolog, dacă ne încumetăm să îi citim 
Imnele iubirii dumnezeieşti. Nici teologia patristică nu este lesni-
cioasă oricăruia, oricând, sau la orice vârstă spirituală. Trebuie 
să fim oneşti şi să recunoaştem că nu întotdeauna, nu pentru 
oricine, sunt uşor de înţeles scrierile filocalice. 

Ad. Olteanu: Mi s-a părut că isihastul din Frăsinei 
încearcă să rescrie termenii teologiei româneşti într-o manieră 
creatoare şi smerită în acelaşi timp, rămânând parte a tradiţiei 
una sancta, catholica. 

N.: Dorinţa de a sublinia şi de a pune accente este 
oportună. Mi s-a părut o tuşă binevenită, pe care mulţi nu au 
receptat-o, apropo de unele dezbateri de o anumită factură, prin 
prisma conturului formei antropologice pe care o oferă, şi care 
este salutară, pentru cine doreşte un minim de deschidere în 
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care să păstreze o condiţie dialogală, dar să aibă şi forţa 
distincţiilor. Şi, astfel, revenim la ceea ce înseamnă o hartă 
autentică pe care o oferă, dintr-un anumit punct de vedere, 
inclusiv antropologic, părintele Ghelasie. 

Ad. Olteanu: Pentru că şi Stanislav Grof pleacă de la 
antropologie, dar pe un alt model de cunoaştere. 

N.: Grof devoalează un model antropologic, chiar dacă 
porneşte de la o cercetare clinică. Construieşte harta după 
teritoriu, după un teritoriu cu încărcătura lui accidentală şi 
accidentată de patologii, dintre care unele sunt chiar extreme, 
cutremurătoare ca experienţe umane traumatizante. Părintele 
Ghelasie nu porneşte de jos, ci de sus, din orizontul revelaţional 
hristic. Realizează o transpunere iconică, o punere în asemănare. 
Astfel, reperele teologice, prin interfaţa hristologică, le configu-
rează în model antropologic. 

Ad. Olteanu: Corespondenţele sunt uşor de găsit în 
goticul şi în bizantinul unor tradiţii diferite de înţelegere a 
sacrului. Goticul care pleacă de jos, un fel de turn Babel zidit de 
confreriile masonice şi care încearcă să îl atingă pe Dumnezeu, 
pe când stilul bizantin ar fi mai smerit şi mai chenotic. De unde 
şi critica lui Emil Cioran vizavi de cele două stiluri arhitecturale 
din Schimbarea la faţă a României, ediţia interbelică şi necen-
zurată.  

N.: Este un chip în pogorâre-întrupare, dar în transpunere 
iconică de forme în asemănare. Chipul de transpunere pe care îl 
realizează părintele Ghelasie este de remarcat, din punctul 
acesta de vedere. Şi aici se poate discuta cu hărţile pe masă. 

Ad. Olteanu: Şi cu teritoriile. 
N.: Evident, pentru că teritoriile sunt vizate, în fond. Aco-

perirea şi parcurgerea lor. Teritorii reale, chiar şi cele nevăzute. 
Părintele Ghelasie porneşte de la un teritoriu văzut, dar şi 
nevăzut, şi configurează o hartă, care are în spate un parcurs şi o 
experienţă mistică. Merge pe o mega sau meta-hartă, pe o hartă 
a hărţii în sensul că vorbeşte de arhechipuri şi de chipul lui 
Dumnezeu din om, modelul de realitate, de teritoriu viu. Nu 
alcătuieşte o imagine a hărţii numai din experienţa imanentă, 
subiectivă, deşi, chiar (şi) din perspectiva aceasta, tema hărţii 
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psihicului este foarte importantă. Există inclusiv tendinţa de 
psihologizare sau de abordare, chiar de reconfigurare, într-o 
formă psihologizantă, a duhovniciei... Dar harta este necesară, 
pentru că atunci când faci distincţiile dintre conştiinţă, memorie 
şi limbaj ca fiinţialitate ai o hartă a unui teritoriu, cunoscut sau 
necunoscut, încă. La fel, când facem distincţia dintre conştienţă 
şi conştiinţă, dintre minte şi suflet, în raport de natura lor, 
vorbim de o hartă de fapt. 

Ad. Olteanu: Vă amintiţi de spusele lui Fritz Perls, că 
harta nu este teritoriul. 

N.: Este adevărat că trebuie să întâlnim teritoriul celuilalt, 
într-o terapeutică a contactului, şi că nu trebuie interpusă o 
hartă între mine şi celălalt, nici chiar între mine şi mine însumi. 
Despre asta vorbim de fapt, despre întâlnirea reală, cea de pe 
teren, cea desculţă şi de la firul ierbii. Dar putem să discutăm şi 
la nivel de hărţi, conştienţi că harta nu este teritoriul, când e vorba 
să accesăm teritorii necunoscute ori când vrem să comparăm 
hărţile ca să vedem dacă vorbim despre acelaşi teritoriu sau de 
transformări ale unor teritorii în timp, pricinuite de diverşi 
factori, nu doar meteorologici. Harta aceluiaşi teritoriu, înainte 
sau după un cataclism. Pot să am şi harta unui teritoriu la un înalt 
nivel de claritate, de exactitate şi o mare calitate a suportului. 

