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Abstract
Father Professor Dumitru St\niloae believed that the Orthodox monasticism
represent a true banner of defending and preaching the right faith, in all times of
Christian history: the monasteries, oases of Orthodox spirituality and of national
identity, and the monks, sublime models of the incarnation of Jesus Christ’s Gospel. Father St\niloae had high consideration for monastic life, affirming that this
would be a fundamental landmark of Christianity, as long as it would keep its
votes and ideals unaltered, fulfilling his vocation, by preaching a life of sinlessness. The relationship that Father St\niloae had cultivated with monasticism and
the monks is one of mutual appreciation. Through his pilgrimages and through
his spiritual relationships with the great confessors, Father Dumitru St\niloae
experienced a closer approach on monasticism, that he always saw of as a factor
of moral improvement of Christian life, in general. From historical perspective,
Father St\niloae dedicated numerous efforts and pages to Orthodox Romanian
monasticism and its central personalities, because of his profound beliefs regarding the vocation of spiritual Orthodox Romanian synthesis, of its discernment.
For all this merits and services, done for Orthodox monasticism, Father Professor
Dumitru St\niloae was held in high respect and special appreciation by the
monks, who believed that, even if he lives in family, he was still „one of them”,
because they found him to be an authentic, loving defender of the high values of
monastic life.
Keywords: monasticism, Orthodox Theology, Father Dumitru St\niloae, monks,
monasteries

Persoana [i personalitatea, opera [i gândirea teologic\ a P\rintelui profesor Dumitru St\niloae intereseaz\ tot mai mul]i teologi, din
Biserici, credin]e [i tradi]ii variate, adeverindu-se cuvintele teologului Olivier Clément, care aprecia c\, „pe m\sur\ ce opera sa va
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fi tradus\ `n limbile occidentale, ea se va afirma ca una dintre crea]iile majore ale gândirii cre[tine din a doua jum\tate a secolului al
XX-lea”1. ~n acela[i timp, am putea considera c\ `ncep s\ se `mplineasc\, fie chiar [i fragmentar, cuvintele P\rintelui profesor St\niloae,
care spunea c\ s-ar bucura ca gândirea sa s\ fecundeze gândirea
teologilor mai tineri, care s\-[i g\seasc\ `n operele sale izvor de
adânc\ [i nealterat\ inspira]ie, punct de plecare pentru noi [i tot
mai largi dezvolt\ri, cercet\ri [i aprofund\ri2. Un ucenic [i discipol
apropiat al s\u, P\rintele profesor Ion Bria, compara sinteza teologic\ realizat\ de P\rintele St\niloae cu un câmp `mbel[ugat, a[teptând secer\tori pe m\sur\, care s\ foloseasc\ [i s\ `mbog\]easc\
aceast\ comoar\ de mare pre]3.
~n prezent, dac\ ar fi s\ lu\m `n considerare „recenzia” f\cut\
`ntr-unul dintre ultimele numere ale revistei „Studii Teologice”, observ\m c\ opera P\rintelui St\niloae reprezint\ interes pentru teologi
de pe toate continentele, apar]inând unor credin]e, tradi]ii, culturi
[i spiritualit\]i dintre cele mai variate. Scrieri ale teologului român au
fost traduse `n limbi precum: greac\, francez\, englez\, german\,
rus\, italian\, iar gândirea sa teologic\ a constituit punct de plecare
`n alc\tuirea unor teze doctorale sau monografii teologice apar]inând
unor teologi ortodoc[i, romano-catolici, protestan]i [i neoprotestan]i, de na]ionalit\]i diferite: români, greci, germani, italieni, polonezi, englezi, francezi, ru[i etc.
~n opera teologului român, se `ntâlnesc na]ionalul [i universalul,
P\rintele profesor ar\tând o `nalt\ pre]uire [i `ncredere `n afirmarea
voca]iei specifice a neamului nostru, `n raport cu alte credin]e [i spiritualit\]i sau, cum se exprima Maciej Bielawski, P\rintele St\niloae,
1

Olivier Clément, Geniul Ortodoxiei, `n Dumitru St\niloae sau paradoxul
teologiei, volum coordonat de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 29.
2
Pr. prof. dr. Ion Bria, Spa]iul nemuririi sau eternizarea umanului `n Dumnezeu, `n viziunea teologic\ [i spiritual\ a P\rintelui St\niloae, Editura Trinitas,
Ia[i, 1994, p. 44.
3
Idem, Ortodoxia `n Europa. Locul spiritualit\]ii române, Editura Trinitas, Ia[i,
1995, p. 103: „De acum `ncolo, noi to]i culegem unde a sem\nat P\rintele St\niloae, noi to]i intr\m `n câmpul arat, sem\nat [i cultivat de el. Mul]i vor trece pe contul
lor munca lui [i r\splata lui. Problema este aceea c\ ne-a l\sat o recolt\ imens\, iar
secer\torii sunt pu]ini. ~n semn de venerare a memoriei lui, s\ ne rug\m lui Dumnezeu s\ scoat\ lucr\tori noi [i demni la culesul acestei recolte abundente”.
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„ca român, a devenit universal [i, `n acela[i timp, a introdus ceva
din spiritul s\u românesc `n patrimoniul universal al tradi]iei teologice”4. ~n scrierile sale, Ortodoxia se afl\ `n dialog cu toate celelalte
ramuri ale cre[tinismului [i nu numai. ~n lucr\rile Sfin]iei Sale, teologia se `mplete[te cu filosofia [i filologia, cu ontologia [i psihologia,
dar, `n mod deosebit, cu via]a [i credin]a, cu morala [i spiritualitatea.
Putem afirma, cu deplin\ certitudine, c\ nu exist\ sec]ie a teologiei clasice, a[a cum sunt ele delimitate: biblic\, istoric\, practic\ [i
sistematic\, asupra c\reia teologul român s\ nu se fi aplecat [i c\reia s\ nu-i fi adus dezvolt\ri [i aprofund\ri esen]iale. ~n mod similar, cercetând bogata sa oper\, constat\m, cu u[urin]\, faptul c\
aproape nu exist\ disciplin\ pe care s\ nu o fi l\rgit [i `mbog\]it
prin scrierile sale, de la simple note sau reflec]ii sintetice [i pân\
la monografii de mare amploare [i valoare.
Din astfel de motive, caracteriz\rile f\cute la adresa P\rintelui
profesor au fost variate [i elogioase. P\rintele Dumitru St\niloae a
primit, `nc\ din timpul vie]ii, numeroase [i `nalte apelative [i aprecieri, [i nu doar de la teologii români, care au avut [ansa de a avea
la `ndemân\ opera sa, aproape integral\, `n limba român\, cât mai
ales din partea unor personalit\]i cre[tine mondiale, care, fie [i prin
intermediul a câtorva scrieri traduse `n limbi de circula]ie interna]ional\, i-au intuit geniul teologic [i spiritualitatea adânc\ a vie]ii sale.
P.S. Kallistos Ware, `n prefa]a lucr\rii Experien]a lui Dumnezeu, `l
considera „cel mai mare teolog ortodox `n via]\”5. IPS Antonie Pl\m\deal\ reproduce o informa]ie, potrivit c\reia Heidegger l-ar fi
considerat pe P\rintele St\niloae „al doilea gânditor al secolului nostru”6. Probabil, adaug\ ~naltpreasfin]ia Sa, „Heidegger n-a putut
renun]a pentru sine la locul `ntâi!”7.
4

