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FUNDAMENTELE ANTROPOLOGIEI ORTODOXE,
ÎN CONTEXTUL MULTICULTURAL ACTUAL
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Abstract
This study aims to highlight the foundations of Orthodox anthropology in
front of the contemporary cultural climate challenges. What is very important for
our research is the issue of reason, the meaning of human existence and the risk
of a „new ideal anthropology” generated by the escape of the modern man from
the real space into the virtual one. The anthropological teaching of the Orthodox
Church is the real and safe solution for reconstructing the man created in the
image of God.
Keywords: reason, direction, individual, virtual space, realism

1. Ra]iunea [i sensul existen]ei omului `ntr-o societate
desacralizat\
Perspectiva antropologic\ secular\ nu poate oferi omului modern un r\spuns intelectual la problema ra]iunii [i sensului existen]ei umane, dar nici nu poate propune un mod de via]\ autentic, care
s\ satisfac\ necesit\]ile spirituale inerente firii umane. Omul autonom, care vine de nic\ieri [i se duce c\tre nic\ieri, a[a cum spune
venerabilul Petre }u]ea1, tr\ie[te zbuciumul iluzoriu al ne`mplinirii.
Omul f\r\ r\d\cini, f\r\ trecut, cu siguran]\ c\ nu are nici viitor, atât
`n aceast\ lume, cât [i `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.
Relativismul doctrinar [i moral, g\zduit de contextul multicultural actual, promoveaz\ o instabilitate psiho-fizic\ f\r\ precedent,
1
Petre }u]ea, 322 de vorbe memorabile ale lui Petre }u]ea, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2004, p. 75.
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care este neutralizat\ doar de gândirea serioas\ [i profund\: „R\spunsul corect la `ntrebarea despre sensul vie]ii pretinde maturitatea pe
care o cere pentru o abordare just\ a sa. Lipsa r\spunsurilor satisf\c\toare devine motiv de confuzie [i determin\ focare permanente
de incoeren]\ [i tulburare. Schimb\rile continue ale eticienilor, filosofilor, biologilor [i ale concep]iilor omului modern fac v\dit\ lipsa
de r\spuns clar [i adev\rat despre problema sensului vie]ii [i relev\
dorin]a cea mai profund\ [i arz\toare a omului pentru a descoperi
acest r\spuns”2. De aici apare [i multitudinea de tipare umane, adaptate contuziei extra-edencie `n gândire: omul filozofic, omul etic, omul
economic, omul tehnic, omul biologic etc. Toate aceste [abloane au
`n comun insuficien]a sau denaturarea cauzei [i scopului, a `nceputului [i a sfâr[itului: „{i dac\ curiozitatea, stupiditatea [i orgoliul l-au
`ntors pe Adam `n pulberea din care a fost f\cut, cu atât mai mult
omul modern, cu vasta experien]\ istoric\ ce-l st\pâne[te, este dispus s\ devin\ pulbere. „Omul este o fiin]\ care are experien]\” (Th.
Waitz, cit. de W. Sombart, `n Vom Menschen). Aceast\ defini]ie are
aceea[i valoare ca [i celelalte citate de Sombart. ~n aventura cunoa[terii, omul c\ut\tor s-a dep\rtat de origine, [i-a pierdut nemurirea [i n-a ajuns la cunoa[terea „naturii lucrurilor” [i a naturii sale –
Platon arat\ dificult\]ile autocunoa[terii `n Carmide. {i tot c\utând,
s-a dep\rtat genealogic de „imaginea divin\” a f\pturii sale, bucurându-se de `nrudirea cu maimu]a. Nemul]umit, merge mai jos, la
materia ne`nsufle]it\. Sc\pat din frânele luminii divine [i ale ordinii,
coboar\ cu pl\cere `n `ntuneric [i haos. Sunt roadele ascult\rii de
ra]iunea autonom\ [i de `nclinarea natural\, ale `ntâlnirii omului
stupid cu natura oarb\: moartea absolut\, nelini[tea infinitului, `nlocuirea unit\]ii reale cu unitatea fictiv\ a lumii, prin dizolvarea „formelor iluzorii ale spa]iului empiric”, anularea personalit\]ii prin
descompunerea sufleteasc\, `nlocuirea moralei pure de esen]\ religioas\, cu [tiin]a moravurilor, toate acestea au transformat omul `ntr-un
„animal ra]ional, muritor” (Augustin) „depravat” (Rousseau), „fabricant de unelte” (Franklin), care „[tie s\ numere” (Platon)”3.
Din fericire, `nv\]\tura cre[tin\ despre starea paradisiac\ `i dezv\luie omului contemporan tocmai acele r\d\cini uitate care ~l f\ceau
2

Ierom. Teofan Mada, Homo eticus, Editura Agnos, Sibiu, 2007, p. 205.
Petre }u]ea, Reflec]ii religioase asupra cunoa[terii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, p. 185.
3
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pe Dumnezeu transparent [i care ast\zi prin Iisus Hristos, Noul
Adam, ne fac martori ai luminii Sale eshatologice: „Faptul c\ omul
este creat dup\ chipul lui Dumnezeu `nseamn\ deci c\ el e creat dup\
chipul lui Hristos. Numai `n Hristos omul se reg\se[te cu adev\rat. Numai El este pe deplin omul Fericirilor (Mt. 5, 3-12), s\racul
care se prime[te f\r\ `ncetare din mâinile Tat\lui [i a c\rui blânde]e
`mp\r\teasc\ transform\ p\mântul `n euharistie, „inima curat\”, ca
un lac al p\cii `n care fiecare `[i descoper\ adev\ratul chip, m\rturisitorul drept\]ii `naintea lui Dumnezeu [i fratele, `mpotriva conformismelor puterii [i orgoliului, f\c\torul de pace care-[i d\ via]a
pentru prietenii S\i [i-[i `nviaz\ vr\jma[ii. ~n Cel `nviat, omul descoper\ sensul p\mântului, scopul crea]iei. Chipul lui Hristos este
`n mod inseparabil chipul lui Dumnezeu, singurul chip care nu se
`nchide niciodat\, pentru c\ transparen]a sa e infinit\, este singura
care nu pietrific\ niciodat\, ci elibereaz\. El este Chipul chipurilor,
cheie a tuturor chipurilor”4.
Gândirea patristic\ nuan]eaz\ repetat compozi]ia ra]iunilor stricte
[i sensurilor tuturor lucrurilor create de structura supremei iubiri5,
compozi]ie reperat\ [i intuit\ mai `ntâi de protop\rin]ii neamului
omenesc, apoi de to]i cei care s-au apropiat de Realitatea divin\.
Bine`n]eles c\ din aceast\ configura]ie complex\ nu pot face parte
hazardul, `ntâmplarea, ira]ionalul [i non-sensul: „P\rin]ii Bisericii,
vorbind de ra]iunile eterne ale lucrurilor cuprinse `n Ra]iunea divin\,
sau `n Logosul, sau `n cuvântul lui Dumnezeu, `n]eleg prin ele [i
aceste sensuri mereu mai `nalte ascunse `n ele [i socotesc c\ ele sunt
surprinse, cu ajutorul Cuvântului suprem, tot de ra]iunea uman\ care
cuprinde ra]iunile lucrurilor `n sens strict. Uneori ei disting sensul
lucrului de ra]iunea lui strict\, numind pe cea din urm\ logos, iar pe
cea dintâi, noema. De asemenea, disting `n]elegerea sensului (noesis)
de ra]iunea personal\ strict\, care sesizeaz\ ra]iunea obiectiv\ a lucrului, numind pe amândou\ cele din urm\ logos. Urmând acestei
distinc]ii, vom distinge [i noi, pe de-o parte, `ntre ra]iunile lucrurilor [i cunoa[terea acestora prin ra]iunea uman\ `n sensul strict, [i,
pe de alt\ parte, `ntre sensurile lor [i `n]elegerea lor `n continuu
4

Olivier Clemént, ~ntreb\ri asupra omului, traducere de Ierom. Iosif Pop [i
Pr. Ciprian {pan, Editura Arhiepiscopiei Alba Iulia, Alba Iulia, 1997, p. 50.
5
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, EIBMBOR, Bucure[ti, 2003, vol. I, p. 293.
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progres printr-un act cunosc\tor mai sintetic [i mai direct (intui]ie).
Tot asemenea P\rin]ilor biserice[ti, recunoa[tem o leg\tur\ `ntre ra]iunile lucrurilor [i cunoa[terea lor prin ra]iunea strict analitic\, pe de
o parte, [i, pe de alta, `ntre sensuri [i `n]elegerea lor printr-o dreapt\
judecat\ mai direct\ [i mai intuitiv\”6.
F\r\ privirea la Cele ~nalte, fiin]\ uman\ alunec\ spre nefiin]\, spre cele de jos, `ntunecate [i `n umbra mor]ii. Ea se pietrific\
`n nefiresc, se sufoc\ `n imanent, neg\sind o ra]iune [i un sens pentru vidul palpabil diversificat, ale c\rui ziduri o apas\ din ce `n ce
mai puternic. Via]a f\r\ Via]\ este de fapt un cli[eu al anostului [i al
anodinului. Sec\tuit de ideologie [i ra]ionalism, privat de solu]ia
cre[tin\ a `nnoirii harice `n Hristos, f\ptura omeneasc\ se arunc\
`n extrema opus\ a misticismului oriental autocentrat. F\râmi]area [i
descompunerea vie]ii cotidiene moderne alc\tuiesc naturalul schimb\rilor permanente: „Cât\ vreme societatea mai p\stra anumite configura]ii stabile, omul mai putea g\si oarecare suporturi vie]ii sale.
~n societatea contemporan\, `ns\, totul se f\râmi]eaz\ [i se descompune. Iar omul tr\ie[te [i exprim\ f\râmi]area [i descompunerea
societ\]ii `n via]a lui personal\ [i `n rela]iile sociale. C\utând autoconfirmarea [i `mplinirea prin sine, sfâr[e[te `n autodezmin]ire [i
pierderea propriei existen]e. ~[i spore[te activit\]ile [i mobilitatea,
pentru a-[i confirma existen]a. ~[i schimb\ profesia, pentru a `ncerca
noi experien]e. ~[i dizolv\ familia pentru a crea noi leg\turi. C\l\tore[te `n diferite puncte ale p\mântului pentru a cunoa[te lucruri
noi [i a-[i umple golul ce exist\ `nl\untrul lui. Cu toate acestea, `ns\,
nic\ieri nu g\se[te sens vie]ii”7. Paradoxal [i straniu este c\ lipsa de
coeren]\, debusolarea, neclaritatea, dificultatea, nereu[ita [i dezam\girea cet\]eanului secular cre[te odat\ cu avansul lui [tiin]ific
[i tehnologic8. Asist\m la aceea[i incapacitate adamic\ de a trece mai
6