La părintele Ghelasie boala psihică poate fi văzută, grosso 
modo, în tensiunea dintre un memorial bun şi unul rău. Aceasta 
înseamnă să accepţi căderea şi să accepţi căderile, ştiind că 
există, dar că sunt o realitate adăugată. Astfel, pot să fac harta 
unui teritoriu după ce a trecut viforniţa, care a lăsat urme. 
Există posibilitatea să se configureze o hartă a unui teritoriu 
afectat de factori patogeni şi de ingerinţe diverse. Atunci, care 
este reperul după care identifici adevărata natură, teritoriul 
propriu-zis, pe care tu vrei să îl descoperi? Explorezi şi cercetezi 
acest amestec de memorii bune şi memorii rele? 

Ad. Olteanu: Este grâul care coexistă cu neghina. 
N.: Există şi grâul şi neghina. Dar neghina are un alt 

semănător. Un imitator, neasemănător. Aici este problema. 
Părintele revine des la a preciza ce înseamnă raiul, căderea şi 
restaurarea hristică, la ce înseamnă efectele acestora în planul 
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personal al fiecăruia. Afirmă nevoia de a trece la conştientizarea 
chipului de persoană, ca mistică sau ca practică mistică, pentru 
că gestul iconic este asociat ca închinare cu o redescoperire a 
chipului de persoană fiinţială, şi care înseamnă o redescoperire 
a unui limbaj fiinţial al chipului de persoană. Este o redesco-
perire a originii actului de comunicare sau a chipului de dăruire 
de sine. Prin gestul iconic îndeamnă şi cheamă la recuperarea 
chipului de persoană. 

Tema hărţii psihice este una necesară ca orientare, chiar 
cu privire la un teritoriu necunoscut. Şi aici este istoria unor 
hărţi eronate sau incomplete şi parţiale, pe care Stanislav Grof o 
imputa psihologiei eului şi psihanalizei, care nu luau în 
considerare domeniul perinatal şi transpersonal. Dar caracterul 
incomplet şi neclar al hărţii îi poate fi reproşat şi lui Grof tocmai 
fiindcă nu are imaginea iconică a hărţii, a unui parcurs din 
perspectiva Originii. Aceasta reiese din punerea pe aceeaşi 
masă a hărţilor, care în raport de acoperirea completă sau 
parţială a teritoriilor pot oferi posibilităţi de acţiune, mai 
profunde sau mai superficiale. 

Mă opresc numai la o anumită organicitate subiacentă a 
psihicului sau există şi zona energetică în forma subtil 
structurată? Dincolo de acestea nu mai este şi altceva? În ce 
măsură avem acces la cartografierea totală, configurată într-un 
puzzle, pentru că nu poţi să spui că ştiinţa nu poate să acopere 
prin cercetare anumite zone psihice. Dar este o reconstrucţie a 
hărţii care, în raport de o viziune spirituală, poate să sufere de 
parţialitate. 

Ad. Olteanu: Rămâne şi un rest mai mereu neexplicat.  
N.: Pe de o parte, rămâne acest rest. Pe de altă parte, nu 

este văzută parţialitatea aceasta, în raportul ei cu întregul sau 
este văzută chiar ca un substitut al întregului ori ca fiind însăşi 
acoperirea realităţii totale. Ceea ce, ab initio, este o perspectivă 
interpretativă care frânge calea unei autentice refaceri ca întreg. 

Ad. Olteanu: Putem să cunoaştem o parte din psihicul 
uman prin resurse ştiinţifice, însă mai este şi un chip inepui-
zabil, de taină a persoanei umane care se poate devoala doar în 
ambianţa credinţei în Hristos Domnul. 
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N.: Devoala tot ca taină, dar o taină paradoxală, pentru că 
este o taină care se descoperă şi nu se ascunde. Nu este un 
mister ocult de sens creştin, ci este o realitate pe care trebuie să 
o descoperi. Părintele Staniloae spunea că celălalt ţi se desco-
peră ca taină. Dar este o taină care are şi un rest care nu poate fi 
epuizat. Taina persoanei, altfel zis, nu poţi să o cunoşti-dezvălui 
prin nici o formă de acaparare. Taina persoanei se descoperă... 

Ad. Olteanu: Stanislav Grof afirmă că accesează lucruri 
care ţin de transcendent şi prin ingerarea de substanţe 
psihotrope. Începe cu un tratament medicamentos prin care 
decompensările psihotice se pot ameliora, însă prin spiritua-
litate, aşa cum o vede el, trece în altceva, spre administrarea de 
opiacee şi LSD. Aminteşte de meditaţie şi de contemplaţie, de 
rugăciune, însă un ajutor ar fi dat şi de astfel de substanţe 
psihoactive. 

N.: A folosit celebrul LSD, descoperit de chimistul Albert 
Hoffman. Tânăr rezident la psihiatrie, după absolvirea facultăţii 
de medicină, Stanislav s-a oferit ca voluntar într-un experiment, 
despre care mărturiseşte că i-a trezit interesul pentru stările 
modificate de conştiinţă, din perspectiva potenţialului lor 
terapeutic, transformativ şi evolutiv. Stanislav precizează că 
spre deosebire de terapia psihedelică, în care aceste stări sunt 
induse prin administrarea unor substanţe care modifică starea 
mintală, precum LSD-ul, psilocibina, mescalina şi triptamina 
sau derivaţii amfetaminici, în respiraţia holotropică conştiinţa 
este transformată printr-o combinaţie de respiraţie rapidă, 
muzică sugestivă şi lucru corporal de descărcare energetică.  
Bruno Wurtz, vorbind despre Grof, susţine că la acesta folosirea 
LSD-ului nu era asociată cu un parcurs halucinogen, ci cu o 
catalizare şi o imersie într-o zonă psihică. 

Ad. Olteanu: În domeniul psihicului arhaic. Se ştie că, din 
punctul de vedere al cercetării ştiinţifice medicale, cortexul este 
o dezvoltare evolutivă mai recentă.  

