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Nichifor din singurătate 

Scurtă notă biografică 

Despre timpul în care a trăit Nichifor din singurătate nu 
se ştia nimic sigur pînă ce n-am aflat şi publicat noi un text 
din Cuvîntul II din Triada II al sfîntului Grigorie Palama con
tra lui Varlaam şi anume : «Pentru cei ce se liniştesc cu sfin
ţenie» . (υπέρ των ίερωζ ήσυΧαζόντων των υστέρων 6 δεύτεροί). 
Apărînd pe acest Nichifor, atacat de Varlaam din pricina 
«Metodei» rugăciunii lui Iisus pe care a scris-o, sfîntul Gri
gorie Palama zice : «Dar mai mult decît contra tuturor şi-a 
îndreptat vehemenţa cuvîntului fără ruşine contra celor scrise 
despre rugăciune de către cuviosul şi mărturisitorul Nichifor, 
care a dat frumoasă mărturisire, şi de aceea a fost condam
nat de primul împărat Paleolog, care a cugetat cele ale lati
nilor ; Nichifor, care fiind de neam dintre italieni, s-a alipit 
credinţei noastre ortodoxe şi care deodată cu patria sa a le
pădat şi cele părinteşti şi a socotit mai scumpă credinţa noas
tră ca a sa, pentru cuvîntul adevărului care e la noi. Şi venind 
la aceasta, a ales viaţa cea mai curată, adică pe cea singu
ratică. Iar ca loc de locuit alege pe cel cu nume sfînt, care 
este între lume şi cele mai presus de lume, Atosul, care e 
căminul virtuţii. Şi aci se arată mai întîi ştiind să fie că
lăuzit, supunîndu-se celor mai de frunte dintre părinţi. Dînd 
acelora timp îndelungat dovada smereniei sale, învaţă de la 
ei arta artelor, adică experienţa liniştirii (isichiei) şi devine 
călăuză celor ce se exercită în lumea cugetării pentru lupta 
contra duhurilor răutăţii . Acestora le-a alcătuit şi o culegere 
de îndrumări de-ale părinţilor, care îi pregăteşte pentru ne-
voinţe, rânduieşte felurile luptelor, a ra tă răsplătirile şi des
crie cununile biruinţei. Apoi, pe lîngă acestea, fiindcă vedea 
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pe mulţi dintre începători neputînd stăpîni nici măcar în 
parte nestatornicia minţii, le întocmeşte şi un procedeu prin 
care să poată frâna puţin împrăştierea şi mişcarea imagina
ţiei ei. 

Acest filosof, Varlaam, şi-a îndreptat deci spre acesta 
multa deşteptăciune ca pe un foc ce se atinge de o materie 
ce-i stă în cale, neruşinîndu-se de acea fericită mărturisire 
şi de exilul pentru ea, neruşinîndu-se de cei ce au petrecut 
împreună cu el şi au fost învăţaţ i de el în cele dumnezeieşti, 
care pe urmă s-au arătat sare pămîntului şi lumină lumii şi 
luminători ai Bisericii». Şi Palama numeşte între aceştia în 
primul rînd pe Teolipt al Filadelfiei. Aceştia din urmă au fost 
la rîndul lor învăţătorii unor bărbaţi «ce practică şi acum 
această vieţuire», deci în vremea lui Palama, fiind calomniaţi 
pentru ea de Varlaam 1 . 

Din acest text aflăm aşadar că Nichifor a fost italian şi 
catolic, că a îmbrăţişat ortodoxia, s-a aşezat în Atos cu mult 
înainte de 1274, cînd împăratul Mihail VIII Paleologul a pri
mit unirea cu Roma, că puţin după aceea (pe la 1276) a fost 
exilat din Atos împreună cu alţi monahi pentru împotrivirea 
ce o făceau hotărîri i împăratu lu i 2 . In locul de exil, care se 
pare că era una din insulele pustii din Marea E g e e 3 în ale 
cărei diferite insule au fost exilaţi cei ce se împotriveau unirii 
cu Roma, între cei ce au petrecut cu Nichifor a fost şi Teolipt, 
care a învăţat de la Nichifor metoda rugăciunii neîncetate, 
deprinsă de Nichifor în Atos. 

Incă înainte de a fi fost trimis în exil şi de a fi fost acolo 
dascălul unor ucenici în metoda rugăciunii lui Iisus, Nichifor 
avusese în Atos un «seminar» (φροντιστήριον) şi strînsese în 
jurul său un număr de ucenici, deşi Nicodim Aghioritul în 
nota biografică din Filocalia greacă afirmă că Nichifor s-a 

1. Noi am publicat acest text după Cod. Coisl. 100, f. 157 r.-v. în 
lucrarea Viaţa şi învăţătura sfîntului Grigorie Palama, Sibiu 1938, p. 54—57, 
iar mai înainte în «Anuarul Academiei Teologice» din Sibiu, 1930, p. 8—10. 
Acum, după publ icarea operei lui Palama sub îngrij irea lui P. Hristou : 
ΓρΊ|γορίου του Παλαμά, τά ευγγράμματα, textul acesta poate fi citit în această 
operă, în voi. I, Salonic 1962, p. 508—509. 

2. Sf. Grigorie Palama, Cuv. II Triada I, la P. Hristou, voi. I, p. 4 0 5 : 
«Petrecînd mulţi ani în pust ie şi în linişte, s-a re t ras apoi în cele mai 
pustii locuri a le Sfîntului Munte». 

3. G. Pachymere, De Michaele Paleologo, lib. V PG. 143, Col. 874. 
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îndeletnicit cu metoda liniştirii în s ingurătate. Dar am văzut 
că Palama spune că a fost călăuza mai multor ucenici, cărora 
le lăsă ca regulă «metoda» sa 4. Probabil că Nichifor a alter
nat s ingurătatea cu grija călăuzirii altora. In orice caz în 
vechile manuscrise româneşti el e numit Nichifor din singu
rătate, urmîndu-se probabil afirmaţiei lui Nicodim Aghioritul. 
Se pare că el ar fi alcătuit în Atos şi un Cuvînt despre pur-
cederea Sfîntului Duh, împotriva latinilor, sau chiar mai multe 
scrieri împotriva l o r 5 . 

Dacă Teolipt a murit pe la 1324—1325, iar Nichifor a fost 
dascălul lui între 1276—1278, acesta din urmă trebuie să se 
fi născut pe la 1215—1220 şi să fi murit pe la 1290—1300. 

Metoda de rugăciune a lui Nichifor e numită de Nicodim 
Aghioritul în Filocalia greacă : «Cuvînt despre trezvie şi des
pre păzirea inimii» (λόγοί περί νήψεωζ και φολαχήί καρδίαί). 
Metoda propriu-zisă e precedată de un şir de fragmente din 
vieţile mai multor părinţi anteriori, sau de scurte rezumate 
ale vieţilor lor, aşa cum spune şi sfîntul Grigorie Palama. Dar 
la sfîrşitul fiecărui fragment, Nichifor face un scurt comentar 
care vrea să a r a t e pe părintele respectiv ca pe un om care 
a practicat păzirea sau adunarea minţii în lăuntru, pentru ca 
astfel să dea un temei «metodei» sale. 

Lucrarea este scrisă într-o limbă simplă spre folosul cît 
mai multor monahi. Această formă a fost încă un motiv pen
tru care Varlaam, mîndru pe speculaţia lui scolastică, a avut 
cuvinte de dispreţ pentru Nichifor. Sfîntul Grigorie Palama, 
apărînd scrierea lui Nichifor de reproşuri le lui Varlaam, 
spune în continuare că acesta nu s-a ruşinat de at î t de mari 
ucenici pe care i-a avut Nichifor, «ci faptul că ea a fost com
pusă de acela în mod simplu şi nemeşteşugit l-a mişcat la 
contrazicere şi din aceasta a putut să-şi ia şi argumentele... 
Dar înţeleptul acesta nu a putut să răstoarne nici cuvintele 
acestea simple, înainte de a le strîmba». 

4. Vezi şi Cod. Lavr. 1626, ff. 149—153, la P. Hristou, op. cit. 
p. 329. 

5. J. Meyendorff, Introduction a l'etude de Gregoire Palamas, Paris, 
1959, p. 31 şi P. Hristou, op. cit. p. 329, nota 56. P. Hristou presupune că 
o par te din Cuvîntul despre purcederea St. Duh se păs t rează în Cod. Moscv. 
Syn. 208, sub titlul : Ύποθετιχο'ι συλλογισμοί περί έχπορενσεωΐ του "Αγίου 

Πνεύματος». 
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In Cuvîntul al doilea dintre cele dintîi (publicat de noi 
în studiul citat) şi în Cuvîntul al doilea dintre cele din urmă, 
pentru cei ce se liniştesc, sau despre rugăciune, a le lui Palama, 
pe care-l vom prezenta în acest volum, acesta apăra în amă-
nunt «Metoda» lui Nichifor. 

Metoda aceasta a fost şi ea tradusă în româneşte şi mult 
copiată în mînăstirile noastre sub titlul de «Cuvînt pentru 
păzirea inimii, plin de mult folos» al lui Nichifor din singu
rătate 6. 

6. A se vedea d. ex. ms. 16 (miscelaneu), secolul XVIII, din Biblio
teca mînăstiri i Neamţ, f. 81 r.-83 ν ; ms. 29 sec. XVIII, f. 3 r.-7 v. ; ms. 39, 

secolul XVIII f, 60 v.-61 v. (text neterminat) ; ms. 51 din 1801, f. 83 r.-87 v. 

(Nichifor Monachul, Cuvînt de mult folos pentru păzirea inimii). După 
Pr. D. Fecioru, Manuscrisele Sfintei Mînăstiri Neamţu, în manuscris pp. 40, 
69, 105, 155. Se mai găseşte în ms. 22 (miscelaneu) din Biblioteca Patriar
hiei Române, încep, secolului XIX, f. 39—43, cu acelaşi titlu incomplet. 
Vezi la Pr. D. Feciorii, Catalogul manuscriselor româneşti din Biblioteca 
Patriarhiei Române, în Studii teologice, XII, 1960, nr. 5—6 p. 453. 



Cuvînt despre rugăciune 

Al lui Nichifor din singurătate 

Cei ce sînteţi stăpîniţi de dorul de a avea parte de 
mărita, dumnezeiasca şi luminoasa arătare a Mîntuito-
rului nostru Iisus Hristos ; cei ce voiţi să primiţi în sim
ţirea inimii focul cel mai presus de ceruri ; cei ce vă sîr-
guiţi să ajungeţi cu cercarea şi cu simţirea la împăcarea 
cu Dumnezeu ; cei ce aţi lăsat toate ale lumii, ca să aflaţi 
şi să agonisiţi comoara cea ascunsă în ţarina inimilor 
voastre; cei ce voiţi să vă aprindeţi încă de aici cu lumină 
candela sufletelor şi aţi lepădat toate cele de aici ; cei ce 
întru cunoştinţă şi cercare voiţi să cunoaşteţi şi să pri
miţi Împărăţia cerurilor, aflătoare în lăuntrul vostru — 
veniţi să vă arăt ştiinţa vieţuirii paşnice sau cereşti, sau 
mai bine zis metoda care duce pe lucrătorul ei, fără oste
neală şi fără multă sudoare, la limanul nepătimirii. Ε o 
metodă care nu se lasă speriată de nici o amăgire sau 
înfricoşare din partea dracilor, înfricoşîndu-se numai 
atunci cînd petrecem afară de viaţa pe care v-o înfăţişez, 
depărtaţi de ea prin neascultare. Aşa s-a întîmplat odi
nioară cu Adam, care, neavînd grijă de porunca lui Dum
nezeu, ci împrietenindu-se cu şarpele şi socotindu-l pe 
acesta vrednic de crezare şi hrănindu-se astfel cu fruc
tul amăgirii, s-a aruncat jalnic în prăpastia morţii, a în
tunericului şi a stricăciunii şi a atras împreună cu sine 
pe toţi cei de după el. 

Deci întoarceţi-vă, sau, mai drept vorbind, să ne în
toarcem, fraţilor, spre noi înşine, lepădînd cu totul sfa-
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tul şarpelui şi umblarea după cele ce ne trag în jos. Căci 
nu putem ajunge la împăcarea şi la familiarizarea cu 
Dumnezeu, pînă ce nu ne întoarcem, sau mai bine zis 
pînă ce nu intrăm în noi înşine, pe cît ne este cu putinţă. 
Ceea ce e minunat este că, desfăcîndu-ne de rătăcirea 
prin lume şi de frica de şarpe, ne alipim strîns de Împă
răţia cerurilor aflătoare în lăuntrul nostru. De aceea vie
ţuirea călugărească s-a numit arta artelor şi ştiinţa ştiin
ţelor, pentru că ea nu ne pricinuieşte ceva asemănător 
lucrurilor acestora stricăcioase, în care ne înfundăm, 
mutîndu-ne mintea la ele de la cele mai înalte, ci ne 
făgăduieşte bunătăţi străine şi tainice «pe care ochiul nu 
le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu 
s-au suit» (1 Cor. II, 9). De aceea, «lupta noastră nu este 
împotriva sîngelui şi a trupului, ci împotriva domniilor, 
a stăpîniilor şi a căpeteniilor întunericului veacului aces
tuia» (Efes. VI, 12). 