Ibidem, pp. 361-362.
Georgios Mantzaridis, Morala cre[tin\, traducere de Diac. drd. Cornel Constantin Coman, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2006, pp. 403-404.
8
Ep. Nicolae Velimirovici, T\râmul inaccesibil, traducere de Diana Iepure,
Editura Cathisma, Bucure[ti, 2007, pp. 109-110: „Cu cât mai multe cunosc fiii
oamenilor, cu atât mai pu]in `n]eleg. Ei sunt plini de carte despre adâncurile m\rii
[i despre `nalturile cerului, dar odat\ cu num\rul cuno[tin]elor cre[te [i ne`n]elegerea lor. ~nc\ pu]in, [i ei vor cunoa[te totul [i nu vor mai `n]elege nimic. {i
cel mai pu]in te vor cunoa[te pe Tine, [i cel mai pu]in se vor `n]elege pe ei...
Lep\dându-se de Tine, Ra]iunea Suprem\, ei au pornit s\ cunoasc\ faptele Tale
7
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departe de naosul logic [i dinamic al zidirii: „~n epoca noastr\ domne[te o nemaiv\zut\ incoeren]\ `n viziunea asupra vie]ii. Aceasta,
desigur, este legat\ [i de schimb\rile vertiginoase care s-au semnalat
[i se semnaleaz\ `n lume. ~nainte de a se instaura deplin o stare a lucrurilor, se schimb\ [i se creeaz\ una nou\, care cere o nou\ abordare a ei. Omul nu mai are puterea de a urm\ri toate evolu]iile acestea, este dus de ele, r\mâne dezorientat [i sfâr[e[te `n confuzie [i `n
impas. Speran]ele pe care le nutrise `n ceea ce prive[te dezvoltarea
[tiin]ei [i tehnologiei sunt dezmin]ite, adesea `ntr-un mod dramatic.
{i este relevant faptul c\ neputin]a cea mai mare `n fa]a `ntreb\rii despre sensul vie]ii se semnaleaz\ tocmai ast\zi, când omul realizeaz\
progrese extraordinare `n [tiin]\ [i tehnologie, extinzându-[i st\pânirea [i dincolo de planeta pe care o locuie[te [i, pe de alt\ parte,
reu[ind s\-[i cartografieze propriul sistem genetic. Astfel, neputin]a
aceasta a omului apare ca o tragic\ ironie”9. ~n absen]a discern\mântului duhovnicesc sau a deosebirii duhurilor, miracolul descoperirii
[i utiliz\rii unor noi legi din natur\ se schimb\ `n miraj obturant10.
De aceea, importan]a capital\ `n tot acest demers o de]ine motiva]ia
fr\mânt\rilor [i c\ut\rilor noastre. Corpusul teologic ortodox pleac\
`ns\ `ntotdeauna de la prezum]ia de nevinov\]ie [i optimism, [tiind
8

cu
ci mândrie [i ur\. Din cauza trufiei [i a r\ut\]ii lor, Tu te-ai ferit din calea lor,
a[a c\ niciunde `n univers nu Te pot `ntâlni. Iar dac\ nu te `ntâlnesc pe Tine, ei `l
`ntâlnesc pe cel mai mare du[man al T\u, pe cel care a ocupat cu abilitate locul
abandonat de Tine. «Gusta]i din pomul binelui [i al r\ului! - le [opte[te du[manul T\u cel mare. Amesteca]i binele cu r\ul. Nicio mâncare nu e bun\, pân\ nu
e amestecat\ cu r\utate. Amesteca]i binele cu r\ul [i ve]i deveni zei!» A[a `i `nva]\
du[manul T\u cel mare”.
9
Georgios Mantzaridis, op. cit., p. 401.
10
André Scrima, Antropologia apofatic\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2005,
pp. 336-337: „Tehnica e lumea – cosmosul – corpurilor organizate: nu organice
[i nici anorganice. E un nou mediu, o nou\ sfer\ (tehno-sfera). Dup\ Berdiaev,
tehnica marcheaz\ sfâr[itul epocii telurice, a dependen]ei directe a omului de
p\mântul – origine a elementelor vitale. ~ns\ dezvoltarea tehnicii duce la un stadiu
când aceasta `mbrac\ for]amente un caracter magic: apare ca o lume legat\
ombilical de ra]iunea uman\, n\scut\ [i ac]ionat\ `n chip magic, prin formule
invocatorii, de psihicul omenesc. (~n acest sens, s-ar putea spune, cu un coeficient de exagerare admis, c\ tehnica e `ntr-un fel o materializare a acelei lumi
intermediare populate de genii [i demoni – deci de ni[te psihisme inferioare –
adic\ a planului astral, descins `n aceast\ form\ pe p\mânt.) {i dac\ e adev\rat
c\ tehnica marcheaz\ sfâr[itul perioadei telurice, aceasta se poate sus]ine numai
`ntr-un anumit sens, anume c\ ea se interpune `ntre om [i p\mânt, `ntre om [i
r\d\cina sa mistic\, de unde acesta `[i hr\ne[te persoana sa chiar spiritual\, prin
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din experien]\ c\ orice norm\ poate fi folosit\ spre bine. El evit\
astfel maniheismul cultural [i tehnico-[tiin]ific deoarece „exorcizarea
tenta]iei totalitare, eshatologia imanent\ a civiliza]iei tehniciste, nu
`nseamn\ nicidecum descalificarea sau `ncercarea de a limita cercetarea [tiin]ific\ [i inven]ia suscitat\ de ea. Dimpotriv\, `nseamn\
lupta chiar `n interiorul acestei cercet\ri [i a acestei inven]ii, spre
a le face mai deschise la realul inepuizabil, mai respectuoase fa]\
de bog\]ia sa. Cre[tinul care [tie, cu toat\ „epignoza” credin]ei sale,
c\ existen]a personal\ a omului [i „flac\ra lucrurilor” transcend câmpul investiga]iei [tiin]ifice, [tie [i c\ tensiunea spre acest ireductibil constituie resortul secret al investiga]iei. El lupt\ a[adar chiar
`n numele [tiin]ei `mpotriva tenta]iei prometeice de a realiza o lume
complet `nchis\ `n care omul ar fi „micul dumnezeu”. El pretinde de
la [tiin]\ o cercetare mai riguroas\, de la tehnic\, o eficacitate mai
supus\ ecologiei naturii, supus\ tuturor dimensiunilor persoanei”11.
Vocea [i atitudinea ucenicului Mântuitorului Iisus Hristos trebuie s\
reac]ioneze neap\rat `ns\ la cazurile de malpraxis12, generate de patima l\comiei [i de interesul pecuniar imediat. Exploatarea improprie
10
comuniune,
cmniune, prin `mp\rt\[anie cu cosmosul (vezi simbologia p\mântului – maica
noastr\). Omul apar]ine atât cerului, cât [i p\mântului: e fiul unuia ca [i al celuilalt. De cer, omul s-a desprins mai de mult, de la `ntâmplarea de sub Arborele
{tiin]ei (nici nu se putea un loc mai nimerit); prin tehnic\, se rupe [i de p\mântul mistic; [i atunci tehnica inaugureaz\ o perioad\ nu teluric\, dar chtonian\, `n
care aspectele magice ale [tiin]ei `ncearc\ s\ domine cosmosul natural [i uman.
Descoperirea [i st\pânirea energiei atomice este un exemplu elocvent. Prin luarea
ei `n posesie omul rupe cu soarele, de la care, direct sau indirect, deriv\ toate izvoarele energiei terestre (nu mai este tributar nici uneia dintre vechile surse energetice) [i p\[e[te `n lumea magic\, subteran\ a energiei plutoniene (Plutoniumul este elementul principal de dezintegrare `n pila atomic\). Ie[im din perioada
solar\ ca s\ intr\m `ntr-una a tenebrelor («Soarele [i-a `ntunecat str\lucirea sa» –
scrie undeva `n Apocalips\)”.
11
Olivier Clemént, Hristos, P\mântul celor vii, traducere de Olimpia Coroam\,
Editura Curtea Veche, Bucure[ti, 2010, pp. 159-160.
12
Pr. George Florovski, Biserica, Scriptura, Tradi]ia, traducere de Florin Caragiu [i Gabriel Mândril\, Editura Platytera, Colec]ia Isihasm, 2005, p. 338: „Cre[tinii nu sunt angaja]i `n refuzul culturii ca atare. ~ns\ ei sunt datori s\ aib\ o pozi]ie critic\ fa]\ de orice situa]ie cultural\ existent\, m\surându-o cu m\sura lui
Hristos. C\ci Cre[tinii sunt totodat\ Fiii Ve[niciei, viitorii cet\]eni ai Ierusalimului
Ceresc. Cu toate acestea, problemele [i nevoile „acestei vremi” nu pot fi `n nici un
fel anulate sau ignorate, deoarece cre[tinii sunt chema]i s\ lucreze [i s\ slujeasc\
tocmai „`n lumea aceasta” [i „`n aceast\ vreme”. Numai c\ toate aceste nevoi [i
probleme [i scopuri se cer privite `n acea nou\ [i mai cuprinz\toare perspectiv\
dezv\luit\ de Revela]ia Cre[tin\ [i luminat\ de lumina acesteia”.
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a rezultatelor [tiin]ifice de c\tre colo[ii economici s\lbatici [i impulsionarea prin strategii viciate de marketing a scopului denaturat al
vie]ii umane – satisfac]ia senzual\ – nu se trec cu vederea, mai ales
c\ frica [i grija zilei de mâine asediaz\ min]ile prin negativismul lor.
Aceea[i pies\ a pr\bu[irii primordiale a omului se joac\ cu noi
actan]i, `ntr-un alt decor: „Mul]imea produselor, varietatea ofertelor,
multitudinea de servicii, abunden]a posibilit\]ilor, provocarea sistematic\ a unor nevoi de prisos [i incit\ri senzuale prin reclamele
[i programele mijloacelor de informare colectiv\ converg `n impunerea acestui scop. Lozinca «tr\ie[te-]i via]a!» a c\p\tat caracter de
porunc\ categoric\. De aceea [i societatea noastr\ a fost numit\,
corect, «societatea experien]ei intense». ~n aceast\ societate factorul
unificator principal al membrilor nu este o anumit\ ]int\ sau aspira]ie comun\ pozitiv\, ci frica ob[teasc\ `n fa]a viitorului sau pericolul
comun resim]it `naintea acestuia. Astfel «societatea experien]ei intense» coincide cu «societatea fricii» sau «societatea pericolului» [i,
prin procesul de globalizare, devine societatea fricii globale sau a
pericolului mondial”13. Ideologizarea principiilor economiei politice `l afund\ pe omul modern [i mai mult `n labirintul provizoriului,
deoarece „tot ce este economic `n sens grosolan sau rafinat este
utilitar, urm\re[te un scop practic, m\rginit de interesele existen]ei
pe p\mânt. Toate sarcinile gospod\re[ti, oricât ar fi ele de largi, apar]in planului acestei lumi, al eonului actual. ~n toate ramific\rile sale,
economia e supus\ `n egal\ m\sur\ st\pânirii nimicului care se
actualizeaz\ `n lume. De aceea [i toate realiz\rile ei, având temei
pozitiv `n for]ele creatoare ale existen]ei, poart\ pecetea imposibil de
netezit a acestei st\pâniri. Acest mod de existen]\ `[i g\se[te expresia [i `n st\pânirea vremelniciei, a istoriei. ~n acest sens, putem
spune c\ economia este `n mod substan]ial istoric\, e legat\ de vremelnicie, de nestatornicia proprie tuturor celor istorice”14. Plasând
persoanele umane sub cupola obscur\ a tuturor schemelor [i permut\rilor naturalismului, economia se transform\ `n economism,
precum [tiin]a `n scientism, [i de ce nu, dogmatica `n dogmatism.
Consecin]a generat\ de logica mercantilist\ se rezum\ la subordonarea [i chiar `nlocuirea celorlalte laturi ale vie]ii. Fie c\ ne raport\m
la socialismul marxist, fie c\ ne raport\m la consumerismul capitalist,
13