N.: Aici este o altă problemă pe care o pune, de catalizare 
sau de reactivare a unor zone arhaice, faţă de care trebuie 
atenţie ca nu cumva să fie deschisă o cutie a Pandorei. Pentru 
că, prin diferite tipuri de practici, se accede într-o zonă de 
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interferenţă, intermediară şi imaginală, la diferite entităţi şi se 
ajunge la identificarea cu figuri mitologice, active în acest spaţiu 
al arhetipurilor. Poţi să te identifici şi cu astfel de arhetipuri. 
Apropo de identificare, însă, relevant, ca mistică isihastă, este 
chipul iconic al persoanei ca taină a identităţii în sine în orizont 
arhechipal. În sens isihast, este vorba despre o psihologie 
arhechipală, mai mult decât o psihologie arhetipală sau abisală. 
Aici este absoluta valoare a creştinismului, identitatea persoanei 
ca taină fiinţială descoperită prin arhechipul iconic. Şi când 
spun taină, înseamnă asemănare după chip care este şi un 
paradoxal infinit creat, ce are conturul identitar de neşters, 
supraconfigurat arhechipal. 

Ad. Olteanu: Şi care nu se pierde. 
N.: Taina aceasta a persoanei, în chipul şi limbajul ei unic 

identitar, nu îţi dă voie să te identifici cu umanitatea, cu natura, 
cu cosmosul sau cu un element al cosmosului, cu un tigru, sau 
cu un leu, cu broasca ţestoasă sau cu un viking care nu ştiu ce 
făcea acum câteva sute de ani. Pentru că dacă intri în acest tip 
de transpersonalism, nu mai eşti în spaţiul personalismului 
creştin. De fapt, eşti chiar în afara lui. Vizavi de „episoadele de 
conştiinţă unificată” ca tip de criză psihospirituală Stanislav 
Grof îl evocă pe A. Maslow, cel care a studiat astfel de 
experienţe cruciale pe sute de persoane. Maslow, un critic aspru 
al psihiatriei occidentale care califică aceste stări mistice ca 
boală psihică, considera că trebuie clasificate drept fenomene 
supranormale, nu anormale, şi le-a denumit „experienţe de 
rând”. 

W. Pahnke, pornind de la lucrările lui Maslow şi Stace 
alcătuieşte o serie de criterii prin care descrie aceste „stări 
mintale”: unitate (interioară şi exterioară), puternică emoţie 
pozitivă, transcenderea timpului şi a spaţiului, sentimentul 
sacrului (numinosul), obiectivitate şi realitate a viziunilor, 
inefabil, efectele secundare pozitive. Stanislav Grof, pornind de 
la această listă a lui Pahnke, arată că atunci când avem o astfel 
de experienţă crucială avem sentimentul depăşirii unei 
fragmentări obişnuite a minţii şi a corpului şi simţim că am 
atins o stare de unificare şi de întregire, dar, de asemenea, 
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depăşim distincţia obişnuită dintre subiect şi obiect şi trăim 
sentimentul uniunii extatice cu omenirea, natura, Cosmosul şi 
cu Dumnezeu. 

Astfel, în aceste stări mistice, avem sentimentul depăşirii 
spaţiului cu trei dimensiuni şi a timpului liniar dar şi al intrării  
într-un domeniu metafizic, transcendent, în care infinitul şi 
eternitatea devin realităţi ale experienţei. Stanislav Grof adaugă 
faptul că în astfel de stări putem avea sentimentul de a fi 
simultan totul şi nimic, că lumea există sau nu există în acelaşi 
timp, ori că percepem toate formele ca fiind goale sau golul 
încărcat de forme. În timp ce identitatea noastră personală şi eul 
limitat au dispărut, simţim că ne-am extins atât de mult, încât 
fiinţa noastră cuprinde întregul Univers. Stanislav Grof asociază 
această experienţă crucială cu înţelepciunea sau cunoaşterea 
supremă pe care Upanishadele o descriu ca fiind „cunoaşterea 
Aceluia, acea cunoaştere care dă cunoaştere tuturor lucrurilor”, 
şi care este de nedescris în cuvinte dată fiind şi structura 
limbajului nostru care pare inadecvat acestui scop. Deplânge 
faptul că din cauza culturii de tip occidental şi a concepţiilor 
psihiatrice greşite cu privire la problemele spirituale, multe 
dintre persoanele care trăiesc asemenea stări sfârşesc prin a fi 
spitalizate, sedate şi ca având stigmatul patologiei. 

Însă, cum spuneam, există, pornind de la identificarea 
persoanei, în viziunea creştină, şi o discernere de factură 
mistică a acestor experienţe cruciale şi experienţe ale conştiinţei 
unificate de natură mistică, care susţin identificarea cu umani-
tatea, natura, Cosmosul şi cu Dumnezeu. Ţinând cont de trimi-
terea explicită la Upanishade, problematica devine, în fond, una 
a distincţiei dintre misticile metafizice şi mistica isihastă dialo-
gală, iconică şi personalistă, de comuniune în chip euharistic. 
Provocarea este cea a identificării realităţii persoanei, a naturii 
umane, a naturii naturii şi a naturii cosmosului, respectiv a 
naturii divinului. A te identifica cu divinul, în sensul confuziei 
naturii umane fundamentale, ce transcende mintea-eul limitat, 
cu natura divină, este o confuzie, o patologie mistică, dacă pot 
să o numesc astfel, care sistează posibilitatea relaţionării şi a 
întâlnirii cu Dumnezeul cel adevărat, care transcende atât corpul 
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şi mintea-eul limitat (pseudo-persoana sau sinele mic/sufletul 
individual energetic), cât şi natura umană fundamentală 
(persoana, sinele profund/sufletul personal fiinţial).                   