Maciej Bielawski, P\rintele Dumitru St\niloae, o viziune filocalic\ despre
lume, traducere [i cuvânt `nainte de diac Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 320.
5
† Kallistos de Diokleia, Prefa]\, la Dumitru St\niloae, The Experience of God,
traducere de Ioan Ioni]\ [i Robert Barringer, Holy Cross, Brookline, Ma., 1994, p. IX.
6
† IPS Antonie, Mitropolitul Transilvaniei, „Genera]ia St\niloae”, `n Persoan\
[i comuniune. Prinos de cinstire P\rintelui Profesor Academician Dumitru St\niloae la `mplinirea vârstei de 90 de ani, volum tip\rit din ini]iativa Pr. prof. dr.
Mircea P\curariu, sub `ngrijirea Diac. asist. Ioan I. Ic\, Editura [i tiparul Arhiepiscopiei ortodoxe Sibiu, Sibiu, 1993, p. XVIII.
7
Ibidem.
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P\rintele profesor a fost, totodat\, apreciat a fi cel mai important teolog ortodox din zilele noastre8, a fost numit „patriarhul teologiei academice române[ti”, „sfântul” sau „teologul Filocaliilor”, pentru
edi]ia de excep]ie pe care ne-a oferit-o, singular\ `n lume, a acestui
compendiu de scrieri ascetico-mistice r\s\ritene, „teologul iubirii [i al
comuniunii cre[tine” [.a. El este un „teolog” `n sensul originar [i
adev\rat al cuvântului, de real m\rturisitor al adev\rurilor de credin]\, care nu numai c\ a tradus [i explicat, c\ a dezvoltat [i problematizat pe marginea celor descrise, dar s-a l\sat deplin p\truns `n
via]a sa de duhul Sfin]ilor P\rin]i, pe care i-a f\cut cunoscu]i [i apropia]i (Sfin]ii Grigorie Palama [i Maxim M\rturisitorul, Grigorie de
Nyssa, Atanasie cel Mare [i Chiril al Alexandriei, Simeon Noul Teolog,
Grigorie de Nazianz, Dionisie Areopagitul, P\rin]ii filocalici [i sfin]ii
români, pentru a urma o `n[iruire cronologic\, `n func]ie de perioada `n care P\rintele profesor s-a aplecat asupra operelor acestora).
Preasfin]itul P\rinte Episcop Kallistos Ware, episcop de Diokleea,
ca s\ cit\m o voce, deopotriv\ academic\ [i monahal\, de prim\
importan]\ a teologiei ortodoxe contemporane, caracterizând opera
P\rintelui St\niloae, considera c\ aceasta este o teologie a iubirii [i
comuniunii, o teologie trinitar\, a armoniei [i sintezei dintre transcendent [i imanent, o teologie a transfigur\rii cosmice a crea]iei,
a ra]ionalit\]ii [i materialismului mistic9.
P\rintele Ion Bria identifica spiritul teologic creator al mentorului s\u, constând `n repunerea `n circula]ie a marilor concep]ii
originale ale Ortodoxiei r\s\ritene: `ndumnezeirea, ca eternizare
a umanului `n Dumnezeu; omul, ca r\scruce a lumii create; lumea, ca aren\ a sfin]eniei; transfigurarea materiei; universalitatea
uman\ etc.10.
Un teolog contemporan a avut chiar curajul s\ afirme c\ spiritualitatea cre[tin\, `n cele dou\ milenii de existen]\, a cunoscut
patru mari spirite cre[tine, care i-au marcat esen]ial evolu]ia. Acestea
s-au derulat la o distan]\ de [ase-[apte veacuri unul de altul. Cel
8
Olivier Clément, Geniul Ortodoxiei, `n Dumitru St\niloae sau paradoxul
teologiei, volum coordonat de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 29.
9
Vezi studiul † Kallistos Ware of Diokleia, Experien]a lui Dumnezeu `n „Teologia
Dogmatic\” a p\rintelui D. St\niloae, `n Persoan\ [i comuniune..., pp. 108-120.
10
Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia `n Europa..., p. 99.
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dintâi l-ar constitui Sfântul Ioan Evanghelistul, a c\rui lucrare profetic\, ultima din canonul Noului Testament – Apocalipsa –, nu este
nici m\car ast\zi deplin `n]eleas\ [i explicat\; cel de-al doilea – Sfântul Ioan Damaschinul – este cel dintâi care a f\cut sinteza `nv\]\turii
de credin]\ sau a dogmaticii cre[tine; al treilea ar fi Sfântul Grigorie Palama. Iar cel de-al patrulea spirit providen]ial ar fi P\rintele
profesor Dumitru St\niloae sau P\rintele Dumitru „M\rturisitorul”,
care, al\turi de un Georges Florovski [i de Sfântul Justin Popovici,
a fost cel care ar fi `ntors teologia ortodox\ a secolului trecut, din
a[a-zisa captivitate scolastic\, la izvoarele ei prime [i autentice:
Sfânta Scriptur\ [i Sfin]ii P\rin]i11. Chiar dac\ ar trebui s\ `mp\rt\[easc\ acest merit cu alte dou\ trei astfel de spirite providen]iale,
„mari sintetizatori” ai teologiei cre[tine, care au influen]at covâr[itor
istoria [i spiritualitatea ortodox\, nu putem ignora contribu]ia fundamental\ a gândirii sale asupra spiritului vremii, iar cunoa[terea [i
aprofundarea ei nu vor face altceva decât s\ `i descopere atrac]ia [i
actualitatea ei. Dincolo de astfel de afirma]ii entuziaste [i elogioase,
nimeni nu se mai `ndoie[te de faptul c\ P\rintele St\niloae este, `n
mod indubitabil, cel mai important teolog al Ortodoxiei române[ti
din secolul trecut, a c\rui contribu]ie nu numai c\ este greu de surclasat, ci pare chiar imposibil de egalat, `ncât, cu mult spirit de discern\mânt [i obiectivitate, `l putem considera pe P\rintele St\niloae
„teologul integral”, `n sensul c\ aproape nu exist\ sec]ie [i disciplin\
a teologiei ortodoxe contemporane pe care s\ nu o fi explorat [i
`mbog\]it substan]ial, prin scrierile sale.
Plecând de la considera]ii istorice, a[a cum a f\cut-o `n teza sa
de doctorat „Via]a [i activitatea patriarhului Dosoftei al Ierusalimului
[i leg\turile lui cu ]\rile române[ti”, sus]inut\ la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Cern\u]i, `n 1928, [i continuând cu preocup\ri
11

Pr. prof. Ion Buga, Minipatrologie contemporan\, Editura Symbol, Bucure[ti, 1994, p. 214. O m\rturie similar\ ne-o ofer\ Costion Nicolescu, spunând c\, `n
perioada studiilor sale teologice, P\rintele profesor Ilie Moldovan, o alt\ personalitate a teologiei ortodoxe române[ti contemporane, ar fi afirmat: „Grecii spun s\ sunt
numai trei «Teologi»: Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Grigorie de Nazianz [i Sfântul Simeon Noul Teolog. Noi, românii, spunem c\ sunt patru, pentru c\-l ad\ug\m
pe P\rintele Dumitru”. Cf. Costion Nicolescu, P\rintele nostru, la Arhim. Ioanichie
B\lan (ed.), Omagiu memoriei P\rintelui Dumitru St\niloae, Editura Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 1994, p. 146.
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[i dezvolt\ri dogmatice, `n cele trei volume de Teologie Dogmatic\ Ortodox\ (1978), cea mai mare parte a operei sale a fost consacrat\ aprofund\rii `nv\]\turilor experimentale, ascetico-mistice,
ale credin]ei ortodoxe (cunoa[tere [i iubire, lacrimi [i lumin\, iubire
[i `ndumnezeire), adâncirii semnifica]iilor adânci ale cultului divin [i,
`n mod deosebit, ale Liturghiei ortodoxe, a[a cum a f\cut-o magistral
`n volumul Spiritualitate [i comuniune `n liturghia ortodox\12.
Sintetic, concentrând aportul fundamental pe care P\rintele profesor l-a adus `n spa]iul teologiei ortodoxe contemporane, am putea
identifica unele puncte de sus]inere [i de for]\ ale construc]iei sale
teologice [i duhovnice[ti. ~n primul rând, Sfin]ia Sa apar]ine curentului neopatristic, prin faptul de a fi re`ntors [i rea[ezat gândirea teologic\ ortodox\ `n duhul Sfin]ilor P\rin]i [i `n „cugetul Bisericii”.
~n acela[i timp, lui i se datoreaz\ marele merit de a fi adus la lumin\, `n unele cazuri cu mult `naintea altor teologi cre[tini, personalitatea [i operele unor sfin]i normativi pentru credin]a [i evlavia
cre[tin\ – a[a cum este cazul Sfin]ilor Grigorie Palama, Maxim M\rturisitorul sau Simeon Noul Teolog, pe care i-a f\cut cunoscu]i, prin
intermediul unor studii [i monografii, care trebuie considerate, pe
plan panortodox, esen]iale, precum sinteticul, dar [tiin]ificul studiu13,
iar mai apoi prin volumul consacrat Sfântului Grigorie Palama14, a
notelor privind gândirea [i teologia Sfântului Maxim M\rturisitorul15
sau inspirata traducere [i interpretare a Imnelor iubirii dumnezeie[ti,
apar]inând Sfântului Simeon Noul Teolog16.
12
Pr. dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune `n liturghia ortodox\,
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986.
13
Idem, Calea spre lumina dumnezeiasc\ la Sfântul Grigorie Palama, `n „Anuarul
Academiei Teologice Andreiene”, VI, 1929-1930, pp. 55-77.
14
Idem, Via]a [i `nv\]\tura Sfântului Grigorie Palama, cu trei tratate traduse,
Sibiu, 1938.
15
~n acest sens, re]inem observa]ia Pr. Andrew Louth: „...introducerile [i notele
sale la Mystagogia [i la Ambigua au fost traduse `n greac\ [i, foarte recent, notele
sale au fost anexate unei traduceri `n limba francez\ a lucr\rii Ambigua (`n aceast\
edi]ie francez\, notele cuprind 165 de pagini, fa]\ de 272 de pagini de text, tip\rit cu caractere mai mari)”. Cf. Andrew Louth, Dumitru St\niloae [i teologia neopatristic\, `n Dumitru St\niloae sau paradoxul teologiei, volum coordonat de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 130.
16
~n Pr. prof. acad. dr. Dumitru St\niloae, Studii de teologie dogmatic\ ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.
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Mai mult decât atât, `n unele `nv\]\turi, precum este [i cea referitoare la ra]ionalitatea crea]iei, putem spune c\ P\rintele St\niloae a
dus mai departe gândirea unor Sfin]i P\rin]i – `n mod deosebit, `n
aceast\ privin]\, a Sfântului Maxim M\rturisitorul –, ba chiar, prin
intui]ia sa duhovniceasc\, inspirat\ providen]ial, a anticipat unele
aprofund\ri ale [tiin]ei contemporane, precum cele ale fizicii fundamentale, atomice sau cuantice, atunci când a vorbit [i a dezvoltat
`nv\]\tura despre ra]ionalitatea intrinsec\ a crea]iei sau a lumii, despre
care [tiin]a zilelor noastre, `n efortul s\u holist de a redescoperi
`ntregul [i originarul, vorbe[te tot mai mult [i tot mai des. Considera]ii similare se pot face asupra modului `n care Sfin]ia Sa a `n]eles,
explicat, aprofundat [i dezvoltat `nv\]\tura duhovniceasc\ a Sfântului Grigorie Palama, privind energiile [i lumina dumnezeiasc\,
iar aceste dou\ exemple, special alese, nu sunt singulare `n opera
P\rintelui St\niloae [i `n leg\tur\ cu aceast\ contribu]ie a sa `ntregitoare [i integratoare a `nv\]\turilor Sfin]ilor P\rin]i, `n contextul
[tiin]ei [i al gândirii cre[tine [i profane contemporane.
La fel de sintetic [i `ncercând s\ surprindem câteva note esen]iale ale teologiei sale, remarc\m: 1) Fidelitatea des\vâr[it\ fa]\
de `nv\]\tura tradi]ional\ a Bisericii; 2) Actualitatea abord\rii;
3) Redescoperirea izvoarelor prime [i nealterate; 4) Aducerea `n
câmpul aten]iei [i al cercet\rii teologice a unor personalit\]i fundamentale ale teologiei ortodoxe [i a operelor capitale ale acestora;
5) Profunzimea [i creativitatea dezvolt\rilor; 6) ~mpletirea cuno[tin]elor teologice cu o perspectiv\ inter- [i transdisciplinar\; 7) Lirismul
exprim\rii, limbajul duhovnicesc folosit, `ndemnând [i conducând
nu spre specula]ie intelectual\ [i nuan]are teoretic\, ci c\tre schimbare moral\ [i nevoin]\ spiritual\; 8) Centralitatea iubirii, `n `ntreaga oper\ a teologului român [i 9) o teologie a transfigur\rii, a
cople[irii elementului material de c\tre cel spiritual, `ntr-o real\
dinamic\ a „p\timirii `ndumnezeirii” sau des\vâr[irii.