Georgios Mantzaridis, op. cit., p. 403.
Serghei Bulgakov, Lumina ne`nserat\, Contempla]ii [i reflec]ii metafizice,
traducere de Elena Dr\gu[in, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1999, p. 471.
14
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asupra ambelor planând blestemul p\mântului, fiin]a omeneasc\
nu se percepe pe sine [i ca subiect teologic, ci „numai ca subiect
economic (economic man), pentru care economia este numai comercialism pur, iar instinctul economic, sau egoismul, este pus la
temelia vie]ii. Acest egoism este numai manifestarea particular\ a
egoismului metafizic general al creaturii […] Egoismul economic
este putere a stihiilor, care are indispensabil nevoie de reglementare
nu numai exterioar\, ci [i interioar\, spiritual-ascetic\; l\sat `ns\ `n
voia sa [i eliberat de orice re]inere, devine for]\ distrug\toare. ~n
privin]a economiei ar fi la fel de incorect\ atât negarea sa dispre]uitoare, cât [i supunerea fa]\ de ea. Munca economic\ ne-a fost
dat\ ca pedeaps\ pentru p\cat [i trebuie s\ o primim ca pe o „ascultare” obligatorie pentru omenire”15. Lucrarea Raiului nu `i ap\sa,
nu `i `n\bu[ea [i nu `i subjuga pe protop\rin]i, a[a cum se `ntâmpl\
ast\zi cu activit\]ile noastre, multe dintre ele `nc\tu[ate `n propriile
limite echivoce, dar recompensate financiar: „Ini]ial, omului i-a fost
dat\ o existen]\ gratuit\ – prin gustarea „roadelor din pomul vie]ii”;
de[i el, destinat dezmierd\rii [i `ngrijirii gr\dinii lui Dumnezeu, nu
era condamnat la trând\vie, totu[i munca din rai nu avea un caracter for]at, ci inspirat, al atitudinii iubitor-creatoare fa]\ de lume.
Din „mag alb”, omul s-a transformat `n rob al muncii sale, iar `n\l]imea chem\rii lui a fost `ntunecat\ de aceast\ `nrobire: munca
economic\ este magie cenu[ie, `n care sunt amestecate indivizibil
elemente de magie alb\ [i neagr\, puterile luminii [i `ntunericului,
existen]ei [i inexisten]ei, [i deja `nsu[i acest amestec ascunde `n sine
sursa unor contradic]ii ne`ncetate [i chinuitoare, pune pe muchia
antinomiei `ns\[i fiin]a sa”16.
Dintre toate manifest\rile umane, arta, prin dezinteres oneros,
frumuse]e [i intui]ie, se plaseaz\ mai aproape de faza primordial\
a omului, cu toate c\ nici ea nu r\mâne neexpus\ infiltra]iilor maladive sensibile [i inteligibile. Raportat\ la dimensiunea Absolutului,
arta, spune Nichifor Crainic, este „superbul simulacru al ve[niciei”17 [i
„nepoata lui Dumnezeu (omul e fiul lui Dumnezeu [i e tat\l artei) [i nostalgia paradisului”18, iar scopul ei este „revela]ia `n forme sensibile a
15

Ibidem, p. 477.
Ibidem, pp. 470-471.
17
Nicolae Steinhardt, Primejdia M\rturisirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 231.
18
Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi... Scrisori c\tre Virgil Ierunca
(1967-1983), Editura Humanitas, Bucure[ti, 2000, p. 219.
16

134

Teologie [i Via]\

tainelor de sus”19. Artistul, ca [i poetul, prin aplecarea sa c\lduroas\
c\tre comunicare [i compasiune, a c\rei consecin]\ fireasc\ este
opera sa, se ridic\ deasupra superficialului vie]ii, fiind „vrednic de tot
respectul pentru c\ el e mereu st\pânit de nevoia realiz\rii, pentru
c\ e – de bun\voie – supus operei; e `n serviciu; el nu-[i pierde vremea [i via]a, el nu dispare `n moroc\nos, penumbr\ [i neconsistent,
`n vag, vâscos, m\run]i[, el permanent e legat (ombilical) de f\urirea unei opere – a c\rei valoare poate, fire[te, fi mai mare ori mai
mic\, ori poate fi chiar nul\, dar `l men]ine la suprafa]\, `i d\ un rost,
`i garanteaz\ o demnitate, o ]inut\, nu-l trece `n rândul frunzelor
purtate `n vânt, al pionilor permuta]i de colo-colo pe e[ichierul
cotidianului de valurile anodinului celui mai static […] Opera artistului e – `n orice caz [i independent de sor]ii ei de a se impune posterit\]ii – o pârghie [i o pr\jin\ de salvare, e un sprijin, o insign\, o
c\ft\nire, un titlu de noble]e, o distinc]ie, o demascare. Via]a trebuie
tr\it\ [i ea «artistic», f\urit\, lucrat\, nu vie]uit\ numai existen]ial”20.
Unica replic\ a m\dularelor Fiului lui Dumnezeu `n fa]a fenomenului seculariz\rii, autonomiei [i autosuficien]ei generalizate r\mâne
sfin]enia. Biserica `nsemineaz\ sfin]enia [i `ncordarea `mpotriva p\catelor lumii. Este nevoie ca Mireasa lui Hristos s\ fie extrem de
atent\ la epidemia seculariz\rii, pentru c\ [i fiii ei sunt expu[i acestui grav fenomen. De fapt, adev\rata primejdie o reprezint\ atingerea lor de bruiajul reprobabil al desacraliz\rii. ~n rest, Biserica cunoa[te [i `[i asum\ misiunea convertirii lumii, secular\ prin cugetarea [i manifestarea ei dup\ c\derea originar\. ~nsu[i Mântuitorul
prezint\ tensiunea dintre cele ale Sale [i cele ale lumii: „Dac\ v\
ur\[te pe voi lumea, s\ [ti]i c\ pe Mine mai `nainte decât pe voi M-a
urât. Dac\ a]i fi din lume, lumea ar iubi ce este al s\u; dar pentru
c\ nu sunte]i din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea
lumea v\ ur\[te” (Ioan 15, 18-19). Inten]ia hristic\ nu ]ine s\ ne dozeze pesimismul, ci s\ ne men]in\ `n trezvie, mereu aten]i, mereu
preg\ti]i pentru lupta cu capcanele patimilor. Cre[tinismul are destul\ `ncredere `n firea uman\, care a fost creat\ bun\, dar s-a accidentat. Clopotul sau semnalul de alarm\ teologic, [i nu numai, este
tras mai tare ast\zi, când riscul `ncremenirii `n efemer a revenit
aproape la propor]iile pe care le m\sura `n p\gânism. De aceea,
19
20

Idem, Primejdia M\rturisirii..., p. 231.
Idem, Eseu roman]at asupra neizbânzii, Editura Timpul, Ia[i, 2003, pp. 85-86.
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„sociologi lumina]i au ajuns s\ avanseze concluzia c\ problema umanit\]ii `n zilele noastre e una moral\, mari economi[ti s\ afirme c\
e vorba de o problem\ de autore]inere de la consum sau de `nfrânare,
iar mari filozofi s\ declare c\ aceasta e o problem\ ontologic\. Ei
au f\r\ `ndoial\ dreptate, dar toate aceste pozi]ii sunt insuficiente.
Pentru Sfânta Scriptur\ [i P\rin]ii ortodoc[i, centrul problemei e
credin]a `n Dumnezeu, cu alte cuvinte dac\ omul `[i pune sau nu
scopul s\u `n Dumnezeu. Dac\ scopul omului este pus `n crea]ie
pe un plan inferior (prosperitatea) sau superior (ordinea moral\),
mai mult, dac\ existen]a omului este `n]eleas\ ca existând doar `n
interiorul lumii, impasul este inevitabil din moment ce mi[carea sau
evolu]ia spre necreat este `ntrerupt\ [i elementul deiform din natura
uman\ este amputat, omul fiind limitat la o existen]\ doar `n interiorul lumii. ~n acest caz, puterile care-l mi[c\ pe om [i lumea sunt
dezorientate, se ciocnesc `ntre ele [i se distrug. Din acest motiv, din
iubire pentru om, teologia ortodox\ simte nevoia s\ fie radical\ [i
f\r\ concesii `n condamnarea autonomiei”21.