Dacă deci veacul de acum este întuneric, să fugim 
de el. Să fugim cu gîndul, ca să nu fie nimic comun între 
noi şi satana, duşmanul lui Dumnezeu. Căci cel ce vrea 
să se împrietenească cu el, se face duşman al lui Dum
nezeu, iar celui ce s-a făcut duşman al lui Dumnezeu 
cine îi va ajuta ? De aceea să urmăm pilda părinţilor 
noştri şi să căutăm comoara din lăuntrul inimilor noas
tre, ca şi ei. Iar aflînd-o pe aceasta, să o ţinem cu tărie, 
lucrînd-o şi în acelaşi timp păzind-o. Căci spre aceasta 
am fost rînduiţi de la început. Iar dacă vreun alt Nicodim 
s-ar arăta nedumerit de acestea, zicînd în duh de împo
trivire : «Cum poate cineva intrînd în inimă să lucreze 
sau să rămînă acolo ?», cum a zis acela către Mîntuito-
rul : «Cum poate cineva să intre în pîntecele maicii sale 
a doua oară şi să se nască, bătrîn fiind ?» (Ioan III, 4), 
va auzi şi el că «Duhul suflă unde voieşte» (Ioan III, 8). 
Dacă ne îndoim cu necredinţă de faptele vieţii lucră
toare, cum ne vor veni cele ale vederii ? Căci făptuirea 
este treaptă spre contemplaţie (spre vederea sufletească). 
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Dar fiindcă fără dovezi scrise nu poate fi încredinţat 
de aceasta cel ce se îndoieşte, să înşirăm în acest Cuvînt 
vieţile sfinţilor şi cele puse de ei în scris, spre folosul 
multora, ca încredinţîndu-se prin aceasta, să-l apere de 
toată îndoiala. Deci începînd Cuvîntul de la părintele 
nostru cel mare, să adăugăm culegeri din cuvintele şi 
faptele celor următori, pe cît ne este cu putinţă, spre 
adeverire. 

Din viaţa cuviosului părintelui nostru Antonie 

Mergînd odată la ava Antonie doi fraţi şi lipsin-
du-le lor apa pe drum, unul a murit, iar celălalt urma 
să moară. Deci nemaiputînd să meargă, zăcea şi el pe 
pămînt, aşteptînd să moară. În acest timp Antonie, şe-
zînd în munte, strigă doi monahi ce se întîmplau să fie 
acolo şi le zise : «Luaţi degrabă un ulcior de apă şi aler
gaţi pe drumul spre Egipt ; că dintre doi oameni care 
vin încoace, unul a murit, iar celălalt e pe cale să moară, 
de nu vă grăbiţi. Aceasta mi s-a arătat în vreme ce mă 
rugam». Deci venind cei doi monahi, a aflat pe unul ză-
cînd mort şi l-au îngropat, iar pe celălalt l-au înviorat 
cu apă şi l-au dus la bătrîn, care se afla la cale de o zi. 

Dacă ar întreba cineva, pentru ce nu a grăit înainte 
de a muri celălalt, nu ar face bine. Căci nu era a lui 
Antonie hotărîrea cu privire la moarte, ci a lui Dum
nezeu. El a hotărît despre acela şi tot El a descoperit 
starea cestuilalt. A lui Antonie a fost numai minunea 
aceasta că, şezînd în munte, avea inima veghind şi că 
Domnul i-a arătat pe acela de departe. Vezi că din pri
cina trezviei inimii Antonie s-a făcut văzător de Dum
nezeu şi înainte-văzător ? Căci de fapt Dumnezeu se 
arată minţii în inimă, la început curăţind pe cel care-L 
iubeşte, cum zice Ioan Scărarul, ca un foc, apoi umplîn-



14 FIL0CALIA 

du-i mintea de strălucire ca o lumină şi dîndu-i formă 
dumnezeiască 7. 

Dar să trecem la cei următori. 

Din viaţa sfîntului Teodosie chinoviarhul 
(exarhul chinoviilor) 

Dumnezeiescul Teodosie fusese aşa de rănit de dul
cea săgeată a dragostei şi era atît de mult ţinut de legă
turile ei, încît împlinea cu faptele înalta şi dumnezeiasca 
poruncă : «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul 
tău» (Luca X, 27). Iar aceasta n-ar fi putut-o face altfel 
decît aşa că toate puterile fireşti ale sufletului nu tin
deau spre nimic altceva din cele de aici, decît numai spre 
dorirea Făcătorului. Prin aceste lucrări înţelegătoare ale 
sufletului, chiar cînd mîngîia, era înfricoşător multora, 
precum, chiar cînd certa, era iubit şi dulce în toate. Cine 
a adus atîta folos celor mulţi, vorbindu-le ? Şi cine a 
fost atît de destoinic să adune simţurile şi să le facă să 
caute în lăuntru ? El îi făcea pe cei din mijlocul zgomo
tului să se afle într-o linişte mai mare decît cei 
din pustiu şi era totodată în mulţime şi în singu
rătate. Iată că şi acest mare părinte, cu numele Teo-

7. Dumnezeu se a r a t ă minţii sau puteri i noas t re de sesizare duhov
nicească a prezenţii Lui numai cînd aceasta este a d u n a t ă înlăuntrul ini
mii, adică în intimitatea ult imă a fiinţei umane, care are to todată un ca
racter emoţional, o capaci ta te şi o porni re iubitoare. A r ă t a r e a aceasta a 
lui Dumnezeu e o supremă lumină, e ev idenţa supremei realităţi, oare e 
to todată suportul propriei noastre existenţe. Mintea ia atunci forma neho
tărnicită a lui Dumnezeu şi c a p ă t ă lumina evidenţei proprii asemenea ce
lei a evidenţei lui Dumnezeu. Lumina sau evidenţa aceasta se înt inde peste 
toate . De aceea sfîntul Antonie poate v e d e a prin ea ceea ce se pet rece 
depar te cu cei doi călători . Pentru aceasta mintea t rebuie să fie cură
ţită de păcate, adică de tot ce o închide faţă de Dumnezeu şi de zidirea 
Lui universală, într-un gînd limitat, de care s-a alipit în mod păt imaş. 
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dosie, a ajuns să fie rănit de dragostea Ziditorului pen
tru că îşi aduna simţurile şi le mîna în lăuntru 8. 

Din viaţa sfîntului Arsenie 

Minunatul Arsenie păzea aceasta : să nu dezbată în
trebări în scris şi cu atît mai puţin să le răspîndească. 
Nu pentru că nu avea putere. Cum s-ar putea spune 
aceasta de unul care grăia aşa de bine, că vorbea limpede 
şi altora ? Ci obişnuinţa tăcerii şi neplăcerea de a se arăta 
erau pricinile celor zise. De aceea şi în biserici şi la slujbe, 
se silea foarte să nu vadă pe cineva şi să nu fie văzut de 
alţii şi să stea îndărătul vreunui stîlp sau al altui lucru 
şi să se ascundă, ţinîndu-se nevăzut şi la o parte de ames
tecarea cu alţii. Aceasta pentru că vroia să ia aminte la 
sine şi să-şi adune mintea în lăuntru şi aşa să se înalţe 

In concluzia ce o scoate din înt împlarea aceasta din viaţa sfîntului 
Antonie, ca şi în concluziile din vieţi le sau sfaturile celorlalţ i părinţ i , 
Nichifor ţine să accentueze importanţa concentrăr i i minţii în adîncul fiin
ţei sau al inimii credinciosului, odată cu oprirea activităţii s imţurilor în
drepta tă spre cele din afară. In v e d e r e a inter ioară pe care o cîştigă 
mintea astfel, i se descoperă chiar cele din afară, care sînt de folos celui 
ce se nevoieşte sau altora. 

8. Sfîntul Teodosie cel Mare, prăznuit în ziua de 11 ianuarie, după 
ce şi-a făcut noviciatul în marea mînăst i re de l îngă turnul lui David din 
Ierusalim, a întemeiat la anul 465 marea sa chinovie spre răsăr i t de Be-
tleem, între Betleem şi mînăst i rea Mar Saba. Incă în t impul lui, ea ajunsese 
la un număr de 400 monahi. Patr iarhul Salustius al Ierusal imului (486—494) 
l-a numit conducător al chinoviilor din Patr iarhat (chinoviarh — un fel de 
exarh), pe cînd pe sfîntul Sava l-a numit un fel de exarh al pustnici lor 
(H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im Byz. Reich, 1959, p. 137, 
203, 204). Viaţa lui a fost scrisă de Ciril de Scythopolis şi de Teodor, epis
cop de Petra. A se vedea autorii care s-au ocupat de aceste Vieţi, la H. G. 
Beck., op. cit., p. 406 şi 409. Nichifor prezintă aci mai mult o caracter izare 
a felului de vieţuire a sfîntului Teodosie, accentuând că el consta într-o 
a d u n a r e a simţurilor spre cele din lăuntru. Prin aceasta chiar cînd se afla 
în mulţ ime, se s imţea ca în s ingurătate şi l iniştea aceasta o comunica 
şi altora. 
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uşor spre Dumnezeu. Şi de fapt acest bărbat dumne
zeiesc, acest înger pămîntesc, îşi aduna mintea în lăuntru, 
ca astfel să se ridice cu uşurinţă la Dumnezeu 9. 

Din viaţa sfîntului Pavel cel din Latro 

Dumnezeiescul Pavel petrecea în munţi şi în pus
tiuri, trăind la un loc cu fiarele sălbatice ca şi cu nişte ve
cini şi prieteni. Iar uneori coborîndu-se la Lavră binevoia 
să cerceteze pe fraţi, pe care-i îndemna să nu slăbească cu 
sufletul, nici să se lenevească de la faptele ostenitoare ale 
virtuţii ; ci întru toată luarea-aminte şi dreapta soco
teală să se ţină de vieţuirea cea după Evanghelie şi să 
lupte cu tot curajul împotriva duhurilor răutăţii. Pe 
lîngă aceasta, îi învăţa şi o rînduială prin care pot fi în 
stare să se dezveţe de deprinderile pătimaşe şi să depăr
teze puieţii patimilor. Şi ce rînduială învăţa acest dum
nezeiesc părinte pe ucenicii săi neştiutori, ca să poată în
depărta prin ea momelile patimilor ? Nu era alta decît 
păzirea minţii. Căci numai ea poate săvîrşi o astfel de 
ispravă şi nu alta 1 0. 

9. Din viaţa sfîntului Arsenie, Nichifor scoate în relief aceeaş i stă
ruinţă a lui de a fi a t e n t la sine şi de a-şi aduna mintea in sine, ca s-o 
poată înălţa la Dumnezeu. 

10. Latros se n u m e a în Evul Mediu muntele numit mai tîrziu Latmos, 
l îngă Milet. In jurul lui şi pe el au fost întemeiate mai multe mînăstir i , 
care s-au bucurat de mare celebri tate. Incă din v r e m e a t impurie a Bi
zanţului au fost acolo chilii de călugări . Mai tîrziu s-au aşezat acolo alţi 
călugări, fugind din mînăst i rea Raithu, din Sinai, din ca lea Saraceni lor 
şi din Creta. Aceste noi începutur i datează de prin secolul VIII. Cea mai 
importantă d intre cele 13 mînăstiri era, pe l îngă Kellibarion, mînăst i rea 
sfîntul Pavel, numită după întemeietorul ei, Pavel cel Tînăr, care a trăit 
întîi ca pustnic pe vîrful muntelui . Cei ce s-au str îns în jurul lui au format 
apoi o chinovie. Acest Pavel a murit la 955 (la H. G. Beck, op. cit., p. 2 1 1 — 
212). Dar nu ştim dacă Nichifor vorbeşte de acest Pavel sau de altul . In 
orice caz şi din pilda sfîntului Pavel din Latro, el scoate în relief aceeaşi 
s tăruinţă de a-şi păzi mintea de împrăşt iere spre ce le din afară. 
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Din viaţa sfîntului Sava 

Cînd dumnezeiescul Sava vedea pe vreunul care s-a 
lepădat de toate, că a deprins cu de-amănuntul canonul 
vieţuirii monahale şi-şi poate păzi mintea şi poate lupta 
cu gîndurile potrivnice după ce a scos din cugetare toată 
amintirea lucrurilor lumeşti, îi dădea chilie şi în Lavră, 
dacă era neputincios şi bolnav cu trupul. Iar dacă era 
dintre cei sănătoşi şi viguroşi, îi îngăduia să-şi zidească 
chilie. 

Vezi că dumnezeiescul Sava cerea ucenicilor să-şi 
păzească mintea şi numai după aceea le îngăduia să şadă 
în chilii ? Ce vom face noi cei ce şedem leneşi în chilii 
şi nici nu ştim că există vreo păzire a minţii ? 11 

Din viaţa lui Ava Agaton 

Un frate întrebă pe ava Agaton : «Spune-mi ava : 
Ce e mai mare, osteneala trupească sau păzirea minţii ?» 
Şi a zis : «Asemenea este omul, unui pom. Deci osteneala 

11. Sfîntul Sava s-a născut în anul 439 în Muta lasca din Capadocia. 
El s-a aşezat ca pustnic în Palestina, unde a întemeiat 7 mînăstiri . Cea 
mai vest i tă este M a r e a Lavră Mar Saba de azi, la răsăr i t de Betleem, 
aproape de Marea Moartă, într-un deşert de nisip ; apoi la fel de vest i tă 
a fost Noua Lavră, care a devenit cunoscută în disputa în jurul orige-
nismului. Sfîntul Sava însuşi a fost un luptător aprig împotriva monofizis-
mului şi a origenismului. A murit la 5 decembrie 532. In ziua de 5 de
cembrie e şi prăznuit de Biserică. De la el a rămas un tipic, a cărui bază 
v ine din Egipt, iar sfîntul Sava 1-a întregit . El a intrat în înt rebuinţarea 
genera lă a Bisericii ortodoxe (H. G. Beck, op. cit. p. 397—8). Viaţa lui a 
scris-o pe larg admiratorul lui, Ciril de Scythopolis, născut la 524, care 
la 555—6 s-a aşezat în Marea Lavră a sfîntului Sava. Viaţa sfîntului Sava 
e cea mai mare lucrare scrisă de Ciril de Scythopolis, care a scris şi alte 
vieţi de sfinţi (de ex. cea a sfîntului Eutimie cel Mare) . (H. G. Beck, op. 
cit. p. 409 şi S. Vailhe, Les Ecrivains de Saint Sabas, Echos d'Orient, 1898— 
1899). Nichifor Monahul accentuează şi aci importanţa pe care o avea 
păzirea minţii în v iaţa sfîntului Sava şi cum o cerea el aceasta şi uce
nicilor săi. 
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trupească sînt frunzele, iar păzirea celor din lăuntru 
este rodul. Drept aceea, fiindcă, după Scriptură, «tot 
pomul care nu face rod bun se taie şi se aruncă în foc» 
(Matei VII, 19), e vădit că toată sîrguinţa noastră are în 
vedere rodul, adică păzirea minţii. Dar e nevoie şi de 
acoperămîntul şi de podoaba frunzelor, care sînt oste
neala trupească». 