P\rintele profesor Dumitru St\niloae — istoric [i aghiograf
al monahismului ortodox
Dintr-o m\rturie a P\rintelui Cleopa, care i-a fost câ]iva ani duhovnic P\rintelui profesor, dar [i so]iei sale, prezbitera Maria, afl\m c\
tân\rul St\niloae, dup\ terminarea facult\]ii, la Cern\u]i, [i a studiilor,
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`n str\in\tate, ar fi inten]ionat s\ intre `n via]a monahal\. Meditând,
`ns\, asupra variatelor ispite ce se ridic\ `n calea acesteia, a renun]at
[i s-a c\s\torit17.
Tot P\rintele arhimandrit Cleopa ne m\rturisea dorin]a teologului român ca, dac\ so]ia sa se va muta la Domnul `naintea sa, s\ se
retrag\ la M\n\stirea Sih\stria, lucru care, `ns\, nu s-a mai petrecut18.
Rela]ia pe care a avut-o [i a cultivat-o P\rintele profesor Dumitru St\niloae cu monahismul [i monahii români, atât din ]ar\, cât
[i din alte lavre ortodoxe, `n mod special din ]\rile ortodoxe [i `n
mod predilect din Sfântul Munte, este una de reciproc\ pre]uire,
`ntrucât P\rintele profesor, profund impresionat de idealul sublim
de via]\ monahal\, de modelele de c\lug\ri `mbun\t\]i]i, a iubit [i
a frecventat m\n\stiri din `ntreaga ]ar\, dintre care i-au l\sat o impresie profund\ m\n\stiri istorice, precum M\n\stirea Brâncoveanu,
de care l-a legat [i apropierea [i prietenia duhovniceasc\ fa]\ de
P\rintele Serafim Popescu19 [i de P\rintele Arsenie Boca, ori, dup\ mutarea sa la Bucure[ti, M\n\stirea Antim, unde i-a `ntâlnit, `n cadrul
17

M\rturia P\rintelui arhimandrit Cleopa Ilie, `n acest sens, este urm\toarea:
„Mi-amintesc c\ mi-a spus odat\, la m\rturisire, c\ dup\ terminarea studiilor la Cern\u]i [i peste hotare ar fi dorit s\ intre `n via]a monahal\, c\ci avea ni[te maici rude
la M\n\stirea }ig\ne[ti. ~ntr-o zi, s-a dus s\ le cear\ sfatul, dar auzind de unele ispite,
a renun]at [i s-a c\s\torit. M\rturisind pe Hristos ca preot [i profesor de teologie”.
Cf. P\rintele Cleopa despre P\rintele Dumitru St\niloae, apud Arhimandrit Ioaniche B\lan, op. cit., p. 115.
18
„Alt\dat\, spunea P\rintele arhimandrit Cleopa, ne-am dus `mpreun\ la poiana
din Piciorul Crucii, un loc retras [i lini[tit mai sus de Sih\stria. P\rintele, v\zând
acea poian\, a zis: «Iat\, aici este locul meu! S\-mi aduc biblioteca aici [i s\ scriu
la lini[te! Dac\ so]ia se duce la Domnul `naintea mea, m-a[ retrage la m\n\stirea
Sih\stria, s\ m\ rog [i s\ mai scriu ceva, cât `mi va mai da Dumnezeu putere»”.
Cf. Ibidem.
19
Despre rela]ia P\rintelui St\niloae cu P\rintele Serafim Popescu, Lidia St\niloae Ionescu, `n volumul dedicat tat\lui s\u, m\rturise[te: „~l iubea [i-l aprecia
foarte mult pe P\rintele Serafim Popescu de la Mân\stirea Sâmb\ta, care cu modestie [i neclintit\ voin]\ a constituit un exemplu de consecven]\ [i fermitate `n
credin]\. Pe el `l considera ca pe adev\ratul lui elev [i ucenic (...). P\rintele Serafim
e un adev\rat c\lug\r. F\r\ ostenta]ie, f\r\ goana dup\ admira]ia oamenilor. Nimic
nu e mai d\un\tor pentru via]a spiritual\ decât laudele [i elogiile care fac s\ dispar\
sub]irimea gândirii, smerenia [i aspira]ia spre o via]\ cu adev\rat `mbun\t\]it\. P\rintele Serafim aplic\ `ntr-adev\r regulile de tr\ire filocalic\”. Cf. Lidia St\niloae
Ionescu, «Lumina faptei din lumina cuvântului» ~mpreun\ cu tat\l meu, Dumitru St\niloae, edi]ia a II-a rev\zut\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2010, p. 201.
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`ntâlnirii „Rugului Aprins”, pe P\rintele Ghiu[ [i pe Sandu Tudor;
ori }ig\ne[ti [i Cernica, unde este [i `nmormântat, al\turi de vrednica sa so]ie, prezbitera Maria; dar [i vetrele de sih\strie, `n special
moldav\, precum: Neam], Sihla, Sih\stria, Secu, Agapia, V\ratec, unde
a avut fericirea de a cunoa[te [i a se `ntre]ine cu p\rin]i duhovnice[ti
cu via]\ `mbun\t\]it\, printre care P\rintele Paisie Olaru20, P\rintele
Cleopa Ilie21, P\rintele Ioanichie B\lan; precum [i din Sfântul Munte
Athos, centru [i inim\ ale monahismul ortodox.
Fie prin pelerinajele f\cute, fie prin rela]iile spirituale cu marii
duhovnici, P\rintele profesor a cunoscut din interior monahismul,
pe care l-a v\zut totdeauna ca un factor de `mbun\t\]ire moral\ a
`ntregii vie]i cre[tine.
De asemenea, `ntre ucenicii s\i s-au num\rat monahi erudi]i,
pe care i-a `ndrumat direct la elaborarea unor teze str\lucite de doctorat `n Teologie, unii dintre ei devenind apoi ierarhi de seam\ ai
Bisericii noastre Ortodoxe Române, precum Mitropolitul Antonie
20

Despre P\rintele Paisie Olaru [i rela]ia sa cu marele teolog român, Lidia St\niloae Ionescu poveste[te: „Radia atâta lumina, `ncât locul `nsu[i devenise o fereastr\ deschis\ pentru a privi dincolo, `ntr-o alt\ lume, `n care de dup\ fiecare stânc\,
de dup\ fiecare brad, `]i surâdea un `nger. A fost o experien]\ unic\ `n via]a tuturor
celor care au avut norocul s\ fim prezen]i”. Cf. Ibidem, p. 217. ~ntr-un alt loc,
despre „p\rintele Paisie cel blând [i cu chip de sfânt” [i despre via]a [i nevoin]a sa,
plin\ de iubire [i compasiune, mai afl\m: „Ceea ce m-a frapat de la bun `nceput
a fost lumina din odaie. Era foarte strâmt acolo, prin ferestruicile ca de juc\rie nu
r\zb\teau razele de afar\. Totu[i `nc\perea str\lucea, p\rea c\ undeva, sub grinda
joas\, s-ar fi ascuns soarele. Un soare special, apar]inând numai p\rintelui Paisie,
creat de Dumnezeu numai pentru chilia lui. Dup\ aceea am `n]eles: lumina nu venea
de altundeva. Venea de la p\rintele Paisie, de la f\ptura lui m\runt\, `mbr\cat\
`ntr-o ras\ neagr\-vine]ie, roas\ de atâta purtat...”. Cf. Ibidem, p. 348.
21
Despre P\rin]ii Cleopa [i Paisie de la Sihla, fiica P\rintelui St\niloae m\rturise[te faptul c\ teologul român „i-a iubit [i respectat [i n-a `ncetat niciodat\ s\-i dea
de exemplu altora”. Cf. Ibidem, p. 201. ~ntr-o descriere mai larg\, `ntâlnirea P\rintelui St\niloae cu P\rintele Cleopa este astfel evocat\: „Rareori s-au bucurat doi
oameni unul de altul, a[a ca p\rintele Cleopa [i tata. Nu se cunoscuser\ dinainte,
dar au fost de `ndat\ ca doi prieteni vechi. Avea o limb\ `nflorit\ p\rintele Cleopa [i
un ascu]it sim] al umorului. Era o adev\rat\ `ncântare s\-l ascul]i (...). Cuno[tea
pe dinafar\ pasaje `ntregi din Filocalia [i le combina cu observa]ii personale, cu
mici istorisiri din via]a m\n\stirii [i a lui. Un adev\rat sinaxar viu... Tata a r\mas
uluit de cuno[tin]ele teologice [i de memoria lui fenomenal\. Ce ore minunate! Nu
ne mai s\turam ascultându-i verva, sclipitoare ca un foc de artificii, `nc\rcat\ de
sensuri [i `nv\]\turi de neuitat”. Cf. Ibidem, p. 213.
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Pl\m\deal\, Arhimandritul Chesarie Georgescu [i, `n mod deosebit,
Preafericirea Sa, Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
noastre; sau unii care au scris despre opera sa, precum PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
IPS Serafim F\g\r\[anul, Mitropolitul Germaniei, [.a.
Leg\tura sa cu monahii români a fost larg\ [i bogat\, concretizându-se [i `n alc\tuirea de prefe]e, recomand\ri sau referate de
publicare, unele dintre ele inserate, apoi, `n volumele unor personalit\]i ale vie]ii monahale române[ti, cum ar fi: IPS Antonie Pl\m\deal\22, Arhim. Cleopa Ilie23, Arhim. Ioanichie B\lan24, Arhim. Chesarie
Georgescu25, precum [i la teza de doctorat, `n limba român\, Teologie [i spiritualitate26, a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel. Ca
r\spuns la dragostea sa fa]\ de monahism, ierarhii [i p\rin]ii duhovnice[ti, `nal]i cercet\tori ai teologiei ortodoxe [i iscusi]i cunosc\tori
ai sufletului omenesc, i-au r\spl\tit dragostea [i truda teologic\ prin
prietenii sincere [i profunde, considerându-l „de-al lor”, `n sensul
c\ a `n]eles [i a practicat, chiar [i `n familie, o `nalt\ via]\ ascetic\
[i mistic\, similar\, `n mare parte, rânduielii monahale.
22
„Cuvânt `nainte”, la IPS Antonie Pl\m\deal\, Biserica slujitoare `n Sfânta
Scriptur\, `n Sfânta Tradi]ie [i `n teologia contemporan\, EIBMBOR, Bucure[ti,
1972, pp. 5-7; „Prefa]\”, la † Antonie, Mitropolitul Ardealului, Tradi]ie [i libertate
`n spiritualitatea ortodox\, Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1972, pp. 5-7.
23
„Recomandare”, la Arhim. Cleopa Ilie, C\l\uz\ `n credin]a ortodox\, Editura Episcopiei Romanului, Roman, 2000, p. 7; „Referat”, la Arhim. Ilie Cleopa,
C\l\uz\ spre cunoa[terea [i ap\rarea credin]ei ortodoxe, Editura „Credin]a str\mo[easc\”, s.l., 2000, p. 3; „Prefa]\”, la P\rintele Cleopa Ilie, Predici la S\rb\torile de
peste an – inedite, Editura Christiana, Bucure[ti, 2001, p. 7; „Prefa]\”, la P\rintele
Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an, Editura Scara, Bucure[ti, p. 3.
24
„Prefa]\”, la Ierom. Ioanichie B\lan, Pateric românesc, EIBMBOR, Bucure[ti,
1980, pp. 5-6.
25
„Referat”, la Ghesarie Georgescu, Doctrina recapitul\rii `n Hristos `n teologia
ortodox\, `n vol. {tefan Georgescu, P\rintele Arhimandrit Chesarie - momente triste
[i raze de lumin\ din via]a sa”, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 527; „Referat”, la Chesarie Georgescu, ~nv\]\tura ortodox\ despre iconomia dumnezeiasc\ [i
iconomia bisericeasc\, tez\ de doctorat, `n {tefan Georgescu, op. cit., pp. 530-532;
„Referat”, la Chesarie Georgescu, Studii de hristologie `n teologia româneasc\, `n
{tefan Georgescu, op. cit., p. 528; „Referat”, la Chesarie Georgescu, Tradi]ie [i Biseric\, `n {tefan Georgescu, op. cit., p. 524; „Referat”, la Chesarie Georgescu, Uniunea
ipostatic\ la Sf. Ioan Damaschinul, `n {tefan Georgescu, op. cit., p. 526.
26
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie [i spiritualitate, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, Bucure[ti, 2010.
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Nu trebuie uitate, niciodat\, ajutorul [i rela]ia special\ pe care
a avut-o P\rintele profesor cu ierarhi ai Bisericii noastre, `n mod
special cu IPS Mitropolit Nicolae B\lan sau IPS Mitropolit Nicolae
Colan, PF Patriarh Teoctist, PF Patriarh Daniel27, pentru a-i men]iona
doar pe câ]iva dintre cei care au cultivat o rela]ie deosebit\ cu teologul român.
Pentru P\rintele profesor Dumitru St\niloae, monahismul ortodox a reprezentat un adev\rat stindard al ap\r\rii [i propov\duirii
dreptei credin]e, `n toate epocile istoriei cre[tine. Pentru acesta, m\n\stirile sunt oaze de spiritualitate ortodox\ [i de identitate na]ional\, iar monahii de voca]ie modele sublime de `ntrupare a `nv\]\turii Mântuitorului Iisus Hristos. Sfin]ia Sa a avut o `nalt\ considera]ie pentru via]a monahal\, pentru „chipul `ngeresc” de vie]uire
cre[tin\, apreciind c\ acesta va fi un reper fundamental pentru
cre[tinism [i cre[tini, atât timp cât `[i va p\stra nealterate voturile
[i idealurile, `ndeplinindu-[i voca]ia prin practicarea unei vie]i de
sfin]enie, deplin „alipit\”, cum `i pl\cea s\ spun\, de Dumnezeu.
Definind calit\]ile morale ale monahului de voca]ie, teologul
român consider\ c\ acesta este „cel care merge `naintea celorlal]i
oameni `n a se asem\na cu Hristos”28, „pilda cea mai `nalt\ pentru
]inta spre care s\ tindem noi cei din lume”29. El este „lupt\torul cel
mai hot\rât `n slujba Duhului, este cavalerul eminent al spiritualului”30, „un b\rbat al t\riei, un chip al b\rb\]iei”31.
Afl\m de la P\rintele profesor [i un model duhovnicesc de stare].
Acesta „ar trebui s\ nu elimine din comportamentul lui smerenia,
s\ urmeze `n privin]a aceasta lui Hristos, Care mângâia pe to]i, dar
nu umbla dup\ satisfac]iile Lui (se ducea la rug\ciune, de pild\,
când ceilal]i dormeau `n corabie). S\ fie un om al rug\ciunii, un om al
smereniei, un om care s\ fie pild\ de iubire pentru to]i, de ascultare
27