2. Lumea virtual\ [i riscul unei noi antropologii ideale
~n virtutea nostalgiei paradisului pierdut omul modern se refugiaz\ `n vastele spa]ii virtuale, fiind pândit de un nou pericol, odat\ ce s-a desc\tu[at de materialismul scientist: reeditarea odiseei
antropologice idealiste. El pare c\ a uitat lupta ascetic\ pentru desp\timire [i des\vâr[ire, preferând confortul [i menajându-[i pe cât
este cu putin]\ trupul. Triumful ideilor, al [tiin]ei [i tehnicii tinde
s\-l izoleze pe omul recent `n orizontul exclusiv al ra]iunii umane,
de[i `i ofer\ [i serioase indicii c\ lumea aceasta nu este totul. Multe
dintre ac]iunile lui se desf\[oar\ `n planul nev\zutului creat, informa]ional [i energetic, icoan\ a celui necreat, noetic [i haric22. Cele
21

Panayotis Nellas, Omul – animal `ndumnezeit, Perspective pentru o antropologie ortodox\, studiu introductiv [i traducere de Diac. Ioan I. Ic\ jr., Editura
Deisis, Sibiu, 2002, p. 117-118.
22
~n cercetarea din ce `n ce mai avansat\ [i mai minu]ioas\ a [tiin]elor naturale se `ntrez\resc tot mai mul]i pa[i [i mai multe urme ale Min]ii Supranaturale
Absolute. Este ceea ce plastic [i inspirat Nicolae Steinhardt enun]a `n discu]iile
sale cultural-teologice: „Fratele meu, `n secolul nostru Sfântul Duh s-a refugiat `n
[tiin]\”. Cf. Virgil Ciomo[, „Postfa]\”, la Jurnalul Fericirii, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002, pp. 425-426.
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mai noi instrumente computa]ionale folosesc deja lumina pentru
transmiterea datelor de orice fel. Microprocesoarele fotonice sau
cuantice utilizeaz\ numai fascicolele luminoase pentru prelucrarea
[i elaborarea acestora: „Uria[ul avantaj al fotonilor – un tip particular
de bosoni – se afl\ `n mobilitatea lor `nalt\. Echipa de cercetare de la
Universitatea din Viena, `n colaborare cu oameni de [tiin]\ de la
Universitatea din Jena (Germania), au realizat recent un a[a-numit
computer bosonic e[antion, care utilizeaz\ precis aceast\ proprietate a fotonilor. Ei au inserat fotoni `ntr-o re]ea optic\ complex\, unde
ace[tia se pot propaga de-a lungul mai multor c\i diferite. „~n acord
cu legile fizicii cuantice, fotonii par s\ ia toate c\ile posibile `n acela[i timp. Acest fenomen este cunoscut ca superpozi]ie. Uimitor, unul
poate `nregistra rezultatul de calcul mai curând banal: Unul m\soar\ câ]i fotoni ies [i `n care produc]ie a re]elei,” explic\ Philip
Walther de la Facultatea de Fizic\”23. Ultimele strategii medicale `ntrebuin]eaz\ de asemenea dispozitivele optice avansate [i radioterapia.
Laser-ul (light amplification by stimulated emission of radiation/
amplificare a luminii prin stimularea emisiunii radia]iei) câ[tig\
teren `n fa]a metodelor conven]ionale chirurgicale.
Prin explozia multimedia sau revolu]ia digital\, omul `ncearc\
s\-[i recl\deasc\ un Rai virtual de aceast\ dat\, `n care crede c\
poate intra, vie]ui [i rela]iona cu semenii s\i doar prin intermediul
proiec]iilor min]ii sale. Cultura imaginar\ `nlocuie[te din ce `n ce
mai mult cultura efectiv\. Ansamblul simbolic devine mai important
decât cel real. Cyberspace-ul [i hyperspace-ul sunt cadrele existen]ei falsificate. Pe lâng\ `nsingurarea aglomerat\ [i privarea de
substan]\ sau de putere a cuvintelor `n conexiunile interumane,
23

Walther Group, Photonic quantum computers: a brighter future than ever,
(http://vcq.quantum.at/news/news/detail/425.html, accesat pe 13 mai 2013): „The
huge advantage of photons – a particular type of bosons – lies in their high
mobility. The research team from the University of Vienna in collaboration with
scientist from the University of Jena (Germany) has recently realized a so-called
boson sampling computer that utilizes precisely this feature of photons. They
inserted photons into a complex optical network where they could propagate
along many different paths. «According to the laws of quantum physics, the
photons seem to take all possible paths at the same time. This is known as superposition. Amazingly, one can record the outcome of the computation rather
trivially: one measures how many photons exit in which output of the network»,
explains Philip Walther from the Faculty of Physics”.

2015 — Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi

137

pe care le faciliteaz\, ele zdruncin\ capacitatea de adâncire `ntru sine
a f\pturii omene[ti: „Informa]ia [i tr\irea prin informa]ie, construirea unor rela]ii care se consum\ exclusiv `n sfera informa]iilor nu
reprezint\ decât o risipire `nspre exterior, spre periferic, o refuzare
a propriei lucidit\]i care trimite la interiorizare. Evadarea `ntr-un
iluzoriu confortabil, posibil\ prin intermediul televizorului, este accentuat\ `n cadrul comunic\rii informatizate, interactivitatea prezent\
`n cyberspace dând am\girea unei rela]ii autentice. ~ns\ simularea
[i surogatul domin\ rela]iile cybersociet\]ii. Cyberspace-ul din acest
punct de vedere reprezint\ o generalizare a unui mod de via]\ care
implic\ suma refuzurilor de a asuma adev\ratele probleme ale vie]ii
ce conduc la intuirea sensului propriei existen]e”24. Riscul unei noi
antropologii ideale, sau idealiste mai bine-zis, a crescut alarmant `n
ultimele dou\ decenii sufocate de invazia audiovizualului artificial.
Fascina]ia extraordinar\ a acestuia25 este `nlesnit\ [i de primatul `n
actul cognitiv al celor dou\ canale proprii firii noastre: auzul [i vederea. De la `nceput, omul a fost o fiin]\ pragmatic\ [i direct\, auzind [i v\zând pe Dumnezeu `n Eden. Ulterior el a sl\bit `n cunoa[tere [i a avut nevoie de proteze gnoseologice indirecte. Inclusiv
Sfânta Scriptur\ este un remediu inferior experien]ei duhovnice[ti
imediate: „Ar fi trebuit s\ nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor
Scripturi, ci s\ avem o via]\ atât de curat\ `ncât harul Duhului s\
fi ]inut locul Scripturilor `n sufletele noastre. {i dup\ cum Sfintele
Scripturi sunt scrise cu cerneal\, tot a[a ar fi trebuit ca [i inimile
noastre s\ fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Dar pentru c\ am `ndep\rtat harul acesta, haide s\ pornim pe o nou\ cale, ca s\-l dobândim iar\[i. Prima cale era negre[it mai bun\; [i Dumnezeu a ar\tat
aceasta [i prin spusele Sale, [i prin faptele Sale. Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avraam [i cu urma[ii lui, cu Iov [i cu Moise,
ci a vorbit cu ei fa]\ c\tre fa]\, pentru c\ a g\sit curat sufletul lor.
24

Adrian Lemeni, Aspecte apologetice contemporane, Editura ASAB, Bucure[ti, 2010, p. 68.
25
Noile aparate TV cu tehnologie tridimensional\ ofer\ condi]ii grafice deosebite, imaginile redate de acestea `ntrecând `n frumuse]e [i expresivitate cadrele
reale surprinse de camerele de filmat. ~n plus, efectele speciale ob]inute cu ajutorul
programelor computerizate sporesc aura fantastic\, aproape magic\, a realit\]ii virtuale. Eden-ul digital se `mbog\]e[te continuu, se perfec]ioneaz\ permanent, pe
m\sura capacit\]ii creatoare a f\pturii umane [i a dezideratelor ei nem\rginite.
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Când `ns\ `ntregul popor a c\zut `n p\cate grele, atunci a fost nevoie de scrieri, de table, de `nsemnarea `n scris a tuturor faptelor
[i cuvintelor lui Dumnezeu”26. Gnosticismul modern27 constituie adev\rata provocare a societ\]ii dublu dec\zute, cangrenat\ de multiplele sc\deri psihice [i fizice: „Eul dez`ntrupat nu se poate realiza
`ntr-un vid, dar nici `ntr-o lume fizic\. Mediul lui ideal de manifestare
este habitatul sau cadrul „desc\rnat”; biroul transna]ionalei, mall-ul,
spa]iul virtual, spectacolul media [i discursul ideologizant. Gnostikoi nu sunt persoane `n carne [i oase, ci „exper]i”, „think tank-uri”,
„imagini publice”, „formatori de opinie”, workshop-uri a ceea ce
trebuie s\ fie real. Totul este o construc]ie – construc]ia lor... Ma[ina informa]ional\ a gnosticismului a fost preluat\ de nomazii cibernetici ai Internetului... ~n cyberspace, trupul este absent, cas\ `[i
construie[te doar mintea; artificialul devine „natural”; libertatea este
echivalent\ cu dematerializarea [i procesele de deteritorializare; rela]iile dintre oameni se schimb\ `n tranzac]ii (schimb de informa]ii)”28.
Antropos-ul cibernetic este fr\mântat de ideea originar\ a tinere]ii
ve[nice, fiind preocupat din ce `n ce mai mult de un eventual transfer natural al min]ii `n zona virtual\, pe care [i-o dore[te cu o intensitate greu de comensurat. Destul de fantezist\ [i stranie, gravitatea
suprapunerii celor dou\ ni[e [i a urm\rilor ei pentru noi nu ar fi de
neglijat: „S-ar putea ca `n viitor s\ existe realit\]i virtuale pe care s\
nu le putem deosebi de lumea real\. Mai mult, s-a propus la un moment dat s\ se „conserve”, `ntr-o asemenea lume, nu doar case [i
peisaje, ci [i `nf\]i[area fiec\rui individ, propozi]iile pe care acesta
le-a spus `n cursul vie]ii, [i ulterior poate [i gândurile sale. Pentru
26

Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, traducere, introducere [i note de Pr.
D. Fecioru, `n col. PSB, vol. 23, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 15.
27
Georgios Mantzaridis, op. cit., p. 443: „~ndeosebi prin dezvoltarea informaticii este promovat\ o cunoa[tere impresionant\, dar totodat\ inconsistent\,
care creeaz\ un fel de gnosticism contemporan. ~n acela[i timp cap\t\ contur o
anumit\ societate nedeterminat\ [i instabil\ care, de[i `n realitate este utopic\,
determin\ hot\râtor societ\]ile umane reale. Prin toate acestea omul a crezut c\
va putea instaura raiul pe p\mânt, aranjând exterior lucrurile [i nep\sându-i de
r\ul ce se `ncuibeaz\ `n\untrul lui. A crezut c\ prin puterea [tiin]ei [i tehnologiei
va transforma lumea [i va preschimba pietrele `n pâini, pentru a-[i satisface
deplin nevoile sale. A uitat c\ nu poate tr\i numai cu pâine. A cedat ispitei demonice [i a `ncercat s\ p\[easc\ independent de F\c\torul s\u [i de voia Lui”.
28
Ovidiu Hurduzeu la Adrian Lemeni, op. cit., p. 89.
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o perspectiv\ mult mai dep\rtat\, s-a pus chiar problema (deocamdat\ SF) dac\ nu s-ar putea cumva, `n acela[i mod, conserva
`ns\[i con[tiin]a identit\]ii [i voin]a (deci inten]ionalitatea) unui
individ”29. Cu toate visurile sau produsele imagina]iei unora, pr\pastia dintre inteligen]a artificial\30 [i inteligen]a uman\ r\mâne
imposibil de traversat pentru c\ „inteligen]a artificial\ nu e decât
o proiec]ie bidimensional\ a inteligen]ei umane. Mintea nu e sclava
ra]ionamentului deductiv, iar pe o ma[in\ se pot transfera doar
unele activit\]i (de cele mai multe ori, cu caracter rutinier) ale creierului – nu `ns\ [i inteligen]a uman\ `n esen]a ei. Faptul c\ unele
aspecte practice elementare ale inteligen]ei umane, `n]eleas\ ca
dianoia, pot fi reproduse `n sisteme artificiale nu `nseamn\ c\ acestea devin inteligente `n sensul profund pe care `l conferim acestui
termen. F\r\ opera]iunea de interpretare, orice [ir de simboluri rezultate `n urma unui calcul e echivalent cu o succesiune de semne
lipsite de con]inut, iar informa]ia pe care [irul de simboluri o cuprinde (mai exact, o codific\) nu are absolut nici un fel de relevan]\.
Putem spune, parafrazându-l pe Heidegger, c\ mesajul inteligent
trebuie „smuls din starea de ascundere” `n care se afl\. Acest lucru
nu-l poate face decât un subiect care dispune de o minte `nzestrat\
cu inten]ionalitate [i de o inteligen]\ capabil\ de mai mult decât
29
Prof. dr. Dan D. Farca[, Algoritmii [i inten]ionalitatea `ntre lumile ideale [i
realitate, `n Algoritm, norm\, destin, Editura Alma, Craiova, 2011, p. 102.
30
Prof. dr. ing. {tefan Tr\u[an-Matu, Destinul inteligen]ei artificiale `n Destinul `n filosofie, [tiin]\ [i art\, Editura Alma, Craiova, 2012, p. 23: „Inteligen]a artificial\ face parte dintre [tiin]ele cogni]iei („cognitive sciences”, `n englez\),
ap\rute dup\ anii ´50 ai secolului trecut ca urmare a schimb\rii paradigmei `n psihologie de la behaviorism (care analiza psihicul doar prin manifest\rile externe,
comportamentale, `n stilul lui Pavlov) la cognitivism (care analizeaz\ [i structurile cognitive, legate de cunoa[tere, care sunt presupuse `n mintea cuiva), dar [i
a inteligen]ei artificiale. {tiin]ele cogni]iei includ, pe lâng\ IA, psihologia cognitiv\, lingvistica, neuro[tiin]ele, logica, filosofia cognitivist\, antropologia etc. Ele au ca
obiectiv explicarea fenomenelor mentale prin raportare la cogni]ie, adic\ la mecanismele de achizi]ie, reprezentare [i prelucrare a cuno[tin]elor. IA a fost probabil
`nc\ de la `nceput [i o modalitate de experimentare [i verificare a ipotezelor cognitiviste. Unii cercet\tori `n Inteligen]a Artificial\, `n contextul [tiin]elor cogni]iei,
au astfel ambi]ia, prin implementarea unor sisteme informatice, de a explica „mecanismele” inteligen]ei, ra]ionamentelor, `n]elegerii, `nv\]\rii [i chiar ale crea]iei
[i con[tiin]ei”.
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de o abilitate `n sfera calculabilului”31. Distan]a nedefinit\ dintre algoritmii inteligen]ei artificiale [i algoritmii inteligen]ei umane este
ca de la p\mânt la cer, de la lege la dar, de la birocra]ie la dragoste:
„Terry Winograd, unul dintre pionierii utiliz\rii inteligen]ei artificiale
`n `n]elegerea limbajului uman, la 15 ani de la una din foarte importantele sale contribu]ii la IA, afirm\ c\ programele de inteligen]\
artificial\ nu vor putea dep\[i, `n comportamentul lor, un nivel
similar birocra]iei, care, `n sine, este foarte util\ `n rezolvarea multor clase de probleme complexe, prin eliminarea necesit\]ii ra]ionamentelor, datorat\ existen]ei unui repertoriu de reguli stricte care trebuie aplicate. Ca orice birocra]ie `ns\, programele de inteligen]\ artificial\ au marele handicap c\ sunt lipsite de sentimentul implic\rii, al
con[tiin]ei, al `n]elegerii, al empatiei sau, am ad\uga, al dragostei de
cel\lalt”32. Mobilul pentru preocup\rile constante `n producerea androizilor sau a oric\ror sisteme IA dup\ chipul [i asem\narea noastr\
rezid\ de fapt `n dou\ atitudini nefire[ti ale omului postparadisiac.
Prima este vacuumul creat de retragerea informa]iei [i forma]iei dumnezeie[ti din sufletele fiin]elor umane, prin respingerea liber consim]it\ a acestora. A doua este la fel de veche ca [i r\ul din firea
omeneasc\ [i se rezum\ la erijarea `n rol de divinitate autonom\:
„Efortul constant de a realiza robo]i cu via]\ psihic\ asem\n\toare
omului poate tr\da fie o consecin]\ a golirii de con]inut a vie]ii
noastre, compensate prin crearea de artefacte cu con[tiin]\, fie o expresie a unei tenta]ii demiurgice”33. Pericolul iminent al interac]ion\rii f\r\ limite cu unit\]ile robotizate [i al mut\rii galopante `n
mediul de tip cloud se compune `n principal din supunerea sau `nrobirea f\pturilor `n]eleg\toare de c\tre elementele nera]ionale [i inferioare lor. F\r\ a ridica nivelul paroxismului sau al psihozei parusiace34, Sfântul Cosma Etolianul viziona profetic un astfel de tablou [i
31

Adrian Iosif, Inteligen]a artificial\ [i mintea uman\, `n Perspective române[ti asupra [tiin]ei [i teologiei, Editura Curtea Veche, Bucure[ti, 2006, p. 455.
32
Adrian Lemeni (coord.), Repere patristice `n dialogul dintre teologie [i [tiin]\,
Editura BASILICA a Patriarhiei Române, Bucure[ti, 2009, p. 121.
33
Pr. prep. dr. R\zvan Andrei Ionescu, Lect. dr. Adrian Nicolae Lemeni, Teologie
ortodox\ [i [tiin]\, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, pp. 427-428.
34
Olivier Clemént, care nu poate fi b\nuit câtu[i de pu]in de partizanat cu
astfel de curente, [i nici cu vreo idee de sorginte milenarist\, crede c\ dezvoltarea tehnico-[tiin]ific\ f\r\ precedent reprezint\ stadiul anterior Parusiei: „Revolu]ia tehnic\ ar putea foarte bine s\ constituie un fel de Vechi Testament nu al
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scenariu trist: „Va veni vremea când vor conduce lumea lucrurile
necuvânt\toare [i ne`nsufle]ite”35. Punerea `n regie a ideii ultime `n
acest sens, mult mai strident\ decât cea a lui George Orwell – 1984 –
s-a concretizat atât prin ecranizarea Matrix, ajuns\ de mare notorietate, cât [i prin replicile care i-au succedat: „Filmul Matrix, produs
`n 1999, ca [i continu\rile sale, ori altele pe aceea[i tem\, sugereaz\
chiar mai mult decât atât, anume c\ la un moment dat s-ar putea chiar
ca unii oameni s\ ajung\ s\-[i tr\-iasc\ `ntreaga via]\ `ntr-o realitate
virtual\, imposibil de deosebit de lumea real\, f\r\ a fi con[tien]i de
aceasta...”36. Desigur c\ gândurile Sfântului Cosma Etolianul, [i `n
general ale tuturor Sfin]ilor P\rin]i, vizeaz\ dependen]a de lucruri [i
tehnologie, care se pot transforma `n veritabile stupefiante inteligente, dar care credem c\ nu pot ajunge atât de departe ca `n povestirile de fic]iune moderne.
Realitatea cosmetizat\ computerizat nu ocole[te nici vectorul eclezial. Reg\sim din plin `n ariile [i domeniile informatizate Biserici virtuale, lumân\ri virtuale sau rug\ciuni virtuale37. Astfel comunicarea
34
Primei,
rimei, ci al celei de-a Doua Veniri. Ea unific\ planeta, la fel cum Imperiul Roman,
eficace [i el, unificase lumea mediteranean\ pe vremea ~ntrup\rii. Ea descalific\
vechile culte, vechile medita]ii cosmice [i-l cre[te pe individ `n exigen]a drept\]ii. Exist\ aici evolu]ii indispensabile c\rora cre[tinii trebuie s\ li se asocieze cu
loialitate. Dar dincolo de ele, [i deja prin, apare `n filigram problema sensului.
Desacralizarea naturii de c\tre cre[tinism nu poate fi, `n perspectiva ortodoxiei,
decât o etap\ spre transfigurarea ei. ~ns\ influen]ele titanice care, prin renun]area
la cre[tinism sau denaturarea lui, au orientat `n parte avântul [tiin]ific [i tehnic, `[i
avanseaz\ [i ele propria eshatologie: intra-istoric\, este adev\rat, [i foarte imanent\, o „fericire” f\r\ transfigurare, f\r\ schimbare la fa]\. Faptul c\ majoritatea
evreilor credincio[i de azi [i un num\r tot mai mare de cre[tini se raliaz\ acestor
perspective este un semn extrem de grav. Lupta pentru o dreptate la nivel planetar este indispensabil\. Dar ea nu trebuie s\ mascheze o alta, decisiv\, [i anume
lupta pentru sensul spiritual, pentru sensul eshatologic al tehnicii. ~n ea trebuie
s\ se angajeze Ortodoxia”. Olivier Clemént, op. cit., pp. 154-155.
35
Sf. Cosma Etolianul, Profe]ii, `n Via]a [i ~nv\]\turile Cuviosului [i Sfin]itului Cosma Etolianul, Lumin\torul Greciei [i Apostolul s\racilor, traducere de diac.
Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 202.
36
Dan D. Farca[, op. cit., p. 103.
37
Bine`n]eles c\ Biserica Ortodox\ trebuie s\ coboare [i `n zona new media,
f\r\ `ns\ a se confunda cu ea, pentru a-i ridica pe oameni `n orizontul ~mp\r\]iei
lui Dumnezeu, asemenea Mântuitorului, Care a venit `n lume, S-a coborât pân\
la iad, a ~nviat [i `n final S-a ~n\l]at la Ceruri.
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câ[tig\ teren `n fa]a comuniunii. B\trânul televizor a trecut [i el deja
prin multe stadii, de la centru `n care graviteaz\ membrii familiei,
la veghetor al acestora, ca `n ultima faz\ s\ `nf\]i[eze acelea[i lucruri
prin zeci [i sute de canale: „Ascensiunea televiziunii ca form\ de informare `n mas\ se pare c\ e corelat\ cu exigen]ele efortului minim, ale comodit\]ilor [i ale lipsei de concentrare asumate de omul
contemporan. Joaca obsesiv\ cu telecomanda `n speran]a select\rii
unui program mai atractiv a devenit mai mult decât un simplu obicei, un mod de via]\ pentru mult\ lume. Ce este fundamental nou
`n televiziune ca form\ de comunicare? De[i capacitatea manipul\rii
opiniei publice prin televiziune este uria[\, nu aceasta e noutatea. {i
prin radio guvernele sau diferite structuri organizate au putut influen]a con[tiin]a public\. Ceea ce este cu adev\rat revolu]ionar `n
televiziune este ceea ce Marshall McLuhan intuia `n mod vizionar
`nc\ din 1964: mediul este mesajul”38. Din p\cate, suntem asedia]i [i
asalta]i de multiple informa]ii nefiltrate [i dezechilibrate. Chiar [i locul c\r]ii rare [i importante a fost luat de bro[ura utilitar\ [i superficial\. Dar reflec]ia ra]iunii sau reflexiunea filosofic\, care nu bate
nici ea pasul pe loc, trebuie s\ incite la problematizare, fiind chemat\ azi, al\turi de antropologia teologic\ „s\-[i exercite func]iile
de redresare de perspective.
~ntr-adev\r, apar]ine filosofiei calitatea de a fi o reflec]iune asupra [tiin]ei la fiecare dintre etapele acesteia, reflexiunea care o
atinge la punctul voit pentru a-i rectifica traiectoria [i a preg\ti
palierul urm\tor al curbei. {tiin]a modern\ este esen]ialmente o
tehnic\ a reduc]iei, a aplatiz\rii. Nu poate accepta realit\]ile originare, `i e team\ de ele. Ea nu mai merge `n sensul adâncirii, ci `n
sensul exterioriz\rii. Lucrul e vizibil [i `n cazul consider\rii omului: acesta e redus la o serie de defini]ii subalterne. Dac\ omul ar fi
acceptat a[a cum se prezint\, s-ar descoperi [i implica]iile lui profunde”39. Func]ia [i for]a reintegratoare sau restauratoare a `nv\]\turii [i experien]ei substan]iale revine `n cea mai mare parte realit\]ii
ecleziale. Invita]ia serioas\ a Bisericii la evenimentele multimedia
cele mai spectaculoase, care culmineaz\ cu Sfânta Liturghie [i unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos `n Sfânta Euharistie, se adreseaz\
tuturor oamenilor, fiind valabil\ pân\ `n ceasul al XI-lea. ~ntâlnirea
38
39