Să ne minunăm cum acest sfînt s-a rostit împotriva 
tuturor celor ce nu au paza minţii, zicînd către cei ce 
se laudă numai cu făptuirea că : «tot pomul ce nu face 
rod», adică nu are păzirea minţii, ci are numai frunze, 
adică fapte, «se taie şi se aruncă în foc». Înfricoşătoare 
este rostirea ta, părinte ! 1 2 

Din ava Marcu (către Nicolae) 

«De vrei, aşadar, fiule, să dobîndeşti în lăuntru fă
clia luminii înţelegătoare şi a cunoştinţei duhovniceşti, 
ca să poţi umbla neîmpiedicat în cea mai adîncă noapte 
a veacului acestuia şi să-ţi fie paşii îndreptaţi spre Dom
nul, ca unul care ai voit tare calea Evangheliei, după 
cuvîntul proorocesc, adică să urmezi cu credinţă înfocată 
poruncilor evanghelice desăvîrşite şi să te faci părtaş, 
prin dorinţă şi rugăciune, patimilor Domnului — am 
să-ţi arăt o metodă minunată şi o regulă a chipului du
hovnicesc de viaţă. Ea nu are nevoie de osteneală şi de 
nevoinţă trupească, ci de osteneală sufletească, de su
pravegherea minţii şi de cuget atent, lucrînd cu frică şi 
cu dragoste de Dumnezeu. Prin această metodă vei putea 
să pui cu uşurinţă pe fugă mulţimea vrăjmaşilor... 

De vrei, aşadar, să biruieşti asupra patimilor, adu-
nîndu-te în tine însuţi prin rugăciune şi prin împreuna-
lucrare a lui Dumnezeu şi coborîndu-te în adîncurile 

12. Din Pateric, Tipografia Cozia, 1930, p. 27. Se accentuează aceeaşi 
t rebuinţă a păzirii minţii . 
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inimii, caută urma celor trei uriaşi puternici, adică 
uitarea, trîndăvia şi neştiinţa, pe care se reazimă duş
manii spirituali de alt neam ; pe sub acestea furişîndu-se 
celelalte patimi ale răutăţii lucrează, se înviorează şi 
prind putere în sufletele celor iubitori de plăceri. Şi prin 
multă atenţie şi supraveghere a minţii, împreună cu aju
torul de sus, aflînd cele necunoscute celorlalţi, vei putea 
cu multă luare-aminte sîrguincioasă să te izbăveşti de 
cei trei uriaşi vicleni... Căci însoţirea cunoştinţei adevă
rate cu amintirea cuvintelor lui Dumnezeu şi cu rîvna 
cea bună, cînd va fi silită să-ţi stăruie în suflet prin harul 
lucrător şi va fi păzită cu grijă, va şterge din el orice 
urmă a uitării, a neştiinţei şi a trîndăviei...» 1 3. Vezi cum 
conglăsuiesc cuvintele duhovniceşti ? Vezi cum socotesc 
de limpede că din luare-aminte vine cunoştinţa ? Dar să 
vedem şi pe cei de mai departe ce ne spun iarăşi. 

Din sfîntul Ioan Scărarul 

«Isihast este cel ce se străduieşte să-şi hotărnicească 
partea netrupească în cea trupească, care e lucrul cel 
mai minunat. Isihast este acela care zice : «Eu dorm, iar 
inima mea veghează» (Cîntarea Cîntărilor V, 2). Închide 
uşa chiliei trupului, uşa rostirii limbii ; şi poarta din 
lăuntrul duhului. Şezînd la loc înalt, ia seama la tine şi 
dacă cunoşti, vezi : cum, cînd, de unde, cîţi şi care hoţi 
vin să intre şi să fure strugurii. Îngreunîndu-se, străje-
rul se ridică şi se roagă şi, şezînd iarăşi, se ţine bărbăteşte 
de aceeaşi lucrare. Altceva este păzirea gîndurilor şi alt
ceva supravegherea minţii. Pe cît e de departe răsăritul 
de apus, pe atîta e cea de a doua de cea dinţii, fiind cu 
mult mai ostenitoare. Precum dacă văd hoţii arme îm
părăteşti aşezate în oarecare loc, nu se apropie cu uşu-

13. Din Marcu Ascetul, Epistola căt re Nicolae, Filoc. rom. vol. I, p. 
325, 326, 327. Sînt prezentate şi aci îndemnuri la păzirea minţii. 
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rinţă, aşa cel ce şi-a unit inima cu rugăciunea nu e furat 
uşor de hoţii lumii gîndite» 14. 

Vezi rodurile vădite ale minunatelor lucrări ale 
acestui mare părinte ? Dar noi trecem pe lîngă ele ase
menea unora ce călătoresc prin întuneric şi călcăm pe 
deasupra cuvintelor de suflet folositoare ale Duhului ca 
într-o învălmăşeală de noapte, asemenea unora ce s-au 
făcut surzi cu voia. 

Să vedem mai departe cele scrise de părinţii pentru 
povăţuirea noastră la trezvie. 

Din Ava Isaia 

«Cînd se va desface cineva de cele de-a stînga, îşi va 
cunoaşte cu de-amănuntul toate păcatele ce le-a făcut 
înaintea lui Dumnezeu. Căci nu-şi vede omul păcatele 
sale, de nu se va desface de ele cu despărţire amară. Cei 
ce au ajuns însă la măsura aceasta, au aflat plînsul şi 
rugăciunea şi aducîndu-şi aminte de reaua lor însoţire 
cu patimile, se ruşinează înaintea lui Dumnezeu. Să ne 
nevoim, deci, fraţilor, după puterea noastră, şi dimpre
ună cu noi va lucra şi Dumnezeu, după mulţimea mile
lor Sale. Chiar dacă nu ne-am păzit inima ca părinţii 
noştri, să ne sîrguim după putere să păzim măcar tru
purile noastre fără de păcat, precum cere Dumnezeu, 
căci după vremea foametei ce ne-a cuprins va face milă 
şi cu noi, ca şi cu sfinţii Săi» 1 5. Acest mare părinte mîn-
gîie aci şi pe cei foarte slabi, zicînd : «Chiar dacă nu 
ne-am păzit inima noastră ca părinţii noştri, de ne vom 
păzi trupurile noastre fără de păcat, cum cere Dumnezeu, 
va face şi cu noi milă». 

Mare este compătimirea şi pogorămîntul acestui 
părinte. 

14. Scara, Cuv. 27. Acelaşi îndemn. 
15. Isaia Pustnicul, cap. 17 din «Despre păzirea minţii în 27 ca

pete», Filoc. rom. I, p. 397. 
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Din Macarie cel Mare 

«Lucrul de căpetenie al celui ce se nevoieşte este 
acesta, ca intrînd în inima sa, să facă război cu satana 
şi luptînd împotriva uneltirilor lui să-l biruiască. Iar de 
păzeşte cineva la arătare trupul său de stricăciune şi de 
curvie, dar în lăuntru preacurveşte înaintea lui Dumne
zeu şi curveşte în convorbirea cu gîndurile, n-a folosit 
nimic avînd trupul feciorelnic. Căci scris este : «Tot cel 
ce priveşte o femeie spre a o pofti, a şi preacurvit în 
inima sa» (Matei V, 28). Pentru că este o curvie săvîrşită 
prin trup şi este o curvie a sufletului ce se însoţeşte cu 
satana». 

S-ar părea că acest părinte se împotriveşte cuvin
telor părintelui Ava Isaia, pomenite înainte. Dar nu e 
aşa. Căci şi acela ne porunceşte să păzim trupurile noas
tre, cum o cere Dumnezeu. Dar nu cere numai curăţia 
trupurilor, ci şi a duhurilor, şi aşa ne pune la inimă ace
leaşi porunci evanghelice. 

Din Diadoch 

«Cel ce petrece pururea în inima sa e străin de toate 
frumuseţile vieţii. Căci umblînd în duh, nu poate cu
noaşte poftele trupului. Unul ca acesta, făcîndu-şi plim
bările în cetatea virtuţilor, le are pe acestea ca paznici 
ai cetăţii. De aceea uneltirile dracilor împotriva lui rămîn 
fără izbîndă» 1 6. 

Bine a zis sfîntul că uneltirile duşmanilor rămîn 
fără izbîndă, cînd petrecem în adîncul inimii noastre, şi 
cu atît mai mult, cu cît zăbovim mai mult acolo. Dar ştiu 

16. Diadoch a! Foticeei, Cuvînt ascetic, cap . 57, Filoc. rom. I, p. 356. 
Nichifor scoate aceeaşi concluzie despre t rebuinţa petrecer i i cu mintea 
în adîncul inimii. 
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că îmi lipseşte vremea să înşir în povestirea de faţă cu
vintele tuturor părinţilor, precum voiesc. De aceea după 
ce voi mai pomeni unul sau doi, voi căuta să sfîrşesc. 

Din Isaac Sirul 

«Sîrguieşte-te să intri în cămara ta cea din lăuntru 
şi vei vedea cămara cerească. Căci una sînt aceea şi 
aceasta, şi printr-o singură intrare le vei vedea pe amîn-
două. Scara Împărăţiei aceleia este ascunsă în lăuntrul 
tău, adică în sufletul tău. Scufundă-te deci în tine, ca 
să ieşi din păcat, şi vei afla acolo trepte pe care vei putea 
să urci». 

Din Carpatiul 

«De multă luptă şi osteneală e nevoie în rugăciuni, 
ca să aflăm starea netulburată a cugetului, ca un alt cer 
al inimii, unde locuieşte Hristos, precum zice apostolul : 
«Oare nu ştiţi că Hristos locuieşte în voi ? Afară doar 
de nu sînteţi cercaţi» 1 1. 

Din Simeon Noul Teolog 

«Diavolul, împreună cu dracii, au primit îngăduinţa 
ca, după ce au făcut ca omul să fie scos din rai şi de la 
Dumnezeu, prin neascultare, să clatine în planul gîndit 
cugetarea omului noaptea şi ziua ; a unuia mult, a altuia 
puţin şi a altuia şi mai mult. Şi nu e cu putinţă să fie în
tărită aceasta altfel, decît prin pomenirea necontenită a 
lui Dumnezeu. Cînd pomenirea dumnezeiască s-a întipă
rit în inima cuiva prin puterea crucii, ea îi întăreşte cu
getarea, făcîndu-i-o neclătinată. La aceasta duce lupta 

17. 2 Cor. XIII, 5. Capete de mângâiere, cap. 52. Filoc. rom. IV, 
p. 140, 141. Se dă acest text pentru a arăta că prin rugăciune înţelegerea 
se descoperă ca un cer al inimii, în care locuieşte Hristos. 
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în cugetare, pe care fiecare creştin s-a gătit s-o poarte în 
stadionul credinţii în Hristos. Dacă n-ajunge acolo, în 
deşert se luptă. Pentru această luptă este toată nevoinţa 
felurită a celui ce poartă greaua pătimire pentru Dum
nezeu. Prin ea urmăreşte să-şi atragă milostivirea bunu
lui Dumnezeu, ca să-i dea iarăşi cinstea dintîi şi să se 
pecetluiască în cugetarea lui, Hristos, precum zice apos
tolul : «copilaşii mei, pe care iarăşi vă nasc, pînă ce va 
prinde Hristos chip în voi» (Galat. IV, 19) 1 8 . 

Aţi văzut, fraţilor, că este un meşteşug duhovni
cesc, sau o metodă, care duce repede pe lucrătorul ei la 
nepătimire şi la vederea lui Dumnezeu ? V-aţi încredin
ţat că toate faptele se socotesc la Dumnezeu ca frunzele 
de pe pom, fără rod ? Şi că tot sufletul care nu are su
pravegherea minţii, în zadar le săvârşeşte pe acelea? Drept 
aceea să ne sîrguim ca nu cumva, murind fără rod, să 
ne căim fără folos. 

Întrebare : Nu ne îndoim nici noi, ba chiar sîntem 
foarte convinşi că din scrierea aceasta cunoaştem care a 
fost fapta celor ce au bineplăcut Domnului şi că este o 
lucrare oarecare ce izbăveşte sufletul repede de patimi 
şi-l leagă de dragostea lui Dumnezeu, lucrare ce este 
de trebuinţă oricui se oşteşte sub Hristos ; dar ce este 
luarea-aminte şi cum se învredniceşte cineva să o afle ? 

18. Se dă şi acest text pentru a se ară ta că prin pract icarea con
t inuă a rugăciunii se înt ipăreşte în inimă pomenirea neconteni tă a lui 
Dumnezeu şi se fixează în ea cugetarea la Dumnezeu odată cu puterea lui 
Dumnezeu. Din toate aceste texte Nichifor a scos următoare le concluz i i : 

a) Păzirea minţii, ca să nu hoinărească prin gînduri s trăine de Dum
nezeu. b) A d u n a r e a ei în inimă, care poate fi socotită ca adîncul propriu 
al întregii fiinţe u m a n e şi al minţii, c) Menţ inerea minţii în inimă se 
poate dobîndi prin păs t rarea cont inuă a amintirii lui Dumnezeu sau prin 
rugăciunea n e î n c e t a t ă şi curată de alte gînduri . d) Prin această pome
nire mintea înt î lneşte în inimă pe Dumnezeu însuşi, ca într-un alt cer. 