Despre pre]uirea pe care o avea P\rintele St\niloae pentru doctorandul, pe
atunci, Daniel Ciobotea, Lidia St\niloae Ionescu m\rturise[te c\ P\rintele profesor „`l considera ca pe cel mai valoros dintre discipoli, de o calitate cu totul ie[it\
din comun”. Cf. Lidia St\niloae Ionescu, op. cit., p. 373.
28
Arhim. Ioanichie B\lan (ed.), op. cit., p. 29.
29
Ibidem, pp. 29-30.
30
Pr. Dumitru St\niloae, Sensul ascezei monahale, Editura Re`ntregirea, Alba
Iulia, 2005, p. 5.
31
Ibidem, p. 8.
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a durerilor fiec\ruia, nu poruncindu-i, ci `ntrebându-l de durerile
lui [i sf\tuindu-l [i ajutându-l s\ le `nving\ [i s\ fie pild\ tuturor a
iubirii `ntreolalt\”32.
Din perspectiva istoriei biserice[ti, P\rintele St\niloae a consacrat numeroase eforturi [i pagini monahismului ortodox românesc
[i personalit\]ilor lui centrale, datorit\ profundelor sale convingeri
privind voca]ia de sintez\ a spiritualit\]ii ortodoxe române[ti, a
echilibrului [i discern\mântului acesteia33. Efortul [i meritul P\rintelui profesor, `n cercetarea istoriei, a rolului capital pe care monahismul cre[tin [i, `n mod deosebit, cel românesc l-au avut asupra spiritualit\]ii cre[tine bimilenare, pot fi prezentate [i analizate dintr-o
perspectiv\ multipl\.
~n primul rând, demne de remarcat sunt cercet\rile [i aprofund\rile sale istorice asupra unor pagini [i evenimente esen]iale din
istoria monahismului românesc, a[a cum observ\m din studiile [i
articolele sale privind rolul [i locul spiritualit\]ii ortodoxe române[ti,
`n context european [i universal, al monahismului nostru `n cadrul
monahismului cre[tin. Paginile alc\tuite de teologul [i profesorul
32

Arhim. Ioanichie B\lan (ed.), op. cit., p. 29.
Parcurgerea lucr\rii doamnei Virginia Popa, P\rintele Dumitru St\niloae.
Bibliografie, edi]ia a II-a (revizuit\ [i ad\ugit\), Editura Trinitas a Patriarhiei Române,
Bucure[ti, 2013, pe care Lidia St\niloae, fiica teologului român, o consider\ a fi
„singura lucrare de acest fel, f\r\ gre[eli de date, nume, titluri etc., a[a cum au fost
toate celelalte texte ap\rute pân\ acum” (p. 7), ne ajut\ s\ constat\m c\, dintr-un
total de 35 de volume publicate `n limba român\ [i 47 `n versiune str\in\, 45 de
traduceri, 970 de studii, articole [i capitole din lucr\ri, ap\rute `n limba român\
[i 140 `n versiune str\in\, la care se adaug\ 47 de predici [i cuvânt\ri, 81 de
interviuri [i convorbiri, 67 de introduceri, prefe]e [i postfe]e [i 73 de recenzii ale
operelor unor gânditori [i scriitori români [i str\ini, un num\r substan]ial dintre
acestea este consacrat prezent\rii istoriei monahismului ortodox, `n general, [i a
celui românesc, `n special, unor momente [i personalit\]i fundamentale ale sale,
specificului [i lucr\rii duhovnice[ti, ascetice, cre[tine, incluzând teme, precum: personalit\]i monahale cre[tine [i române[ti, spiritualitatea r\s\ritean\, poc\in]a sau
m\rturisirea, rug\ciunea lui Iisus, des\vâr[irea cre[tin\, sfin]enia, `ndumnezeirea etc.
Simpla eviden]\ a textelor care analizeaz\ astfel de aspecte include un num\r de
10 volume `n limba român\ [i 8 `n versiune str\in\, 137 de studii [i articole `n limba
român\ [i 20 `n limbi str\ine, 38 de traduceri, cea mai mare parte volume din operele Sfin]ilor P\rin]i, [i, `n mod deosebit, cele 12 volume ale Filocaliei, 34 de introduceri, prefe]e [i postfe]e, pentru a men]iona pe cele mai importante contribu]ii
asupra acestei teme a teologului român.
33
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român vizau identificarea [i demonstrarea, cu argumente istorice solide, a originii apostolice a cre[tinismului românesc [i a vechimii
formelor de via]\ monahal\ din aceste locuri34.
~n al doilea rând, P\rintele profesor Dumitru St\niloae a subliniat intensa via]\ duhovniceasc\ din m\n\stirile române[ti, din
fiecare perioad\ istoric\, efortul acestora de p\strare fidel\ a rânduielilor monahale, f\r\ alterare sau relativizare.
~n al treilea rând, teologia [i monahismul românesc `i datoreaz\
alc\tuirea unor studii privind mari personalit\]i duhovnice[ti monahale, via]a, opera [i `nv\]\turile lor, precum Preacuviosul schimonah Vasile de la Poiana M\rului, Sfântul Paisie de la Neam], stare]ul
Gheorghe de la Cernica, Ieroschimonahul Iosif de la M\n\stirea
Varatic.
Prin traducerea `n limba român\ a Filocaliei, pe de o parte, iar pe
de alt\ parte, prin sintezele despre isihasmul românesc [i personalit\]ile marcante ale vie]ii monahale din ]ara noastr\, P\rintele
St\niloae a ar\tat strânsele leg\turi dintre m\n\stirile [i monahii
români cu locurile sfinte [i cu Sfântul Munte Athos, descoperind
voca]ia universal\ a monahismului românesc, prin schimbul de c\lug\ri, precum [i prin venirea [i desf\[urarea unei intense [i bogate
activit\]i duhovnice[ti [i culturale, `n }\rile Române, a unor vesti]i
monahi din Athos [i din `ntreaga lume cre[tin\, care au g\sit aici
un climat intelectual [i spiritual propriu unei vie]i [i misiuni `nalte.
Nu `n ultimul rând, P\rintele St\niloae a prezentat contribu]ia
esen]ial\ a monahismului românesc asupra celui panortodox [i [i-a
`mp\rt\[it convingerile sale profunde [i optimiste privind rolul [i
viitorul spiritualit\]ii, teologiei, Bisericii [i monahismului ortodox
românesc.
34