Adrian Lemeni, Aspecte apologetice contemporane..., pp. 55-56.
André Scrima, op. cit., p. 294.
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cu universul pnevmatic [i angelic genereaz\ pentru cei desp\timi]i
[i des\vâr[i]i prin exerci]iu sau ascez\, care au r\spuns chem\rii,
adieri de energie [i informa]ie dumnezeiasc\. Frumuse]ea, bucuria,
lini[tea [i iubirea provenite din ele nu au corespondent `n spectrul
creat, fie el real sau virtual.
Rug\ciunile premerg\toare minunii centrale a cre[tinismului,
prefacerea sfintelor daruri `n Trupul [i Sângele lui Hristos, surprind
unica dinamic\ ekstatic\, catabazic\ [i anabasic\, deopotriv\, capabil\ s\ satisfac\ c\ut\rile noastre ne`ncetate: „Cu vrednicie [i cu dreptate este a-}i cânta }ie, pe Tine a Te binecuvânta, pe Tine a Te l\uda,
}ie a-}i mul]umi, }ie a ne `nchina, `n tot locul st\pânirii Tale; [...]
Tu din nefiin]\ la fiin]\ ne-ai adus pe noi, [i c\zând noi, iar\[i ne-ai
ridicat [i nu Te-ai dep\rtat, toate f\cându-le, pân\ ce ne-ai suit la cer
[i ne-ai d\ruit `mp\r\]ia Ta ce va s\ fie. Pentru toate acestea mul]umim }ie [i Unuia-N\scut Fiului T\u [i Duhului T\u celui Sfânt, pentru toate pe care le [tim [i pe care nu le [tim; pentru binefacerile
Tale cele ar\tate [i cele near\tate, ce ni s-au f\cut nou\. Mul]umim }ie [i pentru Liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi din
mâinile noastre, de[i stau `naintea Ta mii de arhangheli [i zeci de
mii de `ngeri, heruvimii cei cu ochi mul]i [i serafimii cei cu câte
[ase aripi, care se `nal]\ zburând […] Cu aceste fericite Puteri [i
noi, Iubitorule de oameni, St\pâne, strig\m [i gr\im: Sfânt e[ti [i
Preasfânt, Tu [i Unul-N\scut Fiul T\u [i Duhul T\u cel Sfânt. Sfânt
e[ti [i Preasfânt [i slava Ta este plin\ de m\re]ie. C\ci Tu ai iubit
lumea Ta atât de mult `ncât pe Unul-N\scut Fiul T\u L-ai dat, ca tot
cel ce crede `ntr-~nsul s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\. {i Acesta
venind [i toat\ rânduiala cea pentru noi plinind, `n noaptea `ntru
care a fost vândut [i mai vârtos ~nsu[i pe Sine S-a dat pentru via]a
lumii, luând pâinea cu sfintele [i preacuratele [i f\r\ prihan\ mâinile Sale, mul]umind [i binecuvântând, sfin]ind [i frângând, a dat
Sfin]ilor S\i Ucenici [i Apostoli […]”40.

3. Realismul antropologic al `nv\]\turii Bisericii Ortodoxe
Biserica Ortodox\ `[i men]ine `nv\]\tura despre starea primordial\, propunând o antropologie real\ a omului total, trup [i suflet,
care nu numai c\ poate redobândi harul pierdut, dar care poate
40

Liturghier, EIBMBOR, Bucure[ti, 2000, pp. 161-163.
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`nainta la nesfâr[it `n unirea cu Izvorul harului. Aceast\ minunat\
c\l\torie cre[tin\ `n compania lui Dumnezeu debuteaz\ cu administrarea Sfintelor Taine [i se prelunge[te cu experien]a isihast\ milenar\: „Cercetarea proprie cunoa[terii obiective constituie, dimpotriv\,
caracterul propriu al misticii isihaste: o cunoa[tere obiectiv\ a lui
Dumnezeu prin om, considerat ca o fiin]\ `ntreag\ […]. Numai omul
`ntreg poate s\ primeasc\ harul [i nu una sau alta din p\r]ile componente ale compusului uman: imagina]ia sa, sufletul s\u, trupul
s\u, luate separat. De aici mustr\rile violente ale savan]ilor isiha[ti
fa]\ de viziunile trupe[ti (numai trupe[ti!), sau imaginare (numai
imaginare!). {i unele [i altele constituie, `n egal\ m\sur\, ispite ale
diavolului care caut\ s\ distrug\ unitatea omului, aceast\ unitate pe
care a restabilit-o Christos prin venirea lui, acordându-i nemurirea.
Nici ochii trupe[ti l\sa]i doar ei, nici inteligen]a sau imagina]ia separate de `mbr\c\mintea trupeasc\, deci imperfecte [i sterile, nu pot
primi doar ele harul lui Christos, odat\ cu afundarea `n apa botezului. ~n cadrul acestui umanism unitar isiha[tii au evaluat doctrina
patristic\ a `ndumnezeirii omului. Aceasta se manifest\ nu numai ca
un atribut supranatural al inteligen]ei [i nu presupune nici o dematerializare”41. Vitalitatea extraordinar\ a antropologiei teologice r\s\ritene r\mâne singurul r\spuns valid la solicitarea omului `n problematica cauzei [i scopului lui `n aceast\ lume: „~nv\]\tura patristic\
despre „chipul lui Dumnezeu” [i „hainele de piele” reprezint\ mediul contactului Ortodoxiei cu lumea contemporan\”42. Numai `n
aceste coordonate se poate ajunge la o `n]elegere apreciabil\ a temeliilor existen]ei [i realiz\rii vie]ii divino-umane, spre care suntem atra[i fiecare dintre noi.
Tezaurul de credin]\ r\s\ritean insist\ cu aplomb asupra universalismului persoanei umane integrale, purt\toare a unui insondabil
con]inut ontologic: „Biserica Ortodox\, prin tradi]ia ei teologic\ [i
ascetic\, rezumat\ `n Sfânta Liturghie, a p\strat deschis\ aceast\
perspectiv\, lucru care nu poate fi spus despre tradi]ia teologic\
occidental\. Teze fundamentale ale teologiei [i ascezei ortodoxe,
cum ar fi `nv\]\tura despre comuniunea real\ a lui Dumnezeu cu
41
John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas [i mistica ortodox\, traducere de
Angela Pagu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2007, pp. 172-173.
42
Panayotis Nellas, op. cit., p. 122.
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lumea, iubirea chenotic\, ce culmineaz\ cu iubirea pentru du[mani,
[i isihasmul, care salveaz\ `ntâietatea persoanei, constituie singurele
premise pentru restaurarea lumii cre[tine alienate. ~n Sfânta Liturghie, credinciosul tr\ie[te comuniunea cu Dumnezeu [i cu lumea
`ntreag\, participând la iubirea chenotic\, [i este propov\duit\
aplicarea acestei iubiri la to]i oamenii. Se deschide spre ve[nicie,
face creatura nestric\cioas\ [i tr\ie[te universalitatea. Dumnezeiasca
Liturghie, ca [i orice alt\ rânduial\ liturgic\, prin cererea „pentru
pacea a toat\ lumea”, ofer\ `ndemnul potrivit pentru via]a corect\
a credinciosului. Astfel omul se dezvolt\, cre[te la dimensiunea persoanei adev\rate, la dimensiunea omului universal”43. P\rintele Profesor Dumitru St\niloae, analizând constat\rile `mbucur\toare ale teologului apusean Georg Koepgen, `nt\re[te [i faptul c\ persoana
uman\ se `mpline[te atunci când `[i cunoa[te Arhetipul prin `ntâlnirea real\ cu El [i cu puterea Lui. Astfel gnoza cre[tin\ se diferen]iaz\
major de gnosticismul p\gân panteist al ideilor: „Gândirea noastr\
de azi s-a obi[nuit a[a de mult s\ identifice «logica» cu «ra]iunea»,
`ncât ea judec\ corectitudinea oric\rei gândiri dup\ m\sura `n care
ea corespunde cu legile «logicii». ~n realitate `ns\, logica presupune
doctrina despre idei a lui Platon, sau unitatea conceptului lui Aristotel. Pentru aceast\ doctrin\ a ideilor nu e `ns\ loc `n Biblie, c\ci
aici toat\ gândirea e preocupat\ nu de idei, ci de persoan\; e existen]ial\. Iar persoana este infinit mai mult decât ideile, prin caracterul ei indefinibil, viu, pasionant, mereu nou [i `nsetat de o rela]ie
vie [i iubitoare cu alte persoane. Numai persoana m\ `nc\lze[te cu
adev\rat. Ideile sunt numai ni[te produse par]iale ale persoanei,
mijloace de comunicare nedepline `ntre persoane”44. Cu atât mai
mult, firea [i persoanele umane se amplaseaz\ mai sus decât orice
rezultat al unei eventuale comensur\ri a lor `n logic\ eminamente
matematic\, care cu siguran]\ afecteaz\ pozi]ia omului `n lume: „Matematizarea umanit\]ii `nseamn\ astfel nu doar o desconsiderare
complet\ a modurilor individuale ale existen]ei umane [i a calit\]ilor personale, ci [i o distorsionare complet\ a percep]iei pozi]iei
umane fa]\ de mediu, societate [i cultur\. Controlându-[i «propria
43