Ad. Olteanu: Eşti şi în afara relaţionalului despre care am 
vorbit la început, al întâlnirii persoanei cu un Dumnezeu întreit 
personal, oarecum faţă către faţă, gândindu-mă la întâlnirea pe 
care Moise a avut-o cu Dumnezeu. 

N.: Dumnezeu nu se descoperise încă prin întrupare, prin 
arătarea la faţă şi prin schimbarea la faţă, şi ca integralitate de 
comuniune în chip euharistic în trupul mistic al ecclesiei. Şi 
atunci, poţi să spui că era un tip de relaţionare, dar nedeplină, 
pentru că Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, nu şi Faţa 
Lui. 

Ad. Olteanu: Este o comuniune care se desăvârşeşte prin 
Iisus Hristos. 

N.: Da, o relaţionare, într-adevăr faţă către faţă, inter-
personală, încununată într-o comuniune de chip euharistic, şi 
nu o unire de tip fuzionist, confuziv de caracter metafizic. 
Întâlnirea faţă către faţă este una a permanentei identificări de 
sine şi de celălalt, este una a conştiinţei care se identifică pe sine 
şi pe celălalt concomitent, şi nu una a conştiinţei unificate care 
nu mai are experienţa alterităţii. Realizarea hărţii, pornind 
dintr-o experienţă personală, reconfigurarea, suprapunerea sau 
compararea ei, cu cea care reiese din budism, cu care, cumva, se 
îmbină, oferă reprezentarea unui teritoriu incomplet şi neclar, 
din perspectivă mistică isihastă. Dacă se face o raportare la 
harta pe care o realizează părintele Ghelasie, ca antropologie 
iconică, s-ar putea vedea limitele de contur de teritorii şi 
distincţiile de hotar între ceea ce înseamnă memoriile bune şi 
memoriile rele, între ceea ce înseamnă memoria chipului de 
suflet faţă de sistemele de memorii Coex, despre care vorbeşte 
Grof, ca sisteme de memorie şi de experienţă condensată.  

Chestiunea constelaţiilor de memorii este interesantă prin 
faptul că este circumscrisă unei teme şi că se corelează unui 
spaţiu memorial mai larg, perinatal şi transpersonal. Spaţiul 
transpersonal la Stanislav Grof are şi un sens generic de spaţiu 
intermediar, de văzduh, specific unei lumi imaginale de factura 
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mitică. Nu este neapărat sinele mare/profund care are misterul 
transcendent al unei realităţi metafizice, cel puţin aşa cum 
reiese din misticile orientale şi la Christina Grof. 

Ceea ce mi s-a părut de remarcat la sistemele Coex, este că 
odată formate, devin autonome, tind să se reproducă şi să îşi 
recreeze situaţii care adaugă straturi-zale de memorie. Este 
foarte interesantă această autonomie pe care o capătă un astfel 
de memorial. Este o structura reiterativă a căderii şi a căderilor 
omului, care capătă un fel de autonomie, o formă de dedublare 
şi de posedare, într-un fel, care tinde către astfel de actualizări şi 
de reproduceri, de re-creări de situaţii prin care îşi adaugă 
straturi-înlănţuiri mnezice. Asta mi s-a părut absolut interesant, 
forţa unei auto-reproduceri. 

Ad. Olteanu: Stanislav Grof afirmă că memoria ar putea 
să nu aibă un substrat cortical şi că ea se află într-un depozit, 
asemănător cu ceea ce desemna Jung prin inconştientul colectiv, 
pe care îl vedea ca o entitate separată, aproape sacră. 

N.: În respectivele mistici orientale, se ştie de o textură 
subtilă a realităţii, amprentată şi întreţesută cu un memorial 
difuz, un fel de cronică astrală sau eterică. 

Ad. Olteanu: Ce sunt aceste memorii care par detaşate de 
suportul lor neural specific, sunt cărţile vieţii? 

N.: Nu, pentru ca ele ţin de un memorial al căderii difuzat 
cumva în creaţie şi păstrat ca un voal al căderii şi al umbrei 
morţii, pentru că altfel cum se explică faptul că ne naştem cu 
păcatul strămoşesc? Înseamnă că există o formă de a ne învălui 
în aceste memorii ale umanităţii căzute. De aceea este nevoie de 
o formă de renaştere pentru că botezul realizează o renaştere 
arhechipală, şi care este absolut reală. Este o reînnoire de 
memorial. Se deschide un memorial restaurator şi îndumne-
zeitor arhechipal. Stanislav Grof reproşează faptul că psihana-
liza şi psihologia eului nu au ajuns până în zona perinatală şi 
transpersonală. Pe de altă parte, noi putem spune că psihologia 
transpersonală nu ajunge la taina re-naşterii baptismale, la 
memoriile arhechipale care ţin de o re-naştere, dincolo de 
memoriile perinatale şi natale. 