După ce a întemeiat neces i ta tea acestor lucruri, pe baza exemplului 
şi îndemnuri lor unor sfinţi anteriori, Nichifor v rea să dea şi o metodă prin 
care ele pot fi înfăptuite. 
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Iată ce am dori să învăţăm, căci sîntem cu totul necu
noscători ai unui astfel de lucru. 

Răspuns : În numele Domnului nostru Iisus Hristos, 
Care a zis : «Fără de Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 
XV, 5), chemîndu-L pe El ca ajutor şi împreună-lucră-
tor, voi încerca să vă arăt ce este luarea-aminte şi cum 
se poate dobîndi ea, cu voia lui Dumnezeu. 

Luarea-aminte, au spus unii dintre sfinţi, este su
pravegherea minţii ; alţii, paza minţii ; alţii, iarăşi, trez-
via ; alţii, liniştea mintală şi alţii, alt fel. Dar toate aces
tea arată unul şi acelaşi lucru. Gîndeşte şi despre aces
tea, aşa cum ai gîndi cînd ar spune unul «pîine», altul 
«bucată», altul «îmbucătură». Dar ce este luarea-aminte 
şi care sînt însuşirile ei, află acum cu de-amănuntul. Lua
rea-aminte este semnul pocăinţii neştirbite ; luarea-a
minte este reînsănătoşirea sufletului, ura lumii, întoar
cerea la Dumnezeu ; luarea-aminte este desfiinţarea pă
catului şi recîştigarea virtuţii ; luarea-aminte este încre
dinţarea neîndoielnică a iertării păcatelor ; luarea-aminte 
este începutul vederii (al contemplaţiei), mai bine zis este 
temelia contemplaţiei, căci prin ea, aplecîndu-Se, Dum
nezeu Se arată minţii ; luarea-aminte este netulburarea 
minţii, sau mai bine zis oprirea ei, dăruită sufletului prin 
mila lui Dumnezeu ; luarea-aminte este înlăturarea gîn-
durilor, palatul amintirii lui Dumnezeu, vistieria răbdă
rii necazurilor ce ne vin asupra ; luarea-aminte este pri-
cinuitoarea credinţei, nădejdii şi dragostei. Căci de n-ar 
crede cineva, n-ar primi necazurile ce vin din afară. Şi 
dacă n-ar primi cu bucurie necazurile, n-ar zice Domnu
lui : «Sprijinitor al meu eşti şi loc de scăpare» (Ps. XC, 2). 
Şi dacă n-ar face pe Cel preaînalt loc de scăpare, nu 
şi-ar umple inima de dragostea Lui. Drept aceea, rodul 
acesta care este cel mai mare dintre cele mai mari şi-l în
suşesc cei mulţi sau toţi, cu deosebire prin învăţătură. 
Căci sînt rari cei ce deprind luarea-aminte fără să fie în
văţaţi prin silinţa trăirii sau prin căldura credinţei, do-
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bîndită de la Dumnezeu. Iar ceea ce e rar nu e lege. De 
aceea trebuie căutat un povăţuitor neînşelător, ca din în
văţătura şi pilda aceluia să învăţăm cele ce cad la dreapta 
şi la stînga atenţiei, adică ceea ce e prea puţin şi ceea ce 
e prea mult, care vin de la cel rău, de care a pătimit el 
însuşi, fiind ispitit. Scoţîndu-le pe acestea la iveală, el ne 
arată în chip neîndoielnic calea duhovnicească şi aşa o 
vom străbate cu uşurinţă. Iar de nu este povăţuitor tre
buie ajutat cu osteneală. Şi de nu se găseşte, chemînd pe 
Dumnezeu întru frîngerea duhului şi cu lacrimi şi rugîn-
du-L întru sărăcie, fă ce-ţi spun : 1 9 

19. Urmează metoda lui Nichifor. A d u n a r e a minţii în inimă şi în-
tî lnirea ei s tatornică cu Dumnezeu prin pomenirea Lui continuă, sau prin 
rugăciunea neîncetată, am văzut-o recomandată şi pract icată de toţi sfinţii 
amintiţi de Nichifor în introducerea metodei sale şi pentru ea se pot in
voca şi multe alte exemple şi texte din părinţi i duhovniceşt i anteriori . 

Ceea ce aduce nou în metoda sa Nichifor este un mod mai precis 
în care mintea poate fi a d u n a t ă şi ţ inută în inimă odată cu rostirea ne
încetată a rugăciunii lui Iisus. Metoda aceasta a devenit în esenţa ei 
o pract ică generală în secolul XIV între monahii zişi isihaşti şi dacă nu 
metoda însăşi, cel puţin rugăciunea ne înceta tă a lui Iisus, adică par tea 
a doua a metodei lui Nichifor, a devenit generală pentru monahii răsă-
riteni, în tot t impul de atunci încoace. 

Practica uzitată de cel dintîi constă p î n ă azi într-o anumită aso
ciere a celor două părţi ale rugăciunii lui Iisus cu inspirarea şi expirarea 
aerului. O d a t ă cu inspirarea aerului se spun cuvinte le : «Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu», iar odată cu expirarea se spun cuvintele : 
«miluieşte-mă pe mine păcătosul». 

Ceea ce a adus nou Nichifor ca metodă de adunare a minţii în inimă 
a fost tocmai a c e a s t ă îmbinare a actului de tr imitere a minţii la inimă 
odată cu a e r u l ; dar el nu vorbeşte şi de îmbinarea celor două părţ i ale 
rugăciunii lui Iisus cu inspirarea şi expirarea aerului. El vorbeşte numai de 
o cont inuă tr imitere a minţii la inimă odată («împreună») cu inspirarea 
continuu repeta tă şi cu repetarea rugăciunii ne înceta te . Propriu-zis el reco
mandă folosirea respiraţiei continuu r e p e t a t e a aerului mai mult ca un 
mijloc de a menţine mintea n e î n c e t a t în inimă şi de a rosti ne înceta t ru
găciunea lui Iisus. Mintea e menţ inută mereu în inimă şi rugăciunea la 
fel, numai întrucît nu se ui tă de a face mereu efortul concentrăr i i ei în 
inimă şi efortul de a repeta mereu rugăciunea. Nichifor spune că prin 
aceas ta mintea e obişnuită «să nu iasă repede din inimă». Mintea nu 
rămîne fixată în inimă în mod static şi nici rugăciunea. Persistarea min-
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Ştii că răsuflarea pe care o răsuflăm este aerul 
acesta. Şi îl respirăm nu pentru altceva, ci pentru inimă, 
căci ea este o pricină a vieţii şi a căldurii trupului. Deci 
ţii şi a rugăciunii în inimă e un fapt neîntrerupt, dar în acelaşi t imp un 
fapt vin, dinamic, un fapt de voinţă de a repeta adunarea ei în inimă şi 
repetarea rugăciunii . La urma urmelor şi cu aerul se întîmplă acelaşi lu
cru : el e mereu în inimă, adică nu iese total de acolo, dar e şi trimis 
mereu acolo. Sfîntul Grigorie Palama aduce în plus explicarea că ceea ce se 
tr imite în inimă nu e mintea ca esenţă, ci lucrarea ei (Al doilea cuvînt din 
triada I şi II contra lui Varlaam). 

Iar în practica monahală general izată, deasemenea, ieşirea aerului 
din piept nu înseamnă şi ieşirea rugăciunii lui Iisus, ci numai mutarea 
atenţ ie i dela o par te a ei la alta. Propriu-zis inspirarea şi expirarea aeru
lui formează un întreg dual, între ale cărui părţi nu se produce nici o sepa
rare, nici o întrerupere . 

Dar dacă mintea t rebue să rămînă mereu în inimă şi rugăciunea 
lui Iisus la fel, de ce mai recomandă Nichifor în metoda sa tr imiterea 
minţii la inimă odată cu inspirarea aerului ? De ce recomandă adică un 
lucru care a scandalizat pe Var laam şi pe alţi adversari ai sihastrilor ? 

Aceşt i adversar i nu au înţeles că e vorba nu de o legare a trimiterii 
minţii la inimă de inspirarea aerului, ci de folosirea ritmicităţii inspiraţiei 
aerului ca o ocazie pentru r i tmicitatea ne înt reruptă a efortului de menţi
n e r e a minţii sau a atenţiei în inimă şi odată cu aceasta în pomenirea lui 
Dumnezeu. Ritmicitatea ne înt reruptă a respiraţiei e un mijloc sau un pri
lej de re înnoire ne înceta tă a amintirii lui Dumnezeu şi prin aceasta de 
a d u n a r e a gîndului dela cele din afară la cele din lăuntru, iar prin aceasta, 
de ev i tare a oricărei întreruperi în gîndirea îndreptată spre Dumnezeu. 
Un teolog occidental, Herrigel, într-una din cărţile sale, spune acelaşi lu
cru cînd declară că trebue să mulţumim lui Dumnezeu pentru orice nouă 
respiraţie, că am mai putut, sau mai putem respira odată, deci mai pu
tem prelungi încă cu o clipă viaţa noastră. (Der Umbruch des Denkens). 

Incă Isichie Sinaitul, t răi tor prin secolul VI, spusese : «Uneşte cu 
răsuflarea nării trezvia şi numele lui Iisus, sau gîndul neui tat la moarte, 
şi smerenie. Căci amîndouă sînt de mare folos» (II, 87 ; Filoc. rom. IV, 
p. 89). 

S-ar putea spune că avem aci o parale lă între un act corporal şi 
unul sp i r i tua l : inspirarea aerului şi tr imiterea în lăuntru a minţii. Ε o pa

ra le lă în care un act de gîndire voluntar se repetă parale l cu săvîrşirea 
involuntară a unui act de repetiţ ie neîntreruptă, luînd prilej de la săvîrşi
rea regulată a acestuia. Dar nu e numai o paralelă. Respiraţia e un act care 
întreţ ine nu numai viaţa trupului ca o uni tate separată de suflet şi de gîn
dire, ci dă putinţă şi vieţii spirituale. Ε un act care condiţ ionează viaţa 
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inima trage aerul ca să-şi împingă căldura ei afară prin 
expirare, iar ei să-şi procure o temperatură bună. Iar pri
cinuitorul acestei lucrări, sau mai bine zis slujitor al ei, 
totală a fiinţei umane, care face posibilă gîndirea. Ca atare gîndirea e 
legată de respiraţ ie şi de aceea poate face din inspiraţie un act conştient. 
Aceasta înseamnă pe de o par te că inima prin care se întreţ ine viaţa cor
pului, dator i tă aerului inspirat şi expirat, întreţ ine şi cugetarea ; iar cu
getarea, la rîndul ei, poate face respiraţ ia conştientă, o poate pătrunde, o 
poate face să nu fie străină nici o clipă de conştiinţă. In aceasta poate să 
constea unul din aspectele strînsei legături dintre inimă şi minte. Cînd min
tea se împrăşt ie în gînduri var iate, nu mai e unită conşt ient cu respiraţia 
şi cu inima, ca centru al vieţii întreţ inut prin respiraţie, a d i c ă nu le mai 
spiritualizează pe acestea. In acest caz pierde şi mintea şi pierde şi inima. 
Cînd mintea, adică gîndirea ei, se concentrează în inimă prin r i tmicitatea 
respiraţiei, amîndouă cîştigă : respiraţ ia ritmică (şi bătaia ritmică a inimii 
am putea zice), aduce aminte cugetări i să pomenească pe Dumnezeu, iar 
pomenirea lui Dumnezeu r e p e t a t ă ritmic odată cu respiraţia, ţ ine a tentă 
gîndirea la respiraţ ie şi la inimă şi le încadrează pe acestea în conşti inţa 
ocupată cu pomenirea lui Dumnezeu, le sfinţeşte. 

Var laam a fost susţ inătorul unui spiritualism abstract, dezlegat de 
trup, şi prin aceasta a contribuit la formarea unei atitudini neînţelegă
toare a efortului de spiritualizare sau de sfinţire a trupului, devenită pro
prie Occidentului . In Răsărit, afară de Evagrie, e greu de găsit vreun pă
rinte care n-ar fi urmărit sfinţirea fiinţei totale a credinciosului şi care 
n-ar fi cerut, de aceea, unirea minţii cu inima. Ε drept că unii părinţi, vor
bind de adunarea minţii în inimă, spun totodată că prin aceasta mintea 
se adună în ea însăşi. Dar prin aceasta ei înţeleg inima ca centru al în
tregii vieţi, deci şi al cugetări i . 