Georgios Mantzaridis, Globalizare [i Universalitate, traducere de Pr. prof.
dr. Vasile R\duc\, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002, pp. 186-187.
44
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Ascetica [i Mistica Bisericii Ortodoxe, EIBMBOR,
Bucure[ti, 2002, p. 45.
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natur\», adic\ natura matematizat\, ca pe un proiect care urmeaz\
a fi dus la `ndeplinire, omul preia controlul propriei vie]i [i al destinului s\u, bazându-se pe matematica implementat\ `n tehnologie.
Husserl compar\ fiin]ele umane, capabile s\-[i conduc\ treburile `n
mod nedefinit (datorit\ sentimentului de atotputernicie descoperit `n
ra]ionalism), cu Dumnezeu, v\zut ca «omul dep\rtat la infinit». Dac\
omul este capabil s\ descifreze sensul universului prin matematizarea care este tratat\ ca singurul mod valabil [i adecvat de existen]\, se poate presupune c\ omul s-a matematizat singur”45.
Oricât de mult se dore[te ast\zi a fi abstractizate coordonatele
miracolului vie]ii, depersonalizarea existen]ei create nu se poate produce, pentru c\ resortul ei esen]ial este tocmai o Treime de Persoane.
Cosmosul, micro sau macro, se supune observa]iilor [i analizelor
ipostasului uman, str\lucire a Ipostasului Cuvântului dumnezeiesc.
De aceea, fie c\ vrea, fie c\ nu vrea, apatridul contemporan nu
reu[e[te s\ se stabileasc\ `n t\râmul fantasmelor lui analogice ori
digitale, deoarece `ntre lume, om [i Dumnezeu se afl\ o strâns\ leg\tur\: „Totu[i, `n ciuda succesului tendin]elor de naturalizare ale
discursului [tiin]ific `n privin]a depersonaliz\rii realit\]ii sub aspectul s\u exterior obiectivist, persoana, ipostasul uman, este `nc\ prezent `n spatele tuturor umbrelor impuse de gândirea discursiv\
care modeleaz\ aspectul universului [tiin]ific. Putem doar s\ observ\m gradele de obiectivare a naturii, pentru c\, `n analogie cu teologia, nu putem lipsi complet natura de prezen]a umanit\]ii, deoarece, `n caz extrem, «natura», `n calitate de complex articulat, trebuie
s\ dispar\ `mpreun\ cu umanitatea. Acesta este motivul pentru care
orice interpretare a [tiin]ei care pretinde c\ [tiin]a contrazice teologia, deoarece se ocup\ cu alte aspecte ale realit\]ii, golite de prezen]a divin\, este gre[it\ `n esen]a sa, fiindc\ «natura», fiind construit\
de fiin]e umane, este `n cele din urm\ inerent\ `n mod ipostatic
Logosului lui Dumnezeu, `n calitate de realizare creat\, astfel `ncât urmele Logosului [i chipul S\u `n umanitate sunt ascunse `n „natur\”,
unde pot fi g\site”46.
Noul Eden fabricat, realitatea virtual\, impresioneaz\ prin varietatea platformelor sau interfe]elor grafice deosebite ale aplica]iilor
45
Alexei Nesteruk, Universul `n comuniune, traducere de Mihai-Silviu Chiril\,
Editura Curtea Veche, Bucure[ti, 2009, pp. 294-295.
46
Ibidem, pp. 303-304.
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[i jocurilor computerizate, ale filmelor cu cele mai intempestive
scenarii [i efecte speciale, dar `n acela[i timp comport\ pericolul
`nl\n]uirii min]ii umane moderne. De cele mai multe ori aceasta
devine captiv\ imaginii [i imagina]iei, dependent\ de scenarii dintre cele mai reprobabile, cu un grad ridicat de violen]\ ori exacerbare a celor mai primare instincte. Ori `nv\]\tura patristic\ proclam\
univoc c\ Subiectul cu Care trebuie s\ se ocupe mintea des\vâr[it\
este Hristos Dumnezeu `n Duhul Sfânt. Orice dispersare minor\ a
ei, [i deci cu atât mai mult, gravele deraieri, care `l incit\ pe omul
contemporan, `i ]in `n gard\ pe heruvimii cu orbitoarea lor sabie
de foc inteligibil\. Expunerea Cuviosului Nichita Stithatul despre
verdea]a duhovniceasc\ a raiului cunoscut cu mintea dezv\luie [tacheta noetic\ autentic\: „Din pricina acestor plante nemuritoare [i
dumnezeie[ti a fost dat\ de Dumnezeu, tot celui ce s\vâr[e[te `n
câmpul raiului cu mintea [i cu sim]irea lucrarea `n]elepciunii lucr\toare, porunca s\ m\nânce din tot pomul raiului, dar din pomul
cuno[tin]ei binelui [i r\ului s\ nu m\nânce. C\ci cel dintâi pricinuie[te moartea [i nemurirea, iar cel de-al doilea binele, celor mai
des\vâr[i]i `n deprinderi, [i primejdia, celor `nc\ tineri [i mai nestatornici `n dorin]\. De fapt, contempla]ia fiind plantat\ `n mijlocul
raiului `n]elepciunii lucr\toare ca un pom nemuritor [i pururea `nverzit (pentru c\ pomul era contempla]ia, dup\ `n]elegerea mea,
[i avea ca rod puterea dat\ celor ce se `mp\rt\[eau de el de a-[i cunoa[te firea proprie), celor ce se `mp\rt\[esc de ea la timp potrivit,
de pild\ dup\ o perioad\ de ani mul]i de deprindere `n virtute [i
nevoin]e, [i dup\ cur\]irea deplin\ a ochilor sufletului de toate urdorile, li se face foarte bun\ [i mântuitoare. Aceasta pentru c\ ei nu se
mai tem de o c\dere care s\ vin\ dup\ aceea, ca unii ce au ajuns
cu timpul la o deprindere a acestei contempla]ii, care face v\dit\
m\re]ia F\c\torului”47. A[adar lucrarea, punerea `n mi[care, efortul,
asceza `ndelungat\ [i nu anchilozarea, paralizia, confortul, sedentarismul, `i sunt de folos unui bun cre[tin, oricât de dotat intelectual
ar fi el. F\r\ f\ptuire contempla]ia nu poate exista. De aceea antrenarea bifurcat\ a trupului [i a sufletului `n actul desp\timirii este
cu adev\rat vital\, [i nu doar implicarea solitar\ a min]ii, care foarte
47
Cuv. Nichita Stithatul, Vederea duhovniceasc\ a raiului, traducere, introducere [i note Pr. prof. Dumitru St\niloae, `n Filocalia româneasc\, vol. 6, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 2004, p. 359.
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u[or se `nclin\ spre pl\cerea celor v\zute naturale sau artificiale. R\zboiul `mpotriva gândurilor r\ut\]ii – al l\comiei, al desfrân\rii, al iubirii de argint, al mâniei, al `ntrist\rii, al trând\viei, al slavei de[arte
[i al mândriei – este unul cât se poate de real [i `ncrâncenat. Mântuitorul Iisus Hristos ne avertizeaz\ de fapt c\ nu a venit s\ aduc\
pace pe p\mânt, ci sabie (Matei 10,34). Dar tot El ne sprijin\ cu
harul S\u `n demersul cur\]irii noastre, e lâng\ noi pân\ la sfâr[itul
veacurilor, [i a[a medicamentele pe care le folosim se fac mai tari
decât r\nile desp\r]irii de Tat\l, pentru c\ „mijloacele de cur\]ire
trebuie s\ aib\ o putere contrar\ mai tare ca petele p\catelor. Str\duin]ele de cur\]ire trebuie s\ fie tot pe atât de `ndelungate [i de tari,
pe cât sunt p\catele. Desigur, aceasta nu exclude ajutorul harului.
C\ci aceste str\duin]e nu s-ar putea face f\r\ har”48. Astfel natura
uman\ devine [i mai complet\, prin harul de[i nu propriu, dar constitutiv ei de la `nceput. Purificarea de patimi prin credin]\, poc\in]\
[i `nf\ptuirea virtu]ilor `l transform\ nu numai pe om, ci [i istoria [i
civiliza]ia lui49, rea[ternând asupra lor frumuse]ea, adev\rul, lumina,
via]a [i iubirea nefalsificate: „Aceast\ metod\ liturgic\, ascetic\ [i
euharistic\ au aplicat-o P\rin]ii Bisericii [i au salvat astfel marile
crea]ii ale civiliza]iei epocii lor. Prin aceast\ metod\ a fost botezat\ [i
`ncre[tinat\, de exemplu, gândirea greac\ antic\ [i a fost transfigurat\ `ntr-o expresie a Adev\rului divin transcendent [i inaccesibil. Termenii admirabili ai filosofiei antice au fost transfigura]i
48
Pr. prof. Dumitru St\niloae, nota 73 la Cuv. Nichita Stithatul, Cele 300 de
capete despre f\ptuire, despre fire [i despre cuno[tin]\..., p. 238.
49
Nikolai Berdiaev, Sensul istoriei, traducere de Radu P\rp\u]\, Editura Polirom, Ia[i, 2013, p. 188: „Ma[ina [i tehnica sunt generate [i de mobilitatea mental\
a culturii, de marile ei descoperiri. Aceste roade ale culturii `i submineaz\ `ns\
bazele organice, `i mortific\ spiritul. Cultura r\mâne f\r\ suflet [i se transform\ `n
civiliza]ie. Spiritul sl\be[te. Calitatea e `nlocuit\ de cantitate. Umanitatea spiritual\
decade prin afirmarea voin]ei de „via]\”, de putere, de organizare, de fericire, c\ci
f\r\ ascez\ [i smerenie nu poate exista o via]\ spiritual\ superioar\. Aceasta este
tragedia destinului istoric, a fatum-ului. Cunoa[terea, [tiin]a, se transform\ `ntr-un
mijloc de `nf\ptuire a voin]ei de putere [i fericire, `ntr-un mijloc exclusiv pentru
triumful vie]ii, pentru desf\tarea cu procesul vie]ii. Arta se preface `ntr-un mijloc
pentru aceea[i tehnic\ a vie]ii, `ntr-un ornament al organiz\rii vie]ii. Toat\ frumuse]ea culturii – templele, castelele [i palatele – trece `n muzeele pline cu cadavre de frumuse]e. Civiliza]ia este muzeistic\. Aceasta este singura ei leg\tur\ cu
trecutul. ~ncepe cultul vie]ii `n afara sensului ei. Deja nimic nu mai are valoare `n
sine. Nici o clip\ a vie]ii, nici o singur\ tr\ire nu mai are adâncime, nu se mai `mp\rt\[e[te din ve[nicie”.
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f\r\ a fi schimba]i – expresiile au r\mas acelea[i: Logos, Eikon,
Archetypon, Trias etc. – [i au constituit ve[mântul creat al Adev\rului necreat”50.
Misiunea Sfin]ilor P\rin]i trebuie `ns\ continuat\ de membrii Bisericii Universale, clerici [i laici, cercet\tori, medici, economi[ti, politicieni, psihologi, sociologi, printr-un efort sus]inut de propov\duire
a ascezei, a postului [i a tuturor valorilor vie]ii cre[tine, singurele
care l-au salvat [i `l vor salva pe om de la ratare [i e[ec: „Concret,
despre cre[tinii epocii noastre am putea spune c\ sunt chema]i, `nainte de toate [i urgent, s\ insufle `n dezvoltarea nem\surat\ a epocii
noastre dimensiunea ascezei. Recent, unii sociologi [i economi[ti
`ndeamn\ [i `ncearc\ s\ conving\ responsabilii statelor s\ pun\ `n
aplicare un program de dez-dezvoltare `n ]\rile cele mai dezvoltate,
ca s\ salveze calitatea vie]ii umane [i mediul natural. E vorba, evident, de un adev\rat gen de ascez\ [i de post. {i faptul de a `ncerca
s\ insufle aceste valori `n lumea actual\ e mai degrab\ o lucrare a
cre[tinilor decât a sociologilor. Aceasta nu poate deveni desigur o
predic\ general\ despre post ca o obliga]ie religioas\. E nevoie s\
fie remarcate relele consumului nem\surat [i s\ fie identificate modurile concrete `n care un om ar putea tr\i ast\zi mai adev\rat, `n
lini[te [i mul]umit aplicând `nfrânarea sau autoprivarea, ar\tând cum
anume aceast\ valoare ajut\ real o familie [i o societate `ntreag\.
{i acest lucru trebuie f\cut la nivel [tiin]ific de psihologi, medici,
economi[ti [i tehnicieni credincio[i, la nivelul statului de politicieni
credincio[i, `n ac]iunea practic\ de muncitori, capi de familie credincio[i, iar la nivelul explic\rii actuale a Cuvântului lui Dumnezeu de
teologi credincio[i. Aceasta este adev\rata propov\duire a Bisericii, cea care poate s\-l conving\ [i seduc\ pe om, s\-l `ndemne s\
promoveze [i s\ urmeze valorile vie]ii cre[tine, s\ se deschid\ rug\ciunii, libert\]ii, iubirii, s\-[i g\seasc\ astfel adev\ratul con]inut [i plenitudinea vie]ii lui. ~n acest mod cre[tinii epocii noastre vor putea
deveni, cum `i vrea Domnul, «lumina lumii» [i «sarea p\mântului»”51.
Principiul ora et labora, cu toate valen]ele sale, r\mâne valabil
[i pentru genera]iile mai noi, care `[i doresc o rela]ie fericit\ cu
50