Ad. Olteanu: Adică la experienţa traumatică a naşterii. 
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N.: Cred că are noimă acest interval experienţial perinatal, 
ca obiectivă constatare a unui ambient specific unui nivel al 
inconştientului, care relevă şi o cale de acces către inconştientul 
colectiv. Problema nu este însă doar una a retrăirii şi a integrării 
conştiente a traumei naşterii, care joacă un rol important în 
procesul psihoterapiei experienţiale şi de auto-explorare. 
Fondul ar trebui să fie supra-conştiinţa re-naşterii arhechipale, 
care deschide un alt suport şi orizont al memoriilor iconice, de 
restaurare şi de reîntregire. La părintele Stăniloae am întâlnit 
precizarea că, dacă nu ar fi fost căderea protopărinţilor, altfel ar 
fi fost înmulţirea, chiar conceperea şi naşterea neamului 
omenesc. În orice caz, omul nu s-ar fi născut în dureri şi încărcat 
de traume, acestea având legătură cu căderea primordială şi 
fiind consecinţă a acesteia. 

Ad. Olteanu: În fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a 
născut maica mea, ne spune psalmistul David. 

N.: Matricile perinatale despre care vorbeşte Stanislav au 
cumva sens, dar ele rămân tot într-un spaţiu al căderii, reiterat, 
reţesut, înnodat şi perpetuat. Chestiunea este şi una a posibi-
lităţilor reconfigurării matricilor perinatale, ceea ce implică nu 
doar a recunoaşte bogăţia şi complexitatea matricilor, dimen-
siunile biologice, psihologice, arhetipale şi spirituale specifice, 
ci şi ordinea memorială arhechipală.  

Ad. Olteanu: Aici Grof se apropie de ideea botezului. 
N.: Numai că nu trece în spaţiul re-naşterii arhechipale. 

Ajunge să constate efectele căderii. De fapt, face o trimitere la 
trauma perinatală şi a naşterii. Otto Rank a scris o carte, prin 
anii ’30, în care susţine că şi Freud ar fi cochetat sau ar fi intuit 
aceste traume ale naşterii, dar nu a insistat pe această idee. 
Stanislav o face pe acest fundament de procese şi evenimente 
perinatale. Susţine că traumele perinatale te pre-configurează, 
iar traumele postnatale sau biografice modifică conţinutul 
temei, dar nu şi tema ca atare. 

Ad. Olteanu: Adică vechea controversă natură/educaţie, 
sau traumele perinatale versus evoluţia biografică.  

N.: O evoluţie biografică în sensul că sunt şi traume 
biografice sau de familie, de mediu, dar acestea, conform lui 
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Stanislav, mai degrabă ar aduce în conştienţă traumele perina-
tale, care sunt vectorii traumatici iniţiali. Însă, este o problemă 
vizavi de ceea ce se înţelege prin conştienţă şi conştiinţă, pentru 
că „stările modificate de conştiinţă” trebuie citite prin filtrul a 
ce înţelege Stanislav prin conştiinţă. Este un detaliu semni-
ficativ care trebuie luat în seamă. Este un hotar important între 
conştienţă şi conştiinţă, pentru că dacă citeşti conştiinţa în 
raport de harta despre care vorbeşte Stanislav, se va observa că 
nu ajunge la conştiinţă în sens fiinţial, aşa cum este ea receptată 
în planul antropologiei iconice, ci este o „conştiinţă” modificată 
a minţii-eu. Distincţia are însă o relevanţă, pentru că propriu-
zis, Stanislav nu vorbeşte de conştiinţa fiinţială a sufletului-eu, 
ci de conştiinţa informaţional-energetică a minţii-eu. Este o 
substanţă a conştienţei minţii ce are o structură informaţională 
şi energetică. Academicianul Drăgănescu, la începutul anilor 
’90, vorbea într-o carte a sa de structura informaţională şi 
energetică a materiei.  

În acest fel se explică de ce substanţele, despre care aţi 
vorbit că se ingerau, aveau influenţă şi modificau, nu conştiinţa 
în sensul său fiinţial, ci conştienţa informaţional-energetică, care 
este tot natură materială, dar subtilă. Aici este explicaţia şi 
întreaga poveste vizavi de cum influenţează şi modifică stările 
conştienţei, dar nu conştiinţa, aceste substanţe chimice, precum 
LSD etc. De aceea nu este vorba despre stări modificate ale 
conştiinţei, unde nici nu s-a ajuns, pentru că e într-o stare de 
inconştienţă, din perspectiva conştiinţei la care ne referim, în 
sens isihast. Revenim astfel la a releva importanţa hărţii 
teritoriilor conştienţei şi conştiinţei şi a naturii terenului acestor 
teritorii. Dacă ne apucăm să construim harta după teritoriu este 
foarte greu să o realizăm, dacă nu avem „vederea de sus”, 
viziunea iconică care să ne dea chipul deplin al re-întregirii. 

Ad. Olteanu: Aceasta pentru că teritoriul este nesfârşit şi 
tainic, pentru că sunt zece miliarde de neuroni pe un astfel de 
teritoriu cortical şi conexiuni aproape nelimitate ca număr.  

N.: Dacă mergi pe variaţiile de teren, pe săpături în multi-
tudinea straturilor organice este imposibil să recuperezi punctul 
de perspectivă optimă şi să realizezi harta în mod acoperitor. 
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Însă, aici mi se pare semnificativ, sigur, dincolo de tehnici sau 
de modalităţi terapeutice, faptul că vindecarea este asociată la 
Stanislav Grof cu dezvoltarea personală şi cu o evoluţie 
spirituală. 

Ad. Olteanu: Sau cu dezvoltarea personală în credinţă. 
N.: Isihastul pune, cumva, boala în plan secund faţă de o 

dinamică a re-întregirii într-un chip iconic al îndumnezeirii. 
Interesant este că boala poate să coexiste, măcar până la o 
vreme, cu această iconare îndumnezeitoare, ca restaurare şi 
dezvoltare personală. În acest orizont, nu „scăparea de boală” 
este ţinta, iar acest aspect este foarte important ca perspectivă, 
ca prioritate şi ca asumare. 