Vezi studii [i referin]e istorice, precum: Besii `n mân\stirile din Orient, `n
„Biserica Ortodox\ Român\”, anul XCIV (1976), nr. 5-6, pp. 587-589; „Studiul introductiv”, la Scrieri ale „C\lug\rilor sci]i” daco-romani din secolul VI, traducere de
Pr. prof. Nicolae Petrescu, `n „Mitropolia Olteniei”, anul XXXVII (1985), nr. 3-4,
pp. 199-244; nr. 5-6, pp. 391-441; nr. 9-10, pp. 680-708; nr. 11-12, pp. 783-793; „Introducere: Contribu]ia „c\lug\rilor sci]i” la precizarea hristologiei la `nceputul secolului al VI-lea”, `n Scrieri ale „c\lug\rilor sci]i” daco-români din secolul al VI-lea,
traducere Pr. prof. Nicolae Petrescu [i Prof. David Popescu, Editura Mitropoliei
Olteniei, Craiova, 2006, pp. 5-85, precum [i „Din istoria isihasmului `n Ortodoxia
român\”, `n Filocalia..., volumul VIII, pp. 555-588.
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Iubitor al vie]ii monahale, P\rintele profesor a ar\tat [i unele
pericole care `i pândesc pe cei ce au `mbr\cat „chipul `ngeresc”
de vie]uire duhovniceasc\, `n mod special ignorarea sau uitarea
specificului [i a exigen]elor voturilor depuse, ceea ce conduce la
secularizarea Bisericii [i a lumii [i la `ndep\rtarea de Dumnezeu.
~n studiul Temeiuri dogmatice [i duhovnice[ti pentru via]a de
ob[te35, eviden]iind `nv\]\tura spiritualit\]ii ortodoxe privind superioritatea vie]ii monahale chinoviale fa]\ de cea anahoretic\, P\rintele
St\niloae identific\, `n sprijinul vie]ii de ob[te, numeroase argumente moral-pedagogice, antropologice [i dogmatice. Dintre cele
dintâi, moral-pedagogice, cele mai importante sunt:
a) nevoia de mântuire `n comuniune cu semenii, `n acest caz
cu fra]ii sau `mpreun\-vie]uitorii `n ob[tea monahal\ sau, dup\ cum
argumenteaz\ P\rintele profesor, „omul nu se poate des\vâr[i decât
ajutat de sfatul, de observa]iile [i de iubirea altora, c\ci singur pe sine
nu se poate nici cunoa[te din toate laturile, neputându-se pune `n
chip izolat `n toate situa]iile [i neputându-se judeca pe sine f\r\
cru]are, [i nu se poate nici `ndrepta, neg\sind `n sine destule resurse de putere pentru aceasta”36;
b) posibilitatea de unificare [i armonizare a comportamentului [i
a deprinderilor duhovnice[ti `n via]a de ob[te, „dup\ regula comun\ [i normativ\, care urm\re[te formarea cre[tinului des\vâr[it”37;
c) posibilitatea de exersare, concentrat\ `n virtu]i, `n mod deosebit `n t\ierea voii proprii [i a egoismului;
d) caracterul extraordinar [i singular al nevoin]elor `n singur\tate [i numai, dup\ o exersare duhovniceasc\ sporit\, concretizat\
`n dobândirea nep\timirii;
e) posibilitatea, oferit\ de via]a chinovial\, de manifestare a
iubirii fa]\ de fra]i [i fa]\ de semeni;
f) evitarea pericolului c\derii `n autosuficien]\ [i mul]umire de sine
a celor ce petrec `n singur\tate, lipsi]i de un pov\]uitor duhovnicesc38.
La acestea, P\rintele profesor adaug\ unele argumente sau temeiuri antropologice, `n favoarea vie]ii de ob[te. Ele, sus]ine Sfin]ia
35

Pr. Dumitru St\niloae, Temeiuri dogmatice [i duhovnice[ti pentru via]a de
ob[te, `n „Studii Teologice”, anul IV (1952), nr. 7-8, pp. 371-393.
36
Ibidem, p. 384.
37
Ibidem.
38
Ibidem, pp. 385-386.
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Sa, interpretând texte ale unor Sfin]i P\rin]i [i Scriitori biserice[ti,
sunt fundamentale pentru `n]elegerea specificului vie]ii monahale
(Sf. Pahomie cel Mare, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Casian, Diadoh
al Foticeii, Nil Ascetul, Sf. Maxim M\rturisitorul, Fericitul Ieronim,
Sf. Efrem Sirul, Sf. Grigorie Palama, Benedict de Nursia etc.). Via]a
de ob[te este specific\ firii sau constitu]iei umane, c\ci omul e o
fiin]\ social\, un m\dular al comunit\]ii, nu o fiin]\ suficient\ sie[i,
autarhic\, aceasta din urm\toarele motive: 1) el nu-[i poate procura
cele de trebuin]\ vie]ii trupe[ti singur, ci are nevoie de sprijinul [i
ajutorul semenilor s\i; 2) `n via]a monahal\, traiul de ob[te conduce la comuniunea deplin\ [i din punct de vedere spiritual; 3) prin
`nsu[i actul crea]iei sale, omul a fost creat spre comuniune. Ruperea acesteia, prin experien]a trist\ a p\catului, este restabilit\
prin ascez\ [i nevoin]\39.
Temeiurile moral-pedagogice [i cele antropologice sunt `nt\rite
de unele dogmatice. Dintre cele mai conving\toare, teologul român distinge:
1) Capacitatea monahilor, care tr\iesc `n ob[te, de a restabili
chipul lui Dumnezeu din adâncul sufletelor lor [i, astfel, de a imita
via]a de iubire din sânul Sfintei Treimi, paradigm\ sau „structur\ a
supremei iubiri”40;
2) posibilitatea lor de a se apropia de vie]uirea `ngereasc\, o
vie]uire organizat\ [i ierarhizat\;
3) exersarea fiec\rui vie]uitor din ob[te, `n calitatea sa de m\dular, `n vederea punerii smerite `n valoare a calit\]ilor, spre `ntregirea Trupului tainic al lui Hristos – Biserica;
4) capacitatea monahilor de a realiza, `ntr-un mod mai deplin,
unitatea dintre oameni [i dintre ei [i Dumnezeu;
5) posibilitatea de a vie]ui `n comuniune deplin\ `n aceast\ lume,
premis\ a unei vie]i `n deplin\ iubire `n ~mp\r\]ia Cerurilor41.
Revenind asupra acestor argument\ri, P\rintele St\niloae consider\ c\ temeiurile teologice care stau la baza vie]ii de ob[te, ar\tându-i superioritatea incontestabil\, sunt multiple [i profunde: hristologice [i antropologice, ecleziologice [i angelologice, euharistice
(unirea fra]ilor `ntr-un singur Potir) [i eshatologice.
39

Ibidem, pp. 384-387.
Idem, Sfânta Treime - structura supremei iubiri, `n „Studii Teologice”, anul
XXII (1970), nr. 5-6, pp. 333-355.
41
Idem, Temeiuri dogmatice [i duhovnice[ti..., p. 390.
40
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~ncheind aceast\ argumenta]ie istoric\ [i teologic\, P\rintele
profesor Dumitru St\niloae face elogiul vie]ii monahale chinoviale
`n cuvinte `nalte [i frumoase: „M\n\stirile s-au n\scut, spune Sfin]ia
Sa, tocmai pentru ca aceste sufletele s\-[i g\seasc\ putin]a unei astâmp\r\ri a setei lor de a tr\i mai deplin cu Dumnezeu, de a vorbi
mai mult despre El, `n atmosfera de c\ldur\ a comuniunii dintre ele.
M\n\stirile, adunând `n sânul lor aceste suflete [i satisf\cându-le
aceast\ sete, au ferit Biserica de apari]ia grupurilor sectare. ~n m\n\stiri, Biserica a g\sit mijlocul de a ]ine `n sânul ei asemenea suflete,
de a utiliza for]a lor religioas\ deosebit\, spre folosul de ob[te. De
aceea, Ortodoxia a rezistat influen]ei sectelor atâta vreme cât `n
m\n\stiri se ]inea aprins\ via]a religioas\ printr-o comuniune adev\rat\ (...). Comunit\]ile m\n\stire[ti vii constituie un cheag pentru
unitatea religioas\ a tuturor credincio[ilor, pentru o unitate ce r\mâne fidel\ `n matca tradi]iei, c\ci comunitatea mân\stirii e `n acela[i timp un for critic, care opre[te pe fiecare de la devieri”42.
Pentru astfel de merite, vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie
Pl\m\deal\, unul dintre ucenicii din prima genera]ie ai P\rintelui
St\niloae, spunea c\ „Spiritualitatea româneasc\ i-a datorat atunci,
[i de atunci `ncoace, instaurarea unui nou model de via]\ duhovniceasc\ `n m\n\stiri, ca [i `n sufletele preo]ilor [i ale laicilor. A fost
un rug aprins care ardea [i nu se mistuia”43. {i tot ~naltpreasfin]ia Sa
f\cea referire la „genera]ia St\niloae”, a acelor teologi [i gânditori
cre[tini profund influen]a]i [i inspira]i de via]a [i opera P\rintelui
profesor, de recursul s\u la scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i la dialogul
cu [tiin]ele, cu omul [i cu societatea contemporan\, din prisma
mântuirii universale44.