Poate în acest sens socoteau unii, cum spune Palama, ca vehicol 
al cugetări i «punctul cel mai din mijloc şi cel mai curăţ i t al duhului 
sufletesc», în vreme ce alţii aşezau înţe legerea în encefal. Şi poate 
aşa t rebue să înţelegem şi adeziunea lui Palama la prima opinie. «Noi 
încă, deşi nu socotim sufletul înăuntru ca într-un vas, fiindcă e netrupesc, 
nici în afară, fiindcă e unit cu trupul, totuşi ştim sigur că puterea noas
tră cugetătoare stă în inimă ca într-un organ» (Cuv. II din tr iada I con
tra lui Var laam, la P. Hristou, op. cit. p. 395). Căci chiar în acest loc Pa
lama spune totodată că cugetarea are inima nu ca organul exclusiv, ci 
ca primul organ şi aceasta întrucît inima e punctul cel mai central al du
hului sufletesc, deci un fel de centru al vieţii sufletului care întreţ ine şi 
trupul. Deci nu e la el o opoziţie faţă de opinia altor părinţi, că mintea 
e şi în creier (Aşa spune şi Meyendorff, A sfudy of Gregory Palama, Lon
dra, The Faith Press, 1964, p. 138). El nu separă prea strict între creier şi 
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este plămînul, care fiind zidit de Făcător fără desime, ca 
nişte foi, primeşte şi scoate uşor conţinutul lui. Astfel 
inima, trăgînd prin aerul respirat răcoarea la sine şi îm-
inimă ca loc al sufletului şi recunoaşte inimii rolul de centru vi tal şi ca 
a tare şi de centru sufletesc, de care cugetarea nu p o a t e fi despărţ i tă. Le-
gînd cugetarea mai strîns de centrul vital al fiinţei umane, isihaştii dă
deau posibil itatea rugăciunii, care ţ ine şi de cugetare, să influienţeze şi 
t rupul. Astfel s-a evitat intelectual ismul fără influenţă asupra trupului , 
aşa cum s-a dezvoltat în Apus. 

Nichifor spune însă că cugetarea este în piept. Vasile de la Poiana 
Mărului, s tareţ t ră i tor în Ţara Românească în secolul XVIII, va spune 
la fel. Dar se pare că prin aceasta ei nu se deosebesc prea mult de opi
nia celor ce susţ ineau că şi cuge tarea îşi are sediul în inimă. Dar prin 
precizarea că ea e în piept parcă ar v rea să arate că ea e în centrul fiin
ţei, unde se unesc cugetarea şi simţirea. Nichifor, spunînd că mintea adu-
nîndu-se în inimă e ca bărbatul care revine acasă dintr-o călătorie, vrea 
să spună că inima nu e un loc străin pentru minte, dar mintea poate să şi 
că lătorească. Insă deplin fericită se simte numai cînd revine în inimă, 
sau acasă. Mintea în sens de p u r ă cugetare nu e mintea în t reagă şi nici 
inima în sens de pur izvor al sent imentelor sau al vitalităţi i nu e inima 
întreagă. Plasarea cugetăr i i în inimă sau în piept nu înseamnă însă că 
mintea ca izvor al cugetări i exclusive nu e în creier. 

In orice caz cugetarea fiind încadrată în v iaţa integrală a fiinţei 
umane, deci în fundamentul ei care este inima, t rebue să se înt ipărească 
cu conşt i inţa ei în t o a t e actele trupului, dar cu o conşti inţă preocupată 
permanent de amintirea lui Dumnezeu. Atunci însuşi actul respiraţiei e 
imprimat de amintirea lui Dumnezeu, cum p o a t e fi imprimată îngenun-
chierea, ca şi or ice faptă şi cuvînt. Aşa se sfinţeşte tot t rupul şi t o a t e 
actele lui, toată v ia ţa care e înt re ţ inută de inimă şi izvorăşte din ea, 
pentru că s-a sfinţit cugetarea însăşi care prin pomenirea ne înceta tă a lui 
Dumnezeu s-a adînci t în int imitatea fiinţei umane şi a imprimat amint i rea 
lui Dumnezeu în izvorul vieţii integrale a ei. 

In felul acesta nu mai apare fără sens faptul că Nichifor Monahul 
vorbeşte despre importanţa respiraţiei ca act de înt re ţ inere a inimii, şi 
prin ea a vieţii, şi de t rebuinţa de a lega actul concentrăr i i minţii în inimă 
de acest ritm al respiraţiei . Cugetarea devine prin aceasta conşt ientă de 
respiraţ ie ca condiţie a vieţii tota le a subiectului ei şi de faptul că ea tre
bue să o sfinţească pe aceasta şi să se sfinţească pe ea însăşi prin po
menirea numelui lui Dumnezeu, sau să sfinţească inima, ca fundament al 
vieţii. Cugetarea, devenind conşt ientă de acest fundament al vieţii, va de
veni conşt ientă că el nu e de la sine, ci are ca fundament ultim, corespun
zător lui, pe Dumnezeu. Inima celui ce se roagă neîncetat va deveni 
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pingînd dela sine căldura, păzeşte fără abatere rînduiala 
pentru care a fost zidită spre susţinerea vieţii. Tu deci 
şezînd şi adunîndu-ţi mintea, împinge-o şi sileşte-o pe 
t r a n s p a r e n t ă pentru Dumnezeu, sau cer al lui Dumnezeu, sau locul lui 
Dumnezeu, cum zic unii părinţi . 

Legătura aceasta strînsă dintre gîndirea plină de pomenirea lui 
Dumnezeu şi actele trupeşti, în primul rînd al respiraţiei, o va socoti 
sfîntul Grigorie Palama o legătură simbolică, dat fiind că simbolul e ceva 
în acelaşi t imp deosebit de ceea ce simbolizează şi unit cu el. Respiraţia, 
îngenunchierea, semnul crucii, cuvîntul curat, devin simboluri ale vieţii 
spir i tuale. De sigur, c înd aceste acte sînt săvîrş i te fără pomenirea lui Dum
nezeu, ele nu se sfinţesc, ele îşi slăbesc caracteru l de simboluri. Palama 
zice : «Unii ca aceştia vor numi om cu sufletul în buric pe cel ce zice : 
«Legea lui Dumnezeu în mijlocul pîntecelui meu» (Ps. 39,8) şi pe cel ce 
zice căt re Dumnezeu : «Pîntecele meu va ră suna ca o chitară şi cele din 
lăuntru ale mele ca un zid de aramă pe care l-ai înnoit» (Isaia XVI, 11), 
cum vor calomnia pe toţi cei ce exprimă şi numesc prin simboluri cele 
ale lumii gîndite, ce le dumnezeieşti şi duhovniceşti» (Cuv. II, tr iada I con
tra lui Varlaam, la P. Hristou, op. cit., voi. I, p. 404). 

Dar dacă alte organe ale trupului se pot bucura de lucrarea lui 
Dumnezeu în ele, deci pot fi simboluri, cum n-ar putea fi cu atît mai mult 
inima, centrul v i tal al fiinţei umane ? 

Sfîntul Grigorie Palama va insista în cele două «Cuvinte» ale sale 
despre rugăciune (II din întîia t r iadă şi II din a doua t r iadă contra lui 
Varlaam) asupra acestei sfinţiri a trupului pr in pomenirea lui Dumnezeu 
şi prin rugăciune, în a p ă r a r e a «Metodei» lui Nichifor. 

Metoda lui Nichifor n-a fost s ingura metodă a rugăciunii lui Iisus, 
sau ea şi-a modificat sau precizat în pract icarea ei unele elemente, după 
cum găseau de bine cei ce o pract icau, pe baza experimentări i ei. Una din 
formele astfel modificate sau precizate în anumite detalii s-a păstrat în 
cî ţ iva codici manuscriş i ş i poar tă numele sfîntului Simeon Noul Teolog. Dar 
cerce tarea a demonstra t că nu e a lui. Căci nu se află între scrierile sfîn
tului Simeon Noul Teolog şi nu e menţ ionată nici în «Viaţa» lui scrisă de 
ucenicul lui, Nichita Stithatul (Vezi la Pr. D. Stăniloae, Viaţa şi Învăţă
tura sfîntului Grigorie Palama, Sibiu, 1938, p. 46—61). Totuşi sfîntul Grigo
rie Sinaitul citează ceva din ea şi o atribuie lui Simeon Noul Teolog. Dar 
întrucît Nichifor nu o pomeneşte, se pare că ea a apărut după Nichifor. 

Se poate ca încă din v r e m e a lui Pa lama unii monahi (foarte puţini) 
mai nepricepuţ i să fi pract icat în toarcerea privirii spre mijlocul p înte
celui şi în mediul lor să fi apărut şi metoda atr ibuită lui Simeon Noul 
Teolog, dar Palama nu pomeneşte de această atribuire. El recunoaşte to-
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calea nărilor pe care intră aerul în inimă, să coboare îm
preună cu aerul inspirat în inimă. Şi intrînd acolo, nu-ţi 
vor mai fi fără veselie şi fără bucurie cele de după aceea. 
tuşi că această pract ică exista, dar o explica din t rebuinţa de a se im
pune şi stomacului legea sănătoasă a minţii ca înfrînare. 

Mai e de remarcat că t raducerea neogreacă a metodei atr ibuite 
lui Simeon publ icată în Filocalia greacă, nu cuprinde recomandarea în
dreptări i privirii spre pîntece. Forma aceasta a textului t r imite p o a t e la 
unele manuscrise care nu cuprindeau acest amănunt. In plus, t rebuie ţinut 
seama de faptul că în pract ica genera lă a monahismului răsăr i tean de 
după acel timp, niciodată nu s-a folosit rugăciunea lui Iisus după această 
metodă, decît poate cu totul excepţional de v r e u n că lugăr nepriceput. 

Dintr-o pract ică cu totul rară din acea v reme a luat probabil Var
laam afirmarea că isihaştii îşi închipuiau că sufletul se află în buric şi-i 
et icheta cu numele de «omfalapsichi». Palama respinge cu indignare acest 
nume şi afirmarea că isihaştii ar fi avut o asemenea credinţă . Niscai ca
zuri excepţ ionale ale unei astfel de practici, care au putut dura şi după 
aceea, sau faptul rarei ei existenţe în secolul XIV 1-a făcut şi pe Vasile 
de la Poiana Mărului să combată în secolul XVIII, credinţa unora că inima 
s-ar afla în mijlocul pîntecelui (în : «Cuvîntul înainte» la Filotei Sinaitul, 
d. ex. în ms. Acad. Rom. 1441). De altfel p înă de curînd exista în popor 
părerea că inima e în pîntece. 

Mai existau pr intre monahi şi unii care îşi făceau o regulă pro
prie pentru a putea ţine rugăciunea ne încetată . Grigorie Sinaitul dezaprobă 
această «idioritmie». O astfel de «idioritmie» a putut fi şi întoarcerea pri
virii spre mijlocul pîntecelui . 

In forma care cupr inde amănuntul întoarceri i privirii spre mijlocul 
pîntecelui, metoda atr ibuită sfîntului Simeon a fost publ icată de teologul 
catolic J. Hausherr S.I., sub titlul de : Μέθοδος της ιερός προσευΧής χα'ι προ-

θοΧής, în : Oriental ia Christiana, 1927, nr. 36, ρ. 101—210. Dar e curios 

că privind acest text, se consta tă în el o contrazicere : pe de o par te se 
cere ca privirea să fie îndrepta tă spre ombilic, ca imediat după aceea să 
se adauge : «pentru ca să se caute cu mintea interiorul şi să se găsească 
locul inimii». S-ar părea că prima recomandare e interpolată. Căci nu e 
firesc ca prin privirea spre ombilic să se mai caute pe urmă locul inimii. 
Textul neogrec vorbeşte numai de căutarea locului inimii. Şi această re
comandar e e logică, prin faptul că nu se cere de la început unde să se 
caute cu privirea. în acest text se spune direct : «adună-ţi mintea de la 
tot ce e t recător şi deşert şi apleacă-ţi p a r t e a de jos a feţii, sau bărbia, 
spre piept, ca în acest fel să iei aminte la sinea ta cu mintea şi cu ochii 
tăi; şi ţine-ţi puţin respiraţ ia ca să ai acolo şi mintea şi să afli locul u n d e 
este inima ta şi acolo să fie cu totul şi mintea ta». 
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Şi precum un bărbat oarecare fiind călătorit de la casa 
sa, cînd se întoarce nu mai ştie ce să facă de bucurie că 
s-a învrednicit să se întîlnească cu copiii şi cu nevasta, aşa 
şi mintea cînd se întîlneşte cu sufletul se umple de o bucu
rie şi veselie de negrăit. Drept aceea, frate, obişnuieşte-ţi 
mintea să nu iasă degrabă de acolo. Căci la început e ne-
păsătoare poate, din pricina închiderii înăuntru şi a strîm-
torării. Dar după ce se obişnuieşte, nu-i mai plac rătă
cirile pe afară. Căci «Împărăţia cerurilor este în lăuntrul 
nostru» (Luca XII, 21). Pe aceasta privind-o acolo şi ce-
rînd-o prin rugăciune curată, toate cele din afară le so
coteşte urîte şi neplăcute. 

Dacă deci, cum s-a zis, poţi intra de la prima încer
care în locul inimii pe care ţi l-am arătat, mulţumeşte lui 
Dumnezeu, şi slăveşte-L şi saltă şi te ţine de lucrarea 
aceasta pururea. Iar ea te va învăţa pe tine cele ce nu le 

Cel mai interesant a m ă n u n t pozitiv, adaus în această metodă, es te 
recomandarea răriri i inspiraţiei şi expiraţiei, pentru a nu se respira prea 
comod. Acest amănunt a avut o oarecare aplicare pract ică la unii monahi . 
Dar aceasta nu înseamnă al tceva decît o anumită ritmicizare negrăbi tă a 
respiraţiei, pentru a nu se produce în mod neregulat, inegal, căci aceasta 
tu lbură r i tmicitatea pomeniri i lui Dumnezeu, sau ar fi expresia unor stări 
inegale, neliniştite, speriate, confuze, mînioase, pasionale, în suflet. 