De aceea mi s-a părut de subliniat că nici la Stanislav nu 
este vorba doar de o „vindecare ca vindecare”, ci şi de o asumare, 
într-un orizont spiritual, a unui context psihic mai larg, şi apoi 
de integrarea în spectrul terapeutic a domeniilor perinatal, 
transpersonal şi biografic. Integrarea este legată de recucerirea 
unui teritoriu nou, de o relegare spirituală şi de o eliberarea de 
barierele individuale şi colective care sunt puse înainte, oprind 
accesul. E în joc şi un fel de recucerire a teritoriului spiritual şi o 
refacere a hărţii după teritoriul regăsit, pentru că nu se poate 
pătrunde în acest spaţiu, întrucât traumele te pot opri, bloca. 
Pentru că şi aceasta era o problemă pusă de Stanislav. În ce 
măsură la trecerea în şi prin zona unei traume ţi se reactivează 
trauma, memoria traumei. Nu e vorba de o reactualizare, ci de a 
retrăi acea experienţă până la capăt, emoţional şi fizic, 
experienţă pe care nu ai putut să o finalizezi, să o epuizezi. 

Chestiunea este şi una a memorialului ori a sistemului de 
memorie Coex şi a autonomiei unui sistem de memorii. 
Isihastul vorbeşte însă de un memorial fiinţial direct de suflet, 
de un memorial energetic, dar şi de un supramemorial arhe-
chipal. De aceea este necesar să avem o vedere, o hartă de sus, 
arhechipală, care conţine şi potenţialul de dezvoltare, explorare 
şi de cultivare a teritoriului. Trebuie să asimilez acest memorial 
arhechipal, restaurator şi integrator, căruia, în limbajul psiho-
logic îi putem spune supraeu, dar care în fond este chipul lui 
Dumnezeu din om. 
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Ad. Olteanu: Supraeul la Freud este morala sau instanţa 
etică. 

N.: Nu trebuie să ne poticnim în termeni. Trebuie să 
identificăm realităţile desemnate. De aceea este nevoie de hartă. 
Aici vorbim de realităţi transcendente, nu vorbim de prezumţii 
de instanţe, apropo de interioare infra-psihice sau de argu-
mentul unei instanţe etice. Aşadar, vorbim de logoi sau de acele 
paradigme divine care sunt reale. Isihastul le numeşte arhechi-
puri sau chipuri iconice. Vorbim de realităţi, nu de prezumţii. 

Ad. Olteanu: Pentru Freud teritoriul în mare măsură este 
ocupat de inconştient, de acel depozit subteran în care se adună 
toate efectele negative şi tot ceea ce înseamnă negativ refulat, şi 
pentru că acest negativ a fost refulat, el iese la suprafaţă prin 
simptom sau prin nevroză. 

N.: Apropo de simptom, Stanislav susţine că sistemele de 
memorii sau constelaţiile Coex, atât în psihoze, în nevroze, cât 
şi în tulburările psiho-somatice, sunt factorii de putere dinamică, 
care dau conţinut specific lor. Sistemele sau constelaţiile de 
memorie sunt puternic implicate. Tulburările psihosomatice 
despre care se vorbeşte, somatizările care din ce în ce mai mult 
sunt luate astăzi în considerare, nu pot fi eliberate numai prin 
discursul psihologic, ci trebuie observate anumite experienţe 
terapeutice care să le deblocheze. În acest sens Stanislav caută 
tehnici şi modalităţi de a le debloca. 

Ad. Olteanu: Cum ar fi catharsis-ul şi abreacţia în 
psihanaliză, dar şi metodele psihoterapiilor de tradiţie diferită. 

N.: Grof merge şi pe zona respiraţiei holotropice. 
Problema este, într-adevăr, a subconştientului şi a inconştien-
tului, dar, mai mult şi mai degrabă, în sens mistic isihast, 
soluţia este una a conştientului şi a supraconştientului. Astfel, 
dincolo de memoriile amestecate, bune şi rele, am nevoie de 
resurse de memorial arhechipal, prin care sunt convins sută la 
sută că sunt ceea ce trebuie să fiu, şi mai mult decât atât, sunt 
asemenea cu modelul sau chipul-model al integralităţii pe care 
doresc să o ating. Astfel, eu îmi refac integralitatea în chip 
iconic prin raportare la un model-chip, şi nu numai cum îmi 
închipui că trebuie să mi-o refac, doar identificând, dezlegând şi 
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depăşind traume. Am un reper arhechipal de refacere a 
integralităţii. Atunci, paradoxal, demersul este unul îndumne-
zeitor şi unul de iconare, care te transformă în chip de icoană, în 
sensul în care ai întregul, deplinul chip în asemănare, pentru că 
raportarea ta este la arhechip, nu este doar la experimente sau 
la experienţe care produc deblocarea unor traume emoţionale. 
La un moment dat isihastul spune explicit că, în sens isihast, nu 
e la fel ca în psihanaliză, doar o formă de conştientizare. 

Ad. Olteanu: De aducere la suprafaţa a unor afecte 
refulate, de o exorcizare prin limbaj sau de fluxuri de cuvinte 
contra flux de bani. Psihanaliza, prin asociaţiile libere pe care 
terapeutul le încurajează, insistă pe mecanismele de aducere la 
suprafaţă a unui teritoriu psihic inconştient în cea mai mare 
măsură. 