Filocalia P\rintelui St\niloae — monument al limbii [i
spiritualit\]ii ortodoxe române[ti
~n ceea ce prive[te receptarea ideilor teologice ale P\rintelui profesor `n mediul monahal, de monahiile [i monahii contemporani,
putem identifica, pe de o parte, o receptare academic\, `n sensul
42

Ibidem, p. 392.
IPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, P\rintele Prof. Dr. Dumitru St\niloae,
`n „Caietele Universit\]ii «Sextil Pu[cariu»”, an II (2002), vol. II, nr. 3, p. 4.
44
Idem, „Genera]ia St\niloae”, `n Persoan\ [i comuniune..., p. XI.
43
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elabor\rii unor lucr\ri savante, care abordeaz\ teme [i idei fundamentale ale teologului român, dintr-o perspectiv\ preponderent [tiin]ific\, doct\, [i, pe de alt\ parte, o receptare practic\, am putea-o numi
ascetic\, duhovniceasc\, prin care au fost c\utate [i dezvoltate teme
concrete ale vie]ii cre[tine [i interpretate prin prisma reflec]iilor
duhovnice[ti [i a observa]iilor morale ale P\rintelui profesor.
Dac\ abord\rile academice, [tiin]ifice, ale teologiei sale au ca
scop esen]ial cunoa[terea, aprofundarea [i popularizarea scrierilor
[i ideilor fundamentale ale P\rintelui profesor, `n ]ar\ sau `n str\in\tate, abord\rile duhovnice[ti ale operei sale au un scop practic,
existen]ial [i experimental.
~n mod similar, dac\ pentru abord\rile academice temele predilecte le constituie asceza, iubirea, contempla]ia, `ndumnezeirea,
spiritul de comuniune [i sobornicitatea Bisericii, `n abord\rile duhovnice[ti, practice, predomin\ referin]ele teologului român la mijloacele ascetice de lupt\ `mpotriva p\catului [i la virtu]ile cre[tine,
[i, esen]ial, la „darul rug\ciunii”.
~ns\ contribu]ia sa distinctiv\ [i, totodat\, influen]a sa esen]ial\
asupra spiritualit\]ii monahale române[ti contemporane poate fi
sintetizat\, generic, `n dou\ documente sau monumente: Filocalia
româneasc\ [i rug\ciunea, ca respira]ie a sufletului [i dialog spiritual cu Dumnezeu.
~ntrebat fiind, odat\, care este opera sa cea mai important\,
P\rintele profesor a r\spuns c\ aceasta este traducerea Filocaliei.
S-a sim]it legat de aceast\ oper\ de suflet, cu atât mai mult cu cât traducerea ei are o poveste interesant\ [i special\. Pe bun\ dreptate,
teologii care s-au ocupat de studierea operei P\rintelui St\niloae
consider\ c\ acesta a dezvoltat o adev\rat\ „teologie a Filocaliei”45
[i c\ a introdus `n argumenta]ia teologic\ „argumentul filocalic”46,
adic\ interpretarea unui eveniment sau fapt duhovnicesc, prin prisma
gândirii Sfin]ilor P\rin]i [i a autorilor filocalici.
45

Maciej Bielawski, P\rintele Dumitru St\niloae, o viziune filocalic\ despre
lume, traducere [i cuvânt `nainte de diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1998,
p. 127.
46
J. Henkel, ~ndumnezeire [i etic\ a iubirii `n Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i Mistica p\rintelui Dumitru St\niloae, „Cuvânt `nainte” de † Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei [i Europei Centrale [i de Nord, [i
dr. Johannes Friedrich, Episcopul Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria, traducere diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 241.
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Traducerea [i publicarea Filocaliei a constituit pentru P\rintele
profesor, a[a cum aprecia Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `n
prefa]a celui de-al treilea volum al acestei colec]ii, republicat\ la
Editura Basilica a Patriarhiei Române, „o prob\ impus\ sie[i”47, iar
osteneala pe care [i-a asumat-o Sfin]ia Sa s-a `ntins pe durata unei
jum\t\]i de veac.
Chiar `n prefa]a primului volum al acestei colec]ii, P\rintele
St\niloae ar\t\ c\ „Filocalie” `nseamn\ „iubirea de frumuse]e”, „a
unei frumuse]i care este totodat\ [i bun\tate”48. Colec]ia tradus\
de Sfin]ia Sa `n limba român\, `n dou\sprezece volume, „este o
colec]ie de scrieri ascetice [i mistice r\s\ritene, alc\tuite de Sfin]i
P\rin]i [i scriitori biserice[ti `ntre veacul al IV-lea [i al XIV-lea.
Colec]ia a fost `ntocmit\ [i tip\rit\ la Vene]ia, `n 1782, de cunoscutul scriitor bisericesc din veacul al XVIII-lea, Nicodim Aghioritul,
care s-a n\scut la 1784 [i [i-a petrecut via]a ca monah `n muntele
Athos, precum `l arat\ [i numele, murind la 1809”49.
Titlul `nsu[i al Filocaliei ne spune c\ aceasta este o culegere
din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, care ne arat\ „cum se poate omul cur\]i,
lumina [i des\vâr[i”. Temele ascetico-mistice prezentate `n Filocalie,
`n mod deosebit lupta `mpotriva p\catelor [i a patimilor, spre descoperirea [i practicarea virtu]ilor cre[tine, culminând `n iubire [i
nep\timire, ce conduc spre piscul `ndumnezeirii, constituie teme
fundamentale ale vie]ii cre[tine, `n general, ale nevoin]elor monahale spre des\vâr[ire, `n mod special. Filocalia ne descrie urcu[ul
duhovnicesc al cre[tinului, monah sau mirean, c\tre des\vâr[ire sau
„p\timirea `ndumnezeirii”50, ca s\ folosim o expresie a Sfântului Maxim M\rturisitorul, prin eliberarea de p\cate [i de patimi, ca forme ale
prezen]ei [i lucr\rii r\ului `n lume [i `n via]a omului, spre dobândirea
47

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Prefa]\”, `n Filocalia..., vol. 3,

p. 6.
48

Pr. dr. Dumitru St\niloae, „Cuvânt `nainte”, la Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, vol. I, edi]ia a II-a, Sibiu, 1947, p. 5.
49
Ibidem. ~n textul original s-a strecurat o gre[eal\, Sfântul Nicodim Aghioritul n\scându-se `n 1749 [i nu `n 1784, a[a cum apare `n text.
50
Sfântul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie. ~ntrebarea 22. Scolii,
5, `n Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, care arat\ cum se poate
omul cur\]i, lumina [i des\vâr[i, vol. 3, traducere din grece[te, introducere [i note
de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 2009, p. 106.
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[i lucrarea pân\ la des\vâr[ire, la „m\sura dumnezeiasc\” a virtu]ilor cre[tine, care `l apropie [i `l unesc pe contemplativ cu Dumnezeu. Filocalia ne prezint\, a[adar, sistematic [i metodic, modul `n
care cre[tinul se poate elibera din robia [i lan]urile p\catelor, care
`i `ntineaz\ cur\]ia dobândit\ prin Botez, `n mod deosebit, cum
poate dezr\d\cina [i `nl\tura din sufletul [i din via]a sa l\comia pântecelui, desfrânarea, iubirea de argint, triste]ea, mânia, trând\via,
slava de[art\ [i mândria.
Calea ascetic\ de desp\timire sau de eliberare de p\cate [i de
patimi, recomandat\ de Filocalie, o constituie dobândirea [i practicarea virtu]ilor cre[tine, opuse patimilor. Iar virtu]ile cre[tine, `n
descrierea [i aprofundarea filocalic\, sunt: credin]a, temerea de
Dumnezeu, `nfrânarea [i poc\in]a, paza gândurilor [i r\bdarea cu
n\dejde a necazurilor, blânde]ea, smerenia [i iubirea, considerat\ de
Sfântul Simeon Noul Teolog, unul dintre scriitorii cuprin[i `n Filocalia româneasc\, „prima `mp\r\teas\ [i doamn\ a tuturor virtu]ilor”51.
Procesul `ndumnezeirii omului, `n `nv\]\tura filocalic\, este
cel al actualiz\rii chipului lui Dumnezeu, din adâncul de tain\ al
fiin]ei umane, c\tre deplina asem\nare cu Dumnezeu, Izvorul tuturor virtu]ilor. Dobândirea [i lucrarea deplin\ a virtu]ilor cre[tine conduc spre „p\timirea `ndumnezeirii”52, despre care a vorbit Sfântul
Maxim M\rturisitorul.
O prim\ apreciere a meritului [i efortului P\rintelui St\niloae
de traducere a Filocaliei `n limba român\ o putem distinge din
cuvintele P\rintelui Serafim Popescu, atunci când spunea c\ prin
aceast\ oper\ P\rintele profesor „a adus cerul ortodox pe p\mântul românesc”53 sau, `n alte cuvinte, prin aceast\ comoar\ a spiritualit\]ii r\s\ritene, P\rintele St\niloae a `nlesnit accesul cititorilor
de limb\ român\ la marile idei, curente spirituale, personalit\]i [i
`nv\]\turi duhovnice[ti panortodoxe.
51

Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti. Imnul 17, `n Pr. prof.
acad. dr. Dumitru St\niloae, Studii de teologie dogmatic\ ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 403.
52
Sfântul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie. ~ntrebarea 22. Scolii,
5, `n Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, care arat\ cum se poate
omul cur\]i, lumina [i des\vâr[i, vol. 3, traducere din grece[te, introducere [i
note de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 2009, p. 106.
53
† IPS Antonie, Mitropolitul Transilvaniei, „Genera]ia St\niloae”, `n Persoan\ [i
comuniune…, p. XIV.
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Deschiderile pe care le face Filocalia româneasc\ cititorilor sunt
remarcabile. Fiind alc\tuit\ din scrierile unor autori care au tr\it
`ntr-o perioad\ larg\ de timp – de aproximativ un mileniu – secolele IV-XIV, ea poate fi apreciat\ ca un adev\rat compendiu de
scrieri spirituale, o sintez\ a `ntregii `nv\]\turi duhovnice[ti ortodoxe [i pentru aceasta trebuie s\ `i fim profund recunosc\tori P\rintelui St\niloae. ~n mod similar, arat\ Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, „de[i apar]in unor veacuri diferite, care se `ntind pe parcursul unui mileniu (sec. IV-XIV), to]i sfin]ii autori din Filocalie se
afl\ `ntr-un consens deplin `n privin]a [tiin]ei mijloacelor, c\ilor [i
nevoin]elor care conduc, prin deprinderea treptat\ a virtu]ilor, culminând cu nep\timirea [i dragostea, la atingerea doritei [i fericitei
asem\n\ri cu Dumnezeu. Potrivit acestei [tiin]e a Sfin]ilor P\rin]i,
cur\]irea [i «`nnoirea min]ii» (Rom. 12, 2), prin pomenirea continu\ [i
cu sim]ire a lui Dumnezeu, este fundamental\, fiindc\ f\r\ truda
rug\ciunii ne`ncetate (cf. I Tes. 5, 17), f\r\ trezvie [i discern\mânt
`n fa]a t\l\zuirii necontenite a gândurilor, a[adar, f\r\ paza [i lini[tirea min]ii, lupta `mpotriva patimilor [i a `ntunecatelor puteri
care le stârnesc [i le `nte]esc este de neconceput [i neroditoare”54.
Pe de alt\ parte, cei mai mul]i dintre autorii prezen]i `n colec]ia
filocalic\ sunt consacra]i, `n Ortodoxie sau `n unele Biserici Ortodoxe locale, a fi sfin]i, astfel `ncât cuvintele [i `nv\]\turile lor, unele
dintre ele cuprinse [i `n Filocalie, pot fi apreciate ca fiind inspirate
de Dumnezeu [i, prin aceasta, P\rintele St\niloae ne pune `n dialog
cu sfin]ii Bisericii Ortodoxe de pretutindeni [i cu adev\rurile de
credin]\ descoperite lor. De altfel, [i teologul român `[i `mpodobea
adesea eforturile sale, remarcabile, atunci când erau apreciate de
cei iubitori de frumos moral [i de des\vâr[ire, prin cuvintele: „Atât
mi-a descoperit mie Dumnezeu!”, `ns\ ceea ce i-a descoperit Dumnezeu P\rintelui St\niloae se cuprinde `n mii de pagini, sute de titluri, zeci de volume, proprii sau traduceri, o „plin\tate” de note,
reflec]ii, medita]ii, interven]ii etc.
Totodat\, P\rintele St\niloae trebuie considerat nu doar un
inspirat traduc\tor al acestei colec]ii de opere duhovnice[ti, ci [i
un adev\rat `ntregitor al ei, prin faptul de a fi introdus `n cadrul
54