Intr-o formă puţin deosebită apare metoda acestei rugăciuni în scri
sul rămas de la Crigorie Sinaitul. Ea se resimte şi de metoda lui Nichifor 
şi de detaliul răriri i respiraţiei din forma ei de sub numele lui Simeon 
Noul Teolog. El întemeiază respirarea mai rară cu motivul că ieşirea ae
rului de la inimă întunecă mintea despărţ ind-o din inimă odată cu expi
rarea, sau răpeş te cugetarea spre alte gînduri. El a observat poate faptul 
că expirarea aerului produce oarecare s lăbire a concentrăr i i minţii, o 
re laxare a atenţiei. Dar amănuntu l cel mai important şi cel mai preţios în 
forma în care metoda ne-a rămas de la Grigorie Sinaitul este recomanda
rea de a uni cugetarea cînd cu prima j u m ă t a t e a rugăciunii lui Iisus, cînd 
cu a doua jumătate . In această recomandare s-ar putea implica poate uni
rea primei jumătăţ i a rugăciunii cu inspirarea aerului şi a celei de a doua 
jumătăţ i cu expirarea aerului. Dar el nu o spune aceasta explicit (P. G. 150, 
1316 D). El cere, dimpotrivă, să se repete de multe ori prima j u m ă t a t e şi 
iarăşi de multe ori a doua jumătate , ca să nu se mute prea uşor cuge
tarea de la o jumăta te la alta. 



32 FILOCALIA 

ştii. Dar trebuie să ştii şi aceasta că, ajungînd mintea 
acolo, nu trebuie să tacă şi să stea după aceea degeaba. Ci 
să aibă ca lucru şi îndeletnicire neîncetată rugăciunea : 
«Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă» ! Să nu mai contenească niciodată din aceasta. Căci 
aceasta, ţinînd mintea neîmprăştiată, o face să nu poată fi 
prinsă şi atinsă de momelile vrăjmaşului şi o ridică la 
dragostea şi dorul dumnezeiesc în fiecare zi. 

Iar dacă, ostenindu-te mult, o, frate, nu poţi totuşi 
intra în părţile inimii, precum ţi-am arătat, fă ceea ce-ţi 
spun şi cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauţi. 
Ştii că partea cugetătoare a fiecărui om este în piept, căci 
în lăuntrul pieptului, tăcînd noi cu buzele, vorbim, ne sfă
tuim cu noi înşine, dăm rînd rugăciunilor, psalmilor şi al
tora. Dă-i deci acestei cugetări, depărtînd de la ea orice 
gînd — şi aceasta o poţi dacă vrei — dă-i deci pe : 
«Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă !» şi sileşte-te ca în loc de orice alt gînd să strigi pu
rurea în lăuntru aceste cuvinte. Iar ţinînd aceasta mai 
multă vreme, ţi se va deschide prin aceasta şi intrarea ini
mii, precum ţi-am scris, fără nici o îndoială, cum am cu
noscut şi noi prin cercare. Şi îţi va veni, împreună cu 
luarea-aminte mult dorită şi plăcută, şi toată ceata vir
tuţilor, dragostea, bucuria, pacea şi celelalte, prin care 
vei dobîndi cererile tale în Hristos Iisus, Domnul nostru, 
Căruia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt I se cuvine 
slava, stăpînirea, cinstea şi închinăciunea, acum şi puru
rea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Mitropolitul Teolipt al Filadelfiei 

Viaţa şi scrierile 

Mitropolitul Teolipt al Filadelfiei a fost una dintre cele 
mai influente personalităţi ale Bizanţului la sfîrşitul secolu
lui XIII şi începutul secolului XIV. S-a născut la Niceea pe 
la 1250, unde s-a căsătorit şi s-a hirotonit diacon. Cînd îm
păratul Mihail VIII Paleologul a primit unirea cu Biserica 
Romei, la 1274, Teolipt a organizat rezistenţa în toată Biti-
nia 20. De aceea a fost arestat şi trimis probabil într-o insulă 
pustie din Marea Egee, împreună cu mai mulţi călugări din 
Atos, care opuneau deasemenea rezistenţă unirii cu Roma. 
Printre aceştia a fost şi Nichifor din singurătate, care învăţase 
o metodă a rugăciunii inimii neîncetate în Sfîntul Munte. În 
exil a deprins de la el şi Teolipt practica vieţii ascetice şi 
această rugăciune. Sfîntul Grigorie Palama afirmă direct că 
Teolipt a avut pe Nichifor ca maestru în această rugăciune 21. 
La aceasta se face aluzie şi într-un panegiric anonim din Cod. 
Paris. Gr. 971 f. 249—250, unde se afirmă că în exil Teolipt 
«s-a supus unuia dintre acei atleţi, care erau şi asceţi, şi 
anume celui care era primul între ei» şi «învăţă de la el, care 
cunoştea foarte bine şi ca pe o ştiinţă, viaţa după Dumnezeu, 
practica şi contemplaţia şi înfrînarea minţii» 22. 

Introdus în acest fel de viaţă şi de rugăciune, Teolipt de
veni mai tîrziu unul dintre dascălii sfîntului Grigorie Palama 
în ele. S. Salaville necunoscînd decît afirmaţia patriarhului 

20. H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im Byz. Reich, 
Munchen, 1959, p. 693. 

21. Cuv. II, triada II (υπέρ των ίερώς ήσοΧαζόντων) contra lui Var

laam, la P. Hristou, Γρηγορίον τοΟ Παλαμά, τά συγγράμματα, Salonic, 1962, 

tom. 1, ρ. 509. 

22. La Pr. D. Stăniloae, Viaţa şi învăţătura simţului Grigorie Pa
lama, Sibiu, 1938, p. 58. 
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Filotei, ucenicul lui Palama, în această privinţă 23, se îndoieşte 
de adevărul ei, socotind că pe la 1310—1315, cînd Palama îşi 
făcea studiile, Teolipt murise 24. Dar din publicarea scrierilor 
lui Palama s-a văzut că însuşi acesta afirmă că «Teolipt ne-a 
predat nouă acestea prin gură proprie», «fiind unul dintre băr
baţii plini de Duhul Sfînt» 25. 

Filotei spune precis despre Teolipt că «l-a introdus pe Pa
lama în sfînta trezvie şi în... rugăciunea minţii» (Encomiul lui 
Palama, P.G. 151, 561). Prin chiar aceste cuvinte, învăţătura lui 
Teolipt se dovedeşte apropiată de metoda lui Nichifor, care se 
numeşte Despre trezvie şi despre paza inimii şi care în fond 
tratează «despre trezvie şi rugăciune». 

După o vreme oarecare împăratul l-a eliberat pe Teolipt, 
dar apoi iarăşi l-a aruncat în închisoare, întrucît acesta, de-
dicîndu-se vieţii pustniceşti în apropiere de oraşul său, Ni-
ceea, continua să susţină opoziţia împotriva unirii cu Roma26. 

După ce Papa Martin IV a denunţat la 1 martie 1281 uni
rea de la Lyon, Teolipt a fost eliberat. După o scurtă vreme 
petrecută la Atos, în jurul anului 1284 a fost ales mitropolit 
al Filadelfiei. Aceasta s-a întîmplat după moartea lui Mihail 
VIII Paleologul şi după ce un Sinod din Vlaherne (Paşti 1283), 
prezidat de patriarhul Iosif, a condamnat pe aderenţii unirii cu 
Roma. Cînd la 1285 un alt Sinod a aprobat tomul scris de Pa
triarhul Grigorie Cipriotul, ajuns la tronul patriarhal la 1283, 
după moartea patriarhului Iosif — tom în care se respingea 
din nou purcederea Sfîntului Duh de la Fiul, dar se admitea 
«strălucirea» Lui eternă prin Fiul — Teolipt a semnat acest 
tom împreună cu toţi episcopii antiunionişti. Astfel se făcea 
un pas ecumenic în problema aceasta care despărţea atît de 
adînc Biserica din Apus de cea din Răsărit. Dar cînd un că
lugăr, Marcu, interpretînd acest tom, identifică «purcederea» 
de la Fiul cu «strălucirea prin Fiul», iar Grigorie Cipriotul l-a 
susţinut, o parte dintre mitropoliţii semnatari ai tomului şi 
anume Ioan Chilas de Efes şi Daniil de Cizic cerură patriar
hului retragerea tomului şi încetară să-l pomenească la li-

23. Filotei, Encomiul lui Grigorie Palama ; P. G. 151, 561 A. 
24. S. Salaville, Formes ei methodes de priere d'apres un byzantin 

du X/V-e siecle, Theolepte de Philadelphie, în : Echos d'Orient, J a n v . — J u i n 
1940, tome XXXIX, nr. 197—198, p. 1—25. 

25. Cuv. triada I contra lui Varlaam, la P. Hristou, ed. cit., 
voi. I, p. 405. 

26. Cod. Paris. 971, f. cit. la Pr. D. Stăniloae, Op. cit., p. cit. 
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turghie. Pînă la urmă, patriarhul trebui să se retragă (la 1289). 
Teolipt dezaprobă şi el pe patriarh, dar nu din cauza tomului, 
ci pentru că susţinea interpretarea lui Marcu, care putea avea 
un efect bun, dar şi unul rău : reducerea purcederii Duhului 
din Fiul la strălucire, sau a strălucirii la purcedere. 

Patriarhul Grigorie Cipriotul trebui să se retragă. Dar în
tr-un sinod ţinut în palatul imperial şi prezidat de împăratul 
Andronic II Paleologul s-a reafirmat ortodoxia tomului, deci 
atitudinea mai nuanţată în problema purcederii Duhului Sfînt, 
sprijinită şi de Teolipt. Atitudinea aceasta va fi preluată şi de 
sfîntul Grigorie Palama. Ea e contrară celei susţinute de par
tida care nu admitea nici o relaţie eternă între Duhul Sfînt şi 
Fiul, ci numai o trimitere temporară a Duhului de către Fiul, 
susţinută de Ioan Chilas, iar în secolul XIV de Achindin şi de 
Nichifor Gregora, adversarii lui Palama 27. 

Dar o altă dispută tot aşa de aprinsă diviza Biserica din 
Bizanţ, după moartea lui Mihail VIII Paleologul. Acesta sco
sese din scaun pe patriarhul Arsenie, care-l condamnase cînd 
scosese ochii tînărului moştenitor legitim al tronului împără
tesc, Ioan Lascaris (la 25 dec. 1261), şi înlocuit cu Gherman 
III (1265—1267),apoi cu Iosif I, care la 1275 a demisionat, ne
voind să accepte unirea cu Roma. Iosif, readus după moartea 
lui Mihail VIII Paleologul, nu a fost recunoscut de arseniţii 
extremi. Arseniţii moderaţi au fost împăcaţi însă prin aducerea 
osemintelor lui Arsenie la Constantinopol în 1284, sub patriar
hul Grigorie Cipriotul. Teolipt adoptă şi în această chestiune 
o atitudine moderată, favorabilă salvării unităţii Bisericii. S-au 
păstrat de la el două cuvîntări, în oare îndeamnă pe arseniţii 
extremişti să vină în sinul Bisericii. El dezvoltă aci învăţătura 
că Biserica e trupul lui Hristos şi numai în ea se dobîndeşte 
mîntuirea 28. 

«Ceea ce e în mod deosebit caracteristic pentru gîndirea 
mitropolitului din Filadelfia este sacramentalismul lui şi sim
ţul lui pentru responsabilitatea creştinilor pentru Biserică ; 
aceste două trăsături fac o distincţie marcantă între el şi scrii-

27. J. Meyendorff, A Study ol Gregory Palamas, p. 14—15. Trad. 
engl. a cărţi i Introduction a l'etude de Saint Gregoire Palamas, ed. Seuil, 
Paris, 1959. 

28. S. Salaville, Deux documents iaedits sur Ies discussions rell-
gieuses byzanfines enfre 2275 ei 2320, î n : Etudes Byzantines, 1947, p. 116— 
125. CHVîntările se cuprind în Cod. Vatic. gr. 1140, f. 24—52 şi Ottobo-
Rianus 418, f. 80 r.—111 v. (secoiul XIV—XV). 
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torii duhovniceşti ai Răsăritului creştin care se desinteresează, 
cel puţin aparent, de tot ce nu priveşte desăvîrşirea naturii 
lăuntrice a monahului. Mitropolitul de Filadelfia, care luptă 
împotriva disensiunilor interne ale Bisericii bizantine — cazul 
lui Grigorie Cipriotul şi al schismei lui Arsenie — arată o acută 
preocupare de unitatea Bisericii locale şi de unitatea sacra
mentală a credincioşilor» 29. «Odată ce aceşti oameni (schis
maticii) sînt uniţi cu voi, Biserica creşte şi mădularele se adună 
şi mai strîns între ele într-un întreg complet... Biserica creşte 
în tărie... Singurul nostru Cap, Hristos, apare atunci ca con
ducătorul care ne ţine legaţi de El şi legaţi unul de altul prin 
legăturile unei singure credinţe, ale unei singure învăţături şi 
ale unei singure Biserici» 30. «Fiul lui Dumnezeu — continuă 
Teolipt — s-a făcut om pentru tine, şi a dus o viaţă fără de 
păcat. Prin Sfîntul Botez şi prin scump sîngele Său care a curs 
pe cruce, te-a răscumpărat... El a format biserici locale, fiecare 
un rai, şi ne-a adunat pe noi în ele; dar El a întemeiat Bise
rica, una în credinţă şi în învăţătură... Pomii raiului sînt păs
torii ortodocşi... care au fost trimişi la biserici, încredinţaţi şi 
însărcinaţi cu datoria să înveţe şi să ocîrmuiască pe creştini 
...Episcopul este mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni. El 
înalţă neîncetat în numele poporului cereri, rugăciuni şi mul
ţumiri lui Dumnezeu. Actul care e săvîrşit de preoţii orto
docşi şi e recunoscut în «Sfintele Daruri» devine trupul şi sîn-
gele lui Hristos ; acesta este efectul epiclezei, al rugăciunii şi 
al coborîrii Sfîntului Duh... A nu lua parte la Sfînta Împărtă
şanie, sau a se ţine departe de ea... înseamnă a declara că Hris
tos n-a fost decît om» 31. 