N.: Nu este doar atât. Cu acest flux intrăm şi în zona de 
tranzacţie economică şi uneori sofistă. Isihast, este în joc şi o 
supraconştientizare. Viziunea este importantă. Astfel, în 
isihasm se insistă pe supramemorialul eului ca întreg, de unde 
vine şi sănătatea organică, emoţională, mentală, psihică dar şi 
sufletească. O sănătate subscrisă unui sens sau unei meniri de 
întoarcere acasă. 

Ad. Olteanu: Menirea este eshatologică, spre împărăţia 
netrecătoare a Prea Sfintei Treimi, proclamată la începutul 
fiecărei taine bisericeşti prin binecuvântarea mare. Există o 
cauzalitate ştiinţifică, dar şi o direcţie a timpului care trimite 
spre înveşnicirea lui. Şi timpul va fi preschimbat, nu numai 
cerul şi pământul care vor fi noi. 

N.: New Age-ul se înscrie tot în perspectiva ciclică. Prin 
crucea pusă pe cerc treci într-un alt eon. Altfel ne învârtim, ne 
răsucim, schimbăm paradigmele, dar rămânem în cerc, facem 
tumbe. În isihasm ai o cruce care pune capăt învârtirii 
nesfârşite, ai un alfa şi un omega. În sens creştin, veacurile au 
ajuns propriu-zis la sfârşit în Hristos. În Hristos avem 
deplinătatea, pentru că noi desfăşurăm, asimilăm şi celebrăm 
deplinătatea Sa. În Hristos s-a împlinit eshatonul, doar că noi 
trebuie să îl asumăm, să îl împropriem, trebuie să îl iconizăm 
prin chipul Bisericii, care, aşa cum afirma părintele Stăniloae, 
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este extensia în noi a trupului înviat al lui Hristos. Problema 
noastră este că nu avem încă reconfigurat chipul sau asimilat 
trupul hristic în noi, că nu suntem încă mădulare deplin vii ale 
trupului mistic, care este Biserica. În acest sens, chestiunea este 
legată de hartă, de o cartografiere a naturii psihicului, şi, din 
punctul acesta de vedere, pot şi trebuie să existe dezbateri, 
conexiuni şi delimitări, desigur, dar lucrând cumva şi direct pe 
teren, intrând şi parcurgând experienţial un teritoriu. 

Ad. Olteanu: Până la urmă Grof face cercetare calitativă  
şi chiar aceasta era una dintre întrebări, pentru că cercetarea 
este de două feluri, una fiind cantitativă sau empirică şi care 
lucrează cu descriptorii şi indicatorii specifici unui demers 
ştiinţific.  

N.: Spune că a studiat şi a iniţiat tehnici de respiraţie 
holotropică cu 30000 de inşi, cu 30000 inşi odată. Poate că era pe 
un stadion, nu mai ştiu detaliul, sper să nu greşesc, dar, vreau 
să spun că este vorba şi de cantitate, de număr, în acest 
experiment. Până la urmă nu trebuie să contrapunem cantitatea 
şi calitatea. Pe de altă parte, este o lucrare şi un efort care, până 
la un punct, s-ar putea, dacă discutăm în sensul strict al unei 
tehnici terapeutice, să aibă relevanţă, şi pe care nu poţi să o 
excluzi total şi definitiv. 

De altfel, părintele Ghelasie vorbeşte de o integralitate a 
medicinei isihaste, pe care nu poţi să o extragi dintr-un context 
al achiziţiilor medicale generale. Este importantă viziunea 
isihastă asupra medicinei şi asupra chipului integralităţii 
acesteia, care înseamnă şi relaţionare cu celelalte modalităţi 
medicale. Trebuie văzut în ce măsură există şi posibilitatea de 
contact şi posibilitatea de preluare a anumitor aspecte care, pe 
detalii specifice, pot fi utile. Adică, pot să am harta unei păduri 
făcută de un pădurar şi poate mă duc pe traseul acela, care nu 
este făcut de mine. Cât ai fi de isihast, tot foloseşti şi o 
acumulare de experienţă umană, o modalitate sau un traseu 
predefinit. Din punctul acesta de vedere, poate fi o deschidere, 
dacă gândeşti medicina isihastă ca viziune integrativă şi 
totalizatoare, fără amestec şi fără confuzii. Să nu confundăm 
teritoriile şi harta, sănătosul cu patologicul, normalul cu 
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anormalul, sinele mic cu persoana, sufletul sau sinele mare cu 
divinul. Din perspectivă isihastă, este o lumină hristică sau o 
lumină a credinţei care aduce o clarificare pe care, în absenţa 
prezenţei hristice, nu o poţi avea. Nu ai de unde să o iei, din 
altă parte, pentru că de aceea vorbim de revelaţie. 

Ad. Olteanu: Nu ai de unde să extragi normalitatea ca să 
scapi de patologic. 

N.: Da, pentru că tu nu ai nici reperele normalităţii foarte 
clare. 

Ad. Olteanu: Nu ai nici criteriile, pentru că tot am vorbit 
despre criteriile canonicităţii. Aici văd o liniaritate dintre 
normal şi patologic, eşti pe o cale pentru că e greu să te înscrii 
într-un normal de sută la sută şi pentru că, de la normal la 
patologic, ca şi urcuşul spre mântuire ca mergere din slavă în 
slavă, este un drum. 

N.: Ar trebui găsite criteriile, viziunea şi harta. O linia-
ritate sau o continuitate. Desigur, şi din căderi în căderi, în 
sensul că nu putem să fim săgeată. În fond, inclusiv faptul că nu 
eşti întreg arată o cădere sau un simptom al căderii. 