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Cuvânt `nainte”, la Filocalia..., vol. 1, p. 6.
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Filocaliei române[ti unii autori [i scrierile acestora, cu scopul de a
ne familiariza [i mai bine cu specificul spiritualit\]ii ortodoxe, cu
personalit\]ile ei fundamentale [i cu operele [i `nv\]\turile lor
distinctive, care toate `ntregesc spa]iul teologiei [i al evlaviei r\s\ritene (R\spunsurile c\tre Talasie, ale Sfântului Maxim M\rturisitorul; Scara dumnezeiescului urcu[, scris\ de Sfântul Ioan Sc\rarul;
Cuvintele Avvei Dorotei din Gaza, vol. IX; Cuvintele despre nevoin]\, ale Sfântului Isaac Sirul, vol. X; Scrisorile duhovnice[ti, ale
Sfin]ilor Varsanufie [i Ioan, vol. XI; Cuvintele Avvei Isaia Pusnicul, vol. XII).
Traducerea [i tâlcuirea textelor filocalice sunt `nso]ite „de o
reflec]ie orientat\ dublu: pe de o parte spre text, pentru a-l l\muri
sau a-l nuan]a; pe de alt\ parte, pentru a proiecta asupra ei problema [i discern\mântul spiritual”55. ~nso]irea operelor filocalice cu
„comentariile deosebit de necesare pentru justa lor interpretare”56
constituie una dintre notele de originalitate ale Filocaliei române[ti.
Prin aceasta, P\rintele profesor „a `mbog\]it substan]ial textele Filocaliei originale [i nu numai c\ a anexat propriile sale introduceri,
ci a [i `nso]it textele de comentarii”57.
Contribu]ia [i serviciul esen]ial aduse de P\rintele Dumitru St\niloae teologiei [i monahismului românesc contemporan `l constituie, din acest punct de vedere, traducerea, `ntregirea [i interpretarea
`nv\]\turilor P\rin]ilor filocalici. Apreciind truda [i rolul traducerii
f\cute de P\rintele St\niloae acestei magistrale colec]ii de scrieri duhovnice[ti ortodoxe, tot Preafericirea Sa considera c\ „P\rintele
St\niloae ne-a l\sat mo[tenire nu numai o Teologie Dogmatic\ Ortodox\ de mare pre], ci [i o Filocalie româneasc\ monumental\, `n
dou\sprezece volume, `n care autorii scrierilor filocalice sau isihaste
sunt prezenta]i `n contextul lor istoric [i cu specificul lor spiritual, iar
textele lor, incluse `n veacul al XVIII-lea `n colec]ia numit\ «Filocalie»,
publicat\ `n originalul grec, `n 1872, la Vene]ia, de c\tre Sf. Nicodim Aghioritul [i Macarie de Corint, sau altele incluse de P\rintele
55
André Scrima, Rena[terea filocalic\ [i ortodoxia româneasc\, `n Dumitru
St\niloae sau paradoxul teologiei, volum coordonat de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 57.
56
IPS Serafim Joant\, P\rintele Dumitru St\niloae [i isihasmul românesc `n
secolul al XX-lea, `n Ibidem, p. 81.
57
Andrew Louth, Dumitru St\niloae [i teologia neo-patristic\, `n Ibidem, p. 124.
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St\niloae `n versiunea româneasc\ a Filocaliei, sunt `nso]ite de numeroase note [i explica]ii de o bog\]ie [i o adâncime rar `ntâlnite.
Astfel, P\rintele St\niloae r\mâne nu doar un traduc\tor al Filocaliei,
ci [i un teolog al Filocaliei, `n]elegând c\ teologia rug\ciunii este
o teologie a mântuirii, a comuniunii de via]\ sfânt\ a omului cu
Dumnezeu”58.
Potrivit m\rturiilor teologului român, Filocalia a avut un impact
deosebit `n lumea monahal\. ~nsu[i P\rintele St\niloae a[eza `ntre
„ctitorii” Filocaliei române[ti pe P\rintele Arsenie Boca [i pe Serafim
Popescu, cei care, de altfel, i-au adus din Sfântul Munte [i i-au
oferit spre lectur\, traducere [i tâlcuire, aceast\ colec]ie de scrieri
duhovnice[ti, iar dintre cunosc\torii ei, tot P\rintele profesor `l considera pe P\rintele Teofil Pârâian cel mai bun cunosc\tor al textelor filocalice.
Contribu]ia P\rintelui ieromonah Arsenie Boca, pe vremea când
era vie]uitor la M\n\stirea Sâmb\ta de Sus, este bine cunoscut\. Al\turi de P\rintele Serafim Popescu, duhovnic al aceleia[i m\n\stiri,
este cel care i-a oferit P\rintelui profesor, `n vremea `n care era
rector al Academiei Andreiene din Sibiu, un exemplar in folio al
Filocaliei grece[ti, adus din Sfântul Munte. Foiletând-o, P\rintele
St\niloae [i-a dat seama de importan]a acestei lucr\ri [i a hot\rât
s\ propun\ colegilor profesori ai Academiei Teologice traducerea
ei, `ns\, constatând, dup\ un an, c\ nimeni nu `ntreprinsese nimic `n
acest sens, iar pe de alt\ parte, cunoscând dimensiunile ei, a fost,
oarecum, descump\nit, gândindu-se s\ traduc\, `n cel mai bun caz,
doar câteva scrieri, care aveau un interes deosebit pentru cercet\rile sale. Aflând acest lucru, P\rintele Arsenie i-ar fi propus P\rintelui St\niloae s\ `i transcrie, dup\ dictare, textul traducerii, direct
din limba greac\, ceea ce s-a [i `ntâmplat. Mai mult chiar, se spune
c\ `n momentul `n care s-ar fi `ntâlnit cu P\rintele profesor [i ar fi
discutat asupra acestui proiect, P\rintele Arsenie, care urmase [i
cursurile Institutului de Arte Frumoase din Bucure[ti, i-ar fi prezentat o machet\ a coper]ii, alc\tuit\ special de el, [i i-ar fi spus:
„P\rinte Profesor, eu am f\cut coperta, r\mâne ca Sfin]ia Voastr\
s\ ad\uga]i con]inutul!”.
58

† Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, „Cuvânt `nainte”, `n vol. Lumina
din inimi. Spiritualitate isihast\ `n traducerea [i tâlcuirea P\rintelui St\niloae,
Editura Trinitas, Ia[i, 2003, p. 7.
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Contribu]ia P\rintelui Arsenie Boca a fost apreciat\ `n mod deosebit de P\rintele St\niloae, lucru ce reiese [i din Cuvântul `nainte la
primele dou\ volume, ap\rute la Sibiu, `n 1947, `n edi]ie reluat\.
Astfel, `n „Cuvântul `nainte” de la primul volum, edi]ia a doua,
din 1947, apreciind ajutorul oferit de marele duhovnic, P\rintele profesor spunea: „Un cald cuvânt de mul]umire trebue s\ aduc P.C. P\rinte Ieromonah Arsenie, dela M\n\stirea Brâncoveanu, bunul meu
student de odinioar\, care mi-a r\mas mereu aproape. P.C. Sa a
binevoit s\ scrie dup\ dictatul meu cea mai mare parte din traducere la prima ei redactare. ~nafar\ de aceasta, prin prezen]a aproape
necontenit\ [i prin st\ruin]a ce-a pus-o pe lâng\ mine de-a face
aceast\ traducere, mi-a alimentat curajul `n mod considerabil ca
s\ pot duce pân\ la cap\t o munc\ atât de ostenitoare, pe care altfel
nu cred c\ a[i fi s\vâr[it-o. Iar dup\ ce din prima edi]ie a vândut
800 exemplare, prin abonamentele f\cute, pentru a doua, mi-a dat
imboldul hot\râtor s\ o tip\resc din nou. Tot P.C. Sa a executat [i
coperta”59.
De asemenea, `n „Prefa]a” celui de al doilea volum al Filocaliei,
pe lâng\ mul]umirile adresate ~nal]ilor Ierarhi: Nicolae B\lan al
Ardealului [i Nicolae Popovici al Oradiei, P\rintele profesor se simte
dator s\-i mul]umeasc\ din nou P\rintelui Arsenie, pentru ajutorul
oferit `n publicarea [i difuzarea volumelor tip\rite, cu urm\toarele
cuvinte: „Ajutorul hot\râtor la tip\rirea acestui volum l-a dat iar\[i
bunul meu fost student, ieromonahul Arsenie, de la mân\stirea
Brâncoveanu. Datorit\ abonamentelor masive ce le-a procurat P.C. Sa,
am putut face fa]\ unor greut\]i ce se ridicau ca mun]ii `n calea tip\ririi acestui volum. P.C. Sa poate fi numit pe drept cuvânt ctitor
de frunte ale Filocaliei române[ti. Dup\ imboldul ce mi l-a dat necontenit la traducerea acestei opere, acum sus]ine cu putere nesl\bit\ lucrarea de tip\rire. Dac\ Dumnezeu va ajuta s\ apar\ `ntreaga
oper\ `n române[te, acest act va r\mâne legat `ntr-o mare m\sur\
de numele P.C. Sale [i de mi[carea religioas\ pe care a trezit-o `n
jurul mân\stirii de la Sâmb\ta de Sus, pe cele mai autentice baze ale
tradi]iei ortodoxe [i cu mijloacele cele mai curate duhovnice[ti, ale
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`nv\]\turii st\ruitoare [i ale dragostei de suflete”60. Prin urmare,
P\rintele St\niloae `nsu[i `l considera pe bunul s\u student a fi
„ctitor de frunte al Filocaliei române[ti”61.
O alt\ m\rturie pe care am dori s\ o invoc\m, pentru a reliefa
importan]a [i locul Filocaliei P\rintelui St\niloae `n cadrul spiritualit\]ii [i vie]ii monahale române[ti, este cea a P\rintelui arhimandrit Teofil Pârâian, mutat la Domnul `n urm\ cu aproape patru ani
[i pe care `nsu[i P\rintele St\niloae `l considera cel mai bun cunosc\tor al acestei colec]ii.
P\rintele arhimandrit, `ntr-o conferin]\ intitulat\ „Eu [i Filocalia”,
m\rturisea: „M-am raportat cu bucurie la toate scrierile practice din
Filocalie, la cele din volumul I, `n special, la scrierile lui Evagrie,
la scrierile Sfântului Ioan Casian, mai ales Sfântul Marcu Ascetul.
A[a de mult `mi place, pentru c\ sunt cuvinte scurte care trebuie
`nv\]ate, pentru c\ dac\ nu le `nve]i pe de rost nu le [tii, n-ai ce
[ti (...). ~ns\ important este nu s\ faci performan]e de Filocalie, eu
n-am f\cut performan]e de Filocalie, de[i P\rintele St\niloae zicea
c\ sunt unul dintre cei mai buni cunosc\tori de Filocalie pe care
i-a `ntâlnit P\rintele St\niloae (...). Filocalia nu-i o carte de bibliotec\. P\rintele St\niloae zicea c\ Filocalia trebuie citit\ ca Scriptura, Filocalia trebuie citit\ de multe ori, studiind, aprofundând.
De ce? Pentru c\ altfel nu o ]ii minte, r\mâne la suprafa]a min]ii,
nu are r\d\cin\ `n con[tiin]a noastr\. Or, Filocalia nu-i o colec]ie
de c\r]i, scrierile filocalice nu sunt scrieri care trebuie s\ le `nve]i
ca s\ le [tii [i s\ le mai spui [i altora”62.
{i tot Preacuvio[ia Sa spunea: „A[a c\ Filocalia poate fi citit\ ca s-o
ai depozitat\ `n tine (...). Domnul Hristos spune c\ «din prisosin]a
inimii gr\ie[te gura» (Matei 12, 34), Domnul Hristos spune c\
«omul cel bun din vistieria cea bun\ a inimii sale scoate cele bune
[i omul cel r\u din vistieria cea rea a inimii sale scoate cele rele»
(Matei 12, 35). Sunt cuvinte adev\rate, cuvinte spuse de Domnul
Hristos, dar cuvintele acestea sunt [i `ndemn\toare pentru noi ca
s\ ne adun\m ceva bun, s\ avem un depozit bun. E mare lucru s\
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por]i `n suflet ni[te gânduri pe care s\ le ai la `ndemân\, nu când te
`ntreab\ cineva, ci când `]i trebuie ]ie, s\ te raportezi la un anumit
lucru prin gândurile pe care ]i le-ai `mpropriat. Cum ar fi acum,
fiind vorba de Filocalie, scrierile filocalice le depozitezi `n suflet,
`n minte, le aduni `n inim\ – dup\ expresia Scripturii – [i apoi din
inim\ ele ies la iveal\ atunci când ai tu trebuin]\ de ele, te po]i
raporta la ele (...). A[a-i [i Filocalia. E `n carte, dar nu-i destul s\
fie `n carte, ea trebuie s\ fie folosit\, trebuie s\ fie pus\ `n practic\
[i numai `n m\sura `n care cuno[ti, `n m\sura `n care ai la `ndemân\ ideile respective, po]i s\ le folose[ti [i s\ le ai pe mai departe `n vedere”63.
Mai ad\ug\m la aceast\ m\rturie a P\rintelui Teofil Pârâian –
cel despre care Mitropolitul Nicolae Colan spunea c\, de[i „om f\r\
lumin\, era un om luminat” – convingerea P\rintelui Petroniu T\nase, fost stare] al Schitului Românesc Prodromu, din Sfântul Munte
Athos, model de erudi]ie [i smerenie cre[tin\, care se sim]ea ata[at
de scrierile duhovnice[ti ale Sfin]ilor Varsanufie [i Ioan, din Filocalia,
volumul XI, pe care o recomanda tuturor monahilor, mai ales `ncep\tori, considerând-o „leag\n” al vie]ii monahale. Este cunoscut\,
de asemenea, larga circula]ie a Sc\rii Sfântului Ioan Sc\rarul, prezent\ `n volumul al IX-lea al Filocaliei P\rintelui St\niloae, care este
citit\ `n sfintele noastre m\n\stiri, `n mod deosebit `n perioada
Postului Mare.
Eviden]iind, sintetic, locul Filocaliei române[ti `n cadrul teologiei [i al culturii române[ti contemporane, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel aprecia c\ „experien]a spiritual\ a sfin]ilor Filocaliei
[i a altor sfin]i ne este necesar\ mai ales `n acest mileniu al treilea,
`n care punctul central [i fundamental al dialogului dintre [tiin]\ [i
credin]\ va fi `n curând jonc]iunea dintre creat [i necreat, acolo
unde se `ntâlnesc energiile create cu cele necreate. Cu cât studiem
structura materiei, cu atât mai mult se ]ine seama de importan]a
energiei `n toat\ structura lumii create, vizibile [i invizibile. Ca
urmare, `n epoca psihologiei abisale, al\turi de o fizic\ abisal\,
care studiaz\ leg\tura profund\ dintre infinitul mare [i infinitul mic,
avem nevoie de o spiritualitate abisal\, aceea a sfin]ilor, aceea a
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`ntâlnirii, `n profunzime [i libertate, dintre creatura inteligent\ [i
smerit\ cu Creatorul sfânt [i primitor, a comuniunii `n har dintre
creat [i necreat. Filocalia, `n pofida faptului c\ ne ofer\ texte
foarte vechi, are o actualitate foarte mare, devenind o surs\ profund\ de re`nnoire [i de inspira]ie pentru reflec]ia noastr\ asupra
crea]iei [i asupra naturii umane `n leg\tura lor cu Dumnezeu [i,
de asemenea, pentru o re`nnoire spiritual\ a vie]ii personale, familiale, ecleziale [i sociale”64.
La rândul s\u, P\rintele André Scrima, vorbind despre rena[terea duhovniceasc\ pe care Filocalia a produs-o `n ortodoxia româneasc\, nu doar `n m\n\stiri [i `n via]a monahilor, ci asupra societ\]ii `ntregi, `n special a intelectualilor [i a cre[tinilor iubitori de
frumos spiritual, consider\ c\ inima vie a acesteia, audien]a ei larg\
se afl\ `n includerea ei `n mi[carea mai larg\ de `nnoire a vie]ii
isihaste, având un centru spiritual [i `n mi[carea „Rugului Aprins”.
„~nflorirea Filocaliei române[ti se situeaz\ la convergen]a unei reafirm\ri a m\rturiei scrise [i a `nnoirii vie]ii de rug\ciune: or, tocmai
aceast\ «coinciden]\» este semnul autenticit\]ii sale. ~n anii ’40, cercurile `n care se `ntâlneau laici [i c\lug\ri au re`nviat, `n lumina `nv\]\turilor P\rin]ilor, c\utarea rug\ciunii inimii pân\ `n ziua `n care a
fost primit\ binecuvântarea venit\ pe linia stare]ului Paisie. Clipa
de plenitudine era din nou aprins\”65.
Totodat\, este extrem de important rolul pe care aceast\ colec]ie de scrieri ascetico-mistice l-a jucat `n timpul anilor de persecu]ie `mpotriva Bisericii [i a monahismului (decretul 410, din decembrie 1959), la formarea a numeroase genera]ii de monahi, preo]i
[i credincio[i. ~ntr-o vreme `n care ideologia materialist\ se impunea
agresiv [i prin politic\ de stat, credin]a cre[tin\ `nv\]a neab\tut
despre crearea omului de c\tre Dumnezeu, printr-o grij\ special\
[i cu o voca]ie `nalt\, aceea de a deveni, prin har [i lucrare, ceea ce
El este prin fiin]\, iar scrieri mistice, precum Filocalia, care descriu
itinerariul duhovnicesc al acestei deveniri spirituale, circulând `n
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copii litografiate sau xeroxate clandestin, `ntre]ineau vie aceast\
`nalt\ con[tiin]\ cre[tin\ `n sufletul [i via]a monahilor [i a mirenilor,
a preo]ilor [i a intelectualilor din România acelor triste vremuri66.
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Vrem s\ credem, cu optimism, c\ nu exist\ chilie de monah sau monahie care
s\ nu aib\ [i s\ p\streze la loc de cinste, al\turi de Sfânta Scriptur\ [i de Ceaslov,
`ntre lucr\rile fundamentale privind via]a monahal\, des\vâr[irea [i mântuirea, colec]ia scrierilor filocalice. {i, ca o propunere, a[a cum alt\ dat\ P\rintele Arsenie Boca
realizase abonamente `n avans, pentru primele volume, poate nu ar fi lipsit de
importan]\ ca, la nivel de eparhii [i exarhate, al\turi de abonamentele la unele
lucr\ri [i publica]ii centrale, s\ fie ad\ugat un num\r satisf\c\tor de abonamente
[i exemplare ale acestei colec]ii, care s\ fie larg difuzate, `n mod special c\tre preo]i
[i monahi, spre lectur\ [i cunoa[tere, spre `nsu[ire [i `mpropriere duhovniceasc\.