J. Meyendorff declară : «Rar se poate afla un bizantin 
ortodox care să fi exprimat în asemenea cuvinte vii esenţa 
sacramentală care e fundamentul structurii sacramentale a 
Bisericii. Teolipt are, desigur, meritul de a fi integrat tradiţia 
spirituală — adeseori identică cu o spiritualizare — a oameni
lor duhovniceşti ai Răsăritului creştin într-o structură ecle-
siologică şi hristocentrică. El este precursorul renaşterii teo
logice şi sacramentale aduse de Palama şi de Nicolae Ca-
basila» 32. 

29. Meyendorff, op. cit., p. 19. 
30. La S. Salaville, op. cit., p. 123. 
31. Ibidem, p. 123—129. 
32. J. Meyendorff, op. cit., p. 20. 
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Sublinierea acestei caracteristici a scrisului lui Teolipt e 
bine venită, dar socotim că toată viaţa oamenilor duhovni
ceşti ai Răsăritului a fost strîns legată de Taine şi de Hristos. 
Înainte de el, Petru Damaschin, de exemplu, spune că fără 
Tainele săvîrşite de preoţie nu se poate intra în Împărăţia 
cerurilor (Filocalia greacă, ed. III, tom. V, p. 186) şi el pre
zintă rugăciunile rostite de oamenii duhovniceşti căutători ai 
liniştei (isihiei) ca fiind constituite în mare parte din rugă
ciuni şi cîntări ale cultului public al Bisericii. Aceste rugă
ciuni şi cîntări influenţează întreaga scriere a lui Petru Da
maschin şi se încadrează în ea ca într-un rîu duhovnicesc lin 
şi liniştitor, ca într-un mare poem duhovnicesc de remarca
bilă frumuseţe şi armonie, de bună mireasmă spirituală, de 
subţiri analize ale complexelor stări sufleteşti. Nu mai vorbim 
de încadrarea spiritualităţii unui sfînt ca Maxim Mărturisitorul 
în larga viziune a recapitulării progresive a tuturor în Hris
tos, ca o uriaşă Liturghie cosmică. 

Teolipt e doar unul dintre cei ce au dat o expresie teore
tică mai accentuată trăsăturii generale a vieţii duhovniceşti 
răsăritene legată de Biserică. Era obligat la aceasta de divi
ziunile care se manifestau atunci în viaţa Bisericii. 

Dintre faptele legate de activitatea de arhipăstor sau de 
mitropolit a lui Teolipt, mai amintim că la 1303, cînd oraşul 
Filadelfia a fost împresurat de turci, rugîndu-se lui Dumnezeu, 
a văzut minunea ca oraşul să fie despresurat de apariţia ne
aşteptată a unei armate de catalani33. Dar activitatea care l-a 
impus cel mai mult pe Teolipt a fost aceea de mare sfătuitor 
duhovnicesc al cercurilor societăţii înalte din Constantinopol 
şi al celor două mînăstiri, una de monahi şi una de monahii, 
din acel oraş, cu numele de Philantropos Soter (Mîntuitorul de 
oameni iubitor). Aceste mînăstiri au fost reclădite de prin
cipesa bizantină Irina Chumnos, măritată cu despotul Ioan 
Paleologul, care, rămasă văduvă la vîrsta de 16 ani, s-a călu-

33. V. Laurent, l/ne princesse byzantine au cloître : Irene-Eulogie 
Chumnos Paleologue, în : Echos d'Orient, t. XIX, 1930, p. 29—60. Vezi şi : 
Idem în : Echos d'Orient, tome XXVI, 1927, p. 147. Cele mai multe d a t e 
despre viaţa lui Teolipt prezentate în aceste studii s înt luate din Pane
giricul închinat lui Teolipt de Nichifor Chumnos, tată l Irinei Chumnos. 
El e editat de Boissonade în : Anecdota graeca, tom. V, p. 183—239. Men
ţionăm că Nichifor Chumnos, un înalt personagiu şi umanist bizantin, după 
călugăr irea fiicei sale, s-a călugăr i t şi el în mînăst i rea de bărbaţi restau
rată de ea, ca şi soţia lui, care a intrat în mînăst i rea de femei unde era şi 
fiica ei. 
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gărit în 1308 la îndemnul lui Teolipt în mînăstirea de femei 
restaurată de ea ca şi mînăstirea de bărbaţi cu acelaşi nume. 

Opera lui Teolipt socotită «considerabilă» şi pînă azi ră
masă în cea mai mare parte nepublicată, e formată în majori
tatea ei din scrierile cuprinse în Cod. Vatic. Ottobon. 405, care 
sînt cuvîntări şi îndrumări adresate celor două comunităţi mo
nahale. 

S. Salaville a publicat scrisoarea trimisă prinţesei aflată 
într-o grea criză sufletească după ce a rămas văduvă şi prin 
care îi recomanda să îmbrăţişeze viaţa monahală 34. După ce 
a tuns-o el însuşi în monahism, Teolipt va continua să fie în
drumătorul ei şi al celor două mînăstiri. 

Textul mai lung publicat în Filocalia greacă (şi în P.G. 
143, col. 381—400) şi tradus în acest volum este scrisoarea 
adresată de Teolipt tinerei prinţese de curînd călugărită. Ea e 
o expunere pe scurt a reguliloir vieţii ascetice şi se numeşte în 
Cod.Vatic.Otob.405, încep . f .35ν.τύπος σύντομος άσκητικω βίφ 
κατάλληλος = Regulă pe scurt acomodată vieţii ascetice».În 
Filocalia greacă se numeşte «Cuvînt care lămureşte lucrarea 
ascunsă în Hristos şi arată pe scurt osteneala vieţuirii călu
găreşti». 

Dar în Filocalia textul e publicat fără introducerea care 
se adresează direct prinţesei şi pronumele feminin al celei că
reia se adresează e schimbat cu pronumele masculin. Salaville 
a publicat această introducere. În ea Teolipt laudă pe Irina 
că fiind împărăteasă în lume, a devenit împărăteasă peste 
patimi 3 5. 

Cu aceste scrisori Teolipt inaugurează seria celor
lalte scrieri adresate vieţuitorilor din cele două mînăstiri, după 
aceea. Teolipt a devenit astfel «unul din cei mai celebri sfă
tuitori duhovniceşti din secolul XIV» 36. 

Între scrierile lui Teolipt cuprinse în Cod. Vatic. Otob. 
405, Salaville numeşte : «Despre veghere şi rugăciune» (περί 
νήώεως και προσευΧης) (Cod. cit. f. 22 v-53 r.) ; Despre liniştire 

34. S. Salaville, Une Iettre ei un discours inedits de Theolepte de 
Philadelphie, î n : Etudes byzant ines 1947, ρ. 1Θ1—115. Scrisoarea se cu

pr inde în cod. Ottob. gr. 405. 
35. S. Salaville, Formes et methodes..., î a : Eohos d'Orient, Janv.— 

Juin 1940, tome XXXIX, nr. 197—198, p. 1—25. 

36. Ibidem. 
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rugăciune»(περί ήσυΧίαί και προσευΧήζ)(Codcit.f.78 v-83 r.). 
Ele sînt mai mult explicări ale rugăciunii decît metode 37. 

Într-o altă scriere «Învăţătura despre îndatoririle vieţii de 
obşte» (Cod. cit. f. 93 r.-105 v.), Teolipt arată superioritatea 
vieţii de obşte faţă de viaţa monahală de unul singur 38. Teo
lipt se dovedeşte din nou un preţuitor al vieţii duhovniceşti în 
Biserică. 

Trăind în Constantinopol la începutul secolului XIV şi 
desfăşurîndu-şi activitatea de îndrumător duhovnicesc în 
cercurile apropiate de curtea împărătească, nu e de mirare că 
Teolipt a putut fi după 1310 şi înainte de 1317 (aşadar cînd 
Palama avea vreo 15—20 ani) unul dintre primii îndrumători 
ai tînărului Grigorie Palama în viaţa duhovnicească. 

Urmînd lui M. Jugie, care-i contestă lui Palama în gene
ral orice educaţie mai aleasă, Salaville adaugă : «În orice 
caz... nimic nu pare să permită a face pe Teolipt responsabil 
de aberaţiile reproşate lui Palama» 39. Reproşate de cine ? Sa
laville omite să spună că reproşurile sînt ale lui Varlaam, 
Achindin şi Nichifor Gregora, şi nu ale Bisericii, care, dimpo
trivă, a condamnat învăţătura acestora trei. În acest caz «abe
raţiile» lui Palama, devin, după Salaville, «aberaţiile» Biseri
cii ortodoxe. 

De fapt, discipola lui Teolipt, prinţesa Irina (Euloghia după 
numele de călugărie) a luat atitudine împotriva lui Palama 
după 1340. Dar nu e sigur dacă ar fi făcut aceasta şi Teolipt, 
în cazul că ar fi trăit, după ce Palama a apărat în scrierile sale 
rugăciunea inimii practicată de călugării din Atos şi învăţă
tura despre energiile necreate, implicată în lumina dumneze
iască de care se împărtăşeau practicanţii îndelungaţi ai ei. 
Dimpotrivă, în faptul că Palama, în chestiunea Filioque, sus
ţine şi dezvoltă — în învăţătura despre iradierea luminii dum
nezeieşti a Duhului din Hristos în oamenii înduhovniciţi — în
văţătura lui Grigorie Cipriotul despre «strălucirea» Duhului 
Sfînt în Fiul, se arată apropiat de Teolipt, contrar partidei 
opuse a lui Varlaam, Achindin, Gregora şi Irina Chumnos. 

37. Ibidem, p. 2. 
38. S. Salaville, La v/e monastique grecque au debut da XlV-e siecle, 

î n : Echos d'Orient, 1944, p. 119—125. 
39. S. Salaville, în Formes ei methodes..., contestă că Teolipt ar fi 

fost unul dintre primii îndrumător i ai lui Grigorie Palama. 
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Teolipt nu avusese ocazia să dezvolte în sfaturile sale în 
mod direct învăţătura despre lumina dumnezeiască şi despre 
energiile necreate. Dar ea ni se pare implicată în conţinutul 
textului său publicat în Filocalia. Vom încerca să arătăm 
aceasta în note. 

Teolipt a trăit probabil pînă pe la 1324—1325 40. Cele 
două scrieri ce le dăm în acest volum şi scurta notiţă biogra
fică ce le precede în Filocalia greacă au fost traduse şi în ro
mâneşte şi se află de exemplu în manuscrisul nr. 9 (secolul 
XVIII), f. 33 r.-59 r. 4 0 b i s din Biblioteca mînăstirii Neamţ. 

40. H. G. Beck, op. cit., p. 693. 
40 bis. După descrierea Pr. D. Fecioru, Manuscrisele din Biblioteca 

slintei mînăstiri Neamţu, lucrare în manuscris, p. 20. 



Cuvîntul lui Teolipt, 
mitropolitul Filadelfiei, 

despre ostenelile 
vieţii călugăreşti 

Vieţuirea călugărească este un arbore cu coroană 
înaltă şi foarte roditor. Rădăcina lui este înstrăinarea de 
toate cele trupeşti ; ramurile sînt neîmpătimirea sufletu
lui şi lipsa oricărei alipiri de lucrurile de care s-a depăr
tat ; iar rodul lui îl constituie dobîndirea virtuţilor, dra
gostea îndumnezeitoare şi bucuria neîntreruptă din aces
tea 4 1. «Căci roada Duhului este dragostea, bucuria, pa
cea» şi cele următoare (Galat. V, 22). 

Depărtarea de lume aduce adăpostirea lîngă Hristos. 
Iar lume numesc alipirea de lucrurile supuse simţurilor 
şi de trup. Cel ce s-a înstrăinat de acestea întru cunoş
tinţa adevărului se alipeşte de Hristos, cîştigînd dragos
tea Lui, pentru care, lepădîndu-se de toate ale lumii, a 
cumpărat mărgăritarul de mult preţ, pe Hristos 4 2. 

41. Vieţuirea că lugărească nu e o v ieţuire s tearpă, ci ea creş te în 
conţinut ca un pom înalt şi stufos. Ea creşte din rădăc ina desprinderi i de 
cele t r u p e ş t i ; pe nepăt imirea ei de multe feluri, ca pe nişte ramuri ale 
lipsei de egoism, odrăslesc roduri le virtuţi lor ca tot at î tea dăruiri ale 
vieţii proprii lui Dumnezeu şi altora, dăruiri însufleţite de iubire şi culmi-
nînd în iubirea ce îndumnezeieşte pe cel ce se dăruieşte . Sînt roduri ce 
susţin în suflet o bucurie curată şi ne înt reruptă , c a r e nu e ca bucuria de 
lucruri le şi succesele lumii, mereu înt rerupte de lipsa acestor lucruri şi 
succese, sau fără o p l inătate de substanţă. 

42. «Lume» nu e numită aci real i tatea celor din afară, ci o s tare 
lăuntr ică de alipire păt imaşă la lucruri le supuse simţurilor şi la t rup. Mo-
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Ai îmbrăcat pe Hristos prin botezul mîntuitor, ai le
pădat întinăciunea prin baia dumnezeiească, ţi-ai cîştigat 
strălucirea harului duhovnicesc şi nobleţea de făptură. 
Dar ce s-a întîmplat pe urmă ? Mai bine zis, ce a pătimit 
omul din nesocotinţă ? Prin alipirea faţă de lume şi-a 
schimbat trăsăturile dumnezeieşti ; din iubirea trupului 
şi-a stricat chipul. Pîcla gîndurilor pătimaşe a întunecat 
oglinda sufletului, prin care se arată Hristos, Soarele cu
noscut cu mintea 4 3. 

nahul le foloseşte pe acestea într-o mare l ibertate şi detaşare spirituală. 
De aceea le foloseşte în limitele strict necesare vieţii pămînteşt i , «ca nea-
vînd nimic, deşi toate sînt în s tăpînirea lor» (2 Cor. VI, 10). Monahul se 
leapădă de lume numai în sensul că nu se al ipeşte ei ca singurei sau 
ultimei realităţi. Dezlipirea aceasta de lume se face pentru Hristos, întrucît 
monahul ştie că în Hristos are as igurată o viaţă n e t r e c ă t o a r e şi infinit 
mai bogată decît cea pe care i-o poate da lumea. In sensul acesta dezli
pirea de lume e dezlipirea întru cunoşt inţa adevărului . Cel ce se dezli
peşte de lume pentru Hristos e ca cel ce a aflat mărgăr i taru l de mult 
preţ, infinit mai preţios decît t o a t ă lumea şi decît orice avuţie. Dar în 
Hristos lumea nu e pur şi simplu negată, ci regăsită în strălucirea ei ade
vărată, care îi v ine din El. 