Ad. Olteanu: Patologia ca absenţă a binelui. 
N.: E interesantă, la Stanislav Grof, distincţia dintre 

traume prin acţiune şi traume prin omisiune, care au meca-
nisme diferite. 

Ad. Olteanu: Poate că faceţi referire la nevoile anaclitice 
ale copilului după naştere, la nevoia de afecţiune şi de a i se 
acorda atenţie. 

N.: Da, mi s-au părut interesante pentru că ele produc un 
alt tip de mecanism psihic de blocaj, decât cele de agresiune sau 
cele de critică excesivă, care sunt prin acţiune sau desconsi-
derare sau chiar prin abuz fizic ori sexual şi aşa mai departe. 

Ad. Olteanu: Până la urmă, experienţa perinatală şi a 
copilăriei, ca o coală albă de hârtie pe care se încrustează 
emoţiile, ar fi una decisivă din punctul de vedere al psihiatriei, 
dar şi al şcolilor de psihoterapie. 

N.: Cred că şi părintele Arsenie Boca vorbeşte de perioada 
de sarcină şi chiar de ceea ce înseamnă importanţa relaţiei 
părinţilor înainte chiar de zămislire, calitatea umană intrinsecă 
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şi starea psihofizică de moment, care se ştie că, din punctul 
acesta de vedere, se imprimă şi se transmite urmaşilor. 

Ad. Olteanu: Copilul are şi nişte expectanţe arhetipale: 
tatăl şi mama.  

N.: Sunt nişte achiziţii în înţelegerea omului, începând de 
la concepţie, de care este bine să se ţină seamă. Trebuie 
conştientizat ce înseamnă protecţia sarcinii, apariţia unui om în 
lume, întreaga responsabilitate care este asumată în zămislirea, 
naşterea şi creşterea, respectiv maturizarea şi împlinirea unei 
noi şi unice vieţi. 

Ad. Olteanu: Să nu mai vorbim de creşterea duhovni-
cească. 

N.: Faptul că există aceste traume înseamnă că există nişte 
transmiteri şi imprimări de memorial. Părintele Ghelasie făcea o 
interesantă deosebire între menire şi destin. Susţinea că avem şi 
o menire de asemănare hristică, desigur, dar la măsura la care 
suntem fiecare, copii ai unor părinţi, avem menirea, în 
asemănare hristică, de a asuma moştenirile din neam.  

Ad. Olteanu: Până la al şaptelea neam cum se spune în 
Scriptură.  

N.: Da, numai că aceasta este şi o taină de asumare 
hristică a unei cruci, care, prin chipul hristic, are sens de înviere, 
atât a ta, cât şi a celor cu care eşti în legătură şi a căror 
moştenire o asumi. Însă, în afară de asumare este şi o menire. 
De aceea părintele Ghelasie accentuează faptul că sufletul este 
creat de Dumnezeu, dar este croit în raport de un corp sau de 
un trup moştenit din părinţi cu memorialul unui neam. 
Sufletul, prin faptul că este creat de Dumnezeu, în cazul fiecărui 
om, are menirea dar şi capacitatea şi puterea să asume acele 
moşteniri şi memorii de neam. Această creare a sufletului 
fiecărui om la apariţia sa în existenţă de către Dumnezeu nu e 
luată în considerare, la modul serios, de cei care insistă pe 
analiza matricilor perinatale. 

Ad. Olteanu: Naşterea Mântuitorului se referă si ea la o 
dublă apartenenţă sau genealogie divino-umană, născut mai 
înainte de toţi vecii din Tatăl fără de mamă şi în timp din mamă 
fără de tată. 
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N.: Este taina zămislirii şi naşterii Mântuitorului din 
Maica Domnului, din perspectiva asumării păcatelor lumii şi a 
dezlegării neamului omenesc prin jertfă. Aceasta înseamnă să 
nu fii sub incidenţa păcatului şi a traumei naşterii. Există 
trauma aceasta a naşterii pentru noi, întrucât este valea 
plângerii în care ne naştem, dar, în acelaşi timp, avem calea 
renaşterii prin Sfânta Treime şi prin îmbrăcarea în chipul 
hristic, în taina botezului. Avem, aşadar, şi sensul celălalt, al  
re-naşterii, deci şi capacităţile şi resursele de a depăşi aceste 
traume ale naşterii. Numai că una este să cauţi să depăşeşti 
aceste traume prin memoriile re-naşterii, şi altceva este să le 
vindeci prin intervenţii pe zonele de blocaj, folosind tehnici 
psihedelice, respiratorii sau holotropice.  

Ad. Olteanu: Prin asociaţiile libere sau prin analiza 
freudiană a viselor. 

N.: Da, pe zona psihanalitică sau pe zona de muzică 
evocatoare, aşa cum zice Grof, care ne conduce astfel într-o 
zonă şamanică a vindecărilor. Altceva este să asimilezi memo-
rialul de re-naştere prin botez ca îmbrăcare în chipul hristic care 
e şi superforţa memoriilor şi adevăratul sens, plinirea şi întoar-
cerea acasă, de fapt. Atunci toate lucrurile acestea vor fi 
decantate prin acel supramemorial care reface, reconfigurează 
şi deblochează, eliberează de celelalte traume perinatale, natale 
şi postnatale. Deci, fie că sunt perinatale, fie că sunt postnatale 
sau biografice, traumele şi memoriile traumatice pot fi 
dezlegate prin supramemoriile arhechipale. 

Ad. Olteanu: Revenind acasă, la noi înşine, revenim de 
fapt în Biserica lui Hristos: În Biserica slavei Tale stând în cer a sta 
mi se pare. 

Ad. Olteanu şi Neofit 
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