43. Prin harul botezului credinciosul a recîşt igat s trălucirea spiri

tuală care pune în lumină frumuseţea originară a demnităţi i sale de făp

tură a lui Dumnezeu. Această s t ră lucire nu e despărţ i tă de strălucirea 

adusă de har, ci harul însuşi redă firii noastre s t ră lucirea ei, aşa cum raza 

soarelui luminînd faţa lucruri lor le ara tă frumuseţea lor. Firea noas t ră a 

fost creată ca o oglindă t ransparentă prin care să se v a d ă Dumnezeu, 

lumina infinită a sensuri lor nesfîrşit de bogate şi de adînci. In însăşi ca

litatea ei de făptură a lui Dumnezeu se reflectă lumina Lui, sau se cu

prinde capaci tatea reflectării ei. Botezul i-a redat această legătură cu 

Dumnezeu prin har şi deci a react ivat capaci ta tea reflectării luminii Lui. 

Dacă ar fi rămas aşa cum a fost creată, în legătură cu Dumnezeu, nu nu

mai trupul ar fi fost t ransparent pentru suflet, ci şi sufletul pentru Dum

nezeu, aşa cum o p e r s o a n ă omenească alipită prin iubire de o alta, e 

t r a n s p a r e n t ă pentru aceea. Dar gînduri le păt imaşe sau egoiste, pr in care 
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Tu ţi-ai pironit sufletul de frica lui Dumnezeu, 
ai cunoscut întunecimea neorînduielii lumeşti, ai în
ţeles împrăştierea cugetării pricinuite de zgomote, ai 
văzut alipirea deşartă a oamenilor de viaţa mult tulbu
rată, ai fost rănit de săgeata dragostei în vremea liniştirii, 
ai călcat pacea gîndurilor, căci ai auzit : «Caută pacea şi 
o urmăreşte pe ea» (1 Petru III, 11) ; ai dorit odihna ei, 
fiindcă ai auzit : «Întoarce-te, suflete al meu, la odihna 
ta» (Ps. CXIV, 7). Pentru aceasta ai înţeles că nobleţea 
pe care ai primit-o în botez prin har, dar ai lepădat-o cu 
voinţă prin patimi în lume, trebuie să ţi-o recîştigi prin 
voinţa cea bună. De aceea ai păşit la lucru, intrînd în 
sfînta mînăstire şi îmbrăcînd cinstitele veşminte ale po
căinţei şi făgăduind din suflet rămînerea în ea pînă la 
moarte. 

Astfel ai făcut o a doua învoială cu Dumnezeu : pri
ma intrînd în viaţa de aici, iar a doua grăbindu-te spre 
sfîrşitul vieţii de aici. Atunci te-ai alipit lui Hristos prin 
credinţă, acum te-ai alipit lui Hristos prin pocăinţă. Acolo 
ai aflat har, aici ţi-ai luat o datorie 4 4. Atunci fiind prunc, 
n-ai simţit vrednicia ce ţi s-a dat, măcar că pe urmă cres-
cînd, ai cunoscut mărimea darului şi că porţi frîu la gură. 
omul se întoarce spre sine ca şi cum ar fi unica real i tate, au pus o pîclă 
pe această t r a n s p a r e n ţ ă a sufletului şi pr in aceas ta şi a trupului pentru 
Dumnezeu. 

44. Dacă pentru pr imirea harului botezului şi deci a strălucirii ori
ginare, ca ref lectare a lui Dumnezeu, a fost necesară din p a r t e a omului 
făgăduinţa credinţei în Hristos, ca deschidere spre El, sau credinţa că prin 
umani ta tea lui Hristos iradiază t o a t ă lumina lui Hristos, făcîndu-se acce
sibilă nouă, la act ivarea acestui h a r acoperit de pîcla patimilor egoiste, 
omul contribuie cu o nouă făgăduinţă, cu făgăduinţa pocăinţei, la care 
unii se angajează pentru toată v iaţa în forma făgăduinţei monahale . Ast
fel călugăria nu e decît o p u n e r e s tatornică în deplină lucrare a harului 
botezului, o asumare a datoriei de împreună-lucrare depl ină a omului cu 
acel har. Ea deschide calea nu numai spre o vieţuire cu Hristos în lume, 
ci şi spre v ieţuirea anticipată cu Hristos în v ia ţa vi i toare, printr-o anu
mită depăşire a vieţuiri i în lumea aceasta. 
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Acum petrecînd în cuget desăvîrşit, cunoşti puterea da
toriei ce ţi-ai luat. Ia seama ca nu cumva, nesocotind şi 
această făgăduinţă, să fii aruncat ca un vas spart cu to
tul, în întunericul cel mai din afară, unde este plîngerea 
şi scrîşnirea dinţilor. Căci în afară de calea pocăinţei, nu 
e altă cărare ce duce la mîntuire 4 5 . 

Ascultă ce-ţi spune David : «Pe Cel preaînalt L-ai 
pus scăpare ţie» (Ps. XC, 8). Şi dacă ţi-ai ales viaţa după 
Hristos, cea plină de asprimi, nu vor veni la tine relele din 
viaţa lumească ; nu se va ţine de tine, care ţi-ai ales să 
te pocăieşti, dragostea de bani, desfătarea, cinstirea, po
doaba, neînfrînarea simţurilor ; nu vor stărui înaintea ta 
înălţările nelegiuite ale cugetului, robia minţii, nestator
nicia gîndurilor şi orice altă rătăcire şi zăpăceală de bună 
voie ; nici dragostea de părinţi, de fraţi, de prieteni, de 
rudenii, nu te va mai întîmpina pe tine ; nu se va mai 
sălăşlui în tine nici dorul de întîlniri şi de convorbiri fără 
rost şi fără trebuinţă. De vei iubi dezlipirea lăuntrică de 
acest trup şi suflet, biciul durerii nu se va mai apropia 
de sufletul tău şi săgeata întristării nu va mai răni inima 
ta, nici nu va mai posomori faţa ta. Căci cei ce s-au des
făcut de obişnuinţa plăcerii şi-au lepădat împătimirea 
faţă de toate cele spuse, au tocit acele întristării. Fiindcă 
Hristos se arată sufletului care se nevoieşte şi toarnă în 
inimă bucurie negrăită, iar bucuria duhovnicească nu o 
poate răpi nici una din desfătările sau necazurile lumii 4 6 . 

45. Aceasta nu înseamnă că nu e pocăinţă şi deci mîntuire în afara 
vieţii călugăreşt i . Ea face doar mai uşoară o vieţuire în pocăinţă, cum 
arată autorul în cont inuare . 

46. Încă sfîntul Maxim Mărtur i s i torul spusese că dulceţi le trupului 
produc întristări le sufletului şi întristări le trupului produc bucurii le su
fletului ; sau că p lăcerea trupului e urmată de durere. Teolipt recomandă 
şi el ocolirea plăceri lor trupeşti ca leac împotriva întristări lor inimii. Dar 
el precizează îndată că bucuria sufletească a celui ce ocoleşte plăceri le 
trupeşt i nu apare în baza unei legi na tura le a contradicţiei, ci prin faptul 
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Cugetări bune, amintiri mîntuitoare, înţelegeri dumneze
ieşti şi cuvinte de-ale înţelepciunii slujesc celui ce se ne-
voieşte şi-l păzesc pe el în toate căile faptelor sale după 
Dumnezeu. De aceea el calcă peste toată pofta neraţio
nală şi mînia grăbită, ca peste aspidă şi vasilisc şi calcă 
peste urgie ca peste un leu şi peste plăcere ca peste un 
balaur. (Ps. XC, 13). Iar pricina stă în aceea că toată 
nădejdea sa, desfăcînd-o de la oameni şi de la lucrurile 
amintite şi-a legat-o de Dumnezeu şi se îmbogăţeşte în 
cunoştinţa de Dumnezeu şi pururea cheamă cu mintea pe 
Dumnezeu în ajutorul său : «Că întru Mine, zice, a nă
dăjduit şi-l voi izbăvi pe el ; îl voi acoperi pe el, că a cu
noscut numele Meu ; striga-va către Mine şi-l voi auzi 
şi nu numai că-l voi izbăvi pe el de cei ce-l necăjesc, ci-l 
voi şi slăvi pe el» (Ps. XC, 15) 4 7 . 

Vezi luptele celor ce se nevoiesc după Dumnezeu şi 
cununile lor ? Sîrguieşte-te deci să faci din chemare fap
tă 4 8. Şi precum te-ai însingurat cu trupul, lepădînd pînă 
şi gîndurile lucrurilor, precum ţi-ai schimbat portul, de
părtează şi vorbele şi pe cei ce-ţi sînt aproape după 
neam 4 9. Căci de nu vei scăpa de împrăştierea în cele din 
că cel ce ocoleşte aceste plăceri o face aceasta dintr-o alipire la Hristos. 
De aceea Hristos e Cel ce-i dă lui bucurie, sau gîndul că prin aceasta a 
făcut ceea ce p l a c e lui Hristos, arăt înd că-L iubeşte pe El mai mult decît 
pe toate. Hristos, ca Persoană iubitoare plină de viaţă, îi dă prin alipirea 
de El o bucurie care copleşeşte durerea t rupească. 

47. S-ar p u t e a ca aci să se facă aluzie la rugăciunea lui Iisus pr in 
care se ţ ine ne înt rerupt în amintire numele Lui. Prin aceasta v ine în suflet 
nu numai o bucurie, ci şi o putere de a se reţ ine de la plăceri le inferioare 
şi de a s tăpîni pofta şi mînia, care t u l b u r ă v e d e r e a clară a sufletului. 

48. Viaţa că lugărească es te a leasă pe baza unei chemări de la Dum
nezeu. Cel ce a ascultat de această chemare trebuie să pre lungească în 
fapte răspunsul său afirmativ. Numai aşa răspunsul la chemarea lui Dum
nezeu este deplin. 

49. Călugărul t rebuie să se însingureze nu numai cu trupul, ci şi 
cu sufletul faţă de cele din afară. De a c e e a trebuie să golească sufletul 
şi de înţelesuri le lucrurilor, să uite şi vorbele fără rost. 
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Scrierile lui Grigorie Sinaitul 

O parte din scrierile lui Grigorie Sinaitul au fost publi
cate în Filocalia greacă de Nicodim Aghioritul (Veneţia 
1782). In a treia ediţie publicată recent, ele se cuprind în vol. 
IV (Atena 1961) p. 31—88. Textul din Filocalie e reprodus în 
P. G. 150, cal. 1240—1341. Pînă acum nu s-a publicat un text 
critic şi nici complet al scrierilor lui. Textul din Filocalia ca 
şi cel din P. G. cuprinde următoarele scrieri : 

1) Capete după acrostih,foarte folositoare,în număr de 
137 (Filocalia greacă, ed. III, vol. IV, 31—62; PG. 150, 1237 
—1299). 

2) Alte capete, cu totul şapte (Filocalia cit., p. 63—65 ,· 
P. G. cit. 1299—1303). 

3) Învăţătură cu de-amănuntul despre liniştire şi despre 
rugăciune, în zece capete (Filocalia cit. p. 66—70 ; P. G. cit. 
1303—1312). 

4) Despre linişte şi despre cele două feluri de rugăciune, 
în 15 capete (Filocalia cit. p. 71—79 ; P. G. cit. 1312—1329). 

5) Despre cum se cade a şedea la rugăciune (Filocalia 
cit. p. 80—88 ,· P.G. cit. 1329—1346). 

Manuscrisele româneşti din Biblioteca Patriarhiei Ro
mâne, cele de la mînăstirea Neamţ şi cele din Biblioteca 
Academiei R. S. România, care cuprind scrieri ale lui Grigorie 
Sinaitul, în cazul cînd nu cuprind titluri mai puţine decît cele 
de mai sus, cuprind cîteva titluri în plus. Multe din ele au 
însă un Cuvînt înainte al lui Vasile de la Poiana Mărului121. 

121. D. ex. ms. 35, 79 din Bibl. Patr iarhiei Rom. (Vezi la Pr. D. Fe-
cioru, Manuscrisele româneşti din Bibl. Patr. Rom., în Studii Teologice, 
1961, n. 3—4, p. 438 şi 1962, n. 11—12, p. 381—382). De asemenea ms. 33 
din Bibliot. mînăstiri i Neamţ. (Vezi la Pr. D. Fecioru, Manuscrisele din 
Bibl mînăstirii Neamţ, în manuscris , p. 87). Acest Cuvînt înainte îl a re 
şi un manuscris, p ropr ie ta te personală, al Păr. Protos, Gheront ie Ghenoiu, 
copiat cu litere latine probabil de el însuşi cînd se afla la schitul «Locurile 
rele» din Gorj. De asemenea manuscrisul din Biblioteca Academiei Române 
1889, f. 105—172 v. Cuvîntul înainte al lui Vasile de la Poiana Mărului se 
află şi în ms. rom. al Acad. rom. nr. 1621, f. 103 r—111 r, dar fără să-i ur
meze opera lui Grigorie Sinaitul. 
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