Panayotis Nellas, op. cit., pp. 122-123.
Panayotis Nellas, „Cre[tinii `n lume – crea]ia, istoria, Biserica, credincio[ii”,
`n: Ortodoxia – divino-umanism `n ac]iune, traducere de Pr. Prof. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2013, p. 221.
51
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Dumnezeu52 [i cu semenii: „Scopul fazei active este eliberarea omului de patimi (ἀπάϑεια). Aceasta este pentru monah o ]int\ accesibil\, nu un ideal utopic. Aceast\ stare de nep\timire este considerat\ ca egal\ sau, mai bine-zis, ca prag al iubirii de Dumnezeu. Iar
aceast\ iubire duhovniceasc\ constituie trecerea fazei active `n faza
contemplativ\. Numai cel ce [i-a cur\]it mintea prin nep\timire
poate s\ se `ndrepte spre cunoa[tere (gnoz\) sau spre contempla]ie.
Erudi]ie profan\ pot dobândi [i cei necur\]i]i, dar contempla]ia o au
numai cei cura]i. Iar cur\]ia sau nep\timirea o dobândim numai prin
lucrarea poruncilor, care constituie preocuparea fazei active.
Numai sufletul curat este o oglind\ ne`ngustat\, ne`ntinat\ de
ata[area p\tima[\ la lucrurile lumii, capabil\ s\ primeasc\ cuno[tin]a dumnezeiasc\. Mintea aceasta este mintea goal\ (γυμνὸς νοῦς).
Numai ea este `n stare de contempla]ie, de cuno[tin]\ fiin]ial\. Ajuns
la aceast\ stare de nep\timire, sau de cur\]ie, sau de lini[te, de pace,
de senin\tate, sufletul se ridic\ pe treapta contempla]iei sau a gnozei. Dar Sfin]ii P\rin]i deosebesc strict aceast\ gnoz\, sau contempla]ie, de cunoa[terea duhovniceasc\ a lumii, care [i ea se deosebe[te de cunoa[terea profan\, fiind o cunoa[tere prin harul dumnezeiesc”53. Rug\ciunea `n general, pentru `ntregul Adam, adic\ toat\
umanitatea, [i rug\ciunea min]ii sau a inimii `n special, pentru autenticul Adam, adic\ cel ce se smere[te, `l poate scoate [i pe omul
52

Calist Patriarhul schi]eaz\ un tablou comparativ sugestiv al efectului rug\ciunii sau chem\rii numelui lui Dumnezeu: „De voie[ti s\ afli adev\rul, urmeaz\
pilda cânt\re]ului la chitar\. C\ci acela [i-apleac\ capul `n jos [i, a]intindu-[i auzul
la cântare, mi[c\ pana cu mâna. {i `ndat\, coardele lovindu-se `ntre ele, chitara
scoate cântarea, iar cânt\re]ul salt\ de dulcea]a cânt\rii. S\-]i fie, iubitorule de
osteneal\ [i lucr\torule al viei, limpede pilda [i s\ nu te `ndoie[ti. C\ci luând
aminte, ca un cânt\re] la chitar\, la adâncul inimii, vei vedea cu u[urin]\ ceea ce
cau]i, pentru c\ sufletul r\pit de iubire la culme nu se mai poate `ntoarce la cele
dinapoi. „C\ s-a lipit, zice proorocul David, sufletul meu de urma Ta” (Ps. 62,8).
~n]elege, iubitule, prin chitar\ inima; prin coarde sim]irile, prin pan\ mintea care
mi[c\ cu pricepere des\vâr[it\ sim]irea prin pomenirea lui Dumnezeu. Din
aceast\ mi[care se ive[te `n suflet o pl\cere negr\it\, iar mintea curat\ face s\ se
arate razele dumnezeie[ti.” – Capete despre rug\ciune, traducere, introducere [i
note Pr. prof. Dumitru St\niloae, `n Filocalia româneasc\, vol. 8, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2002, p. 215.
53
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Ascetica [i Mistica Bisercii Ortodoxe..., pp. 66-67.
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modern54 din planul m\rginit al creatului, indiferent de farmecul
puterilor lui: „~n atmosfera lumii de azi, rug\ciunea cere un curaj
supraomenesc. I se opune ansamblul energiilor naturale. Men]inerea
`n rug\ciune f\r\ `mpr\[tiere semnaleaz\ o biruin]\ la toate nivelele
existen]ei. Calea e lung\ [i spinoas\, dar vine o clip\ când o raz\
cereasc\ str\punge `ntunericul adânc, f\când o deschiz\tur\ prin care
putem `ntrez\ri izvorul Luminii Dumnezeie[ti ve[nice. Rug\ciunea
lui Iisus dobânde[te o dimensiune supralumeasc\. Sfântul Ioan Teologul afirm\ c\ `n lumea viitoare `ndumnezeirea noastr\ va atinge
plin\tatea `ntrucât «~l vom vedea pe El a[a cum este». «{i tot cel ce are
aceast\ n\dejde `n El, se cur\]e[te pe sine, a[a cum Acela curat
este... Tot cel ce r\mâne `ntru El, nu p\c\tuie[te; tot cel ce p\c\tuie[te, nu L-a v\zut [i nici nu L-a cunoscut» (cf. I Ioan 3, 2. 3. 6).
Pentru a primi `n Numele lui Hristos iertarea p\catelor [i f\g\duin]a Tat\lui, trebuie s\ ne str\duim s\ r\mânem `n Numele S\u
«pân\ ce vom fi `mbr\ca]i cu putere de Sus» (cf. Luca 24, 49)”55.
54

P\rintele Profesor Dumitru St\niloae consider\ c\ societatea actual\ secularizat\ nu se caracterizeaz\ printr-o lips\ total\ de credin]\, ci prin faptul c\ membrii acesteia practic\ rug\ciunea foarte rar [i `n mod excep]ional. Apar astfel dou\
obstacole pentru omul credincios [i rug\tor: „de a-[i ap\ra credin]a `mpotriva influen]ei nefaste a unui mediu sl\bit de credin]\, [i de a ap\ra practica rug\ciunii
`n cadrul unei societ\]i care a pierdut `n mare parte uzul rug\ciunii. ~n timp ce
omul de odinioar\ g\sea `n mediul social un factor prin care `[i `nt\rea credin]a [i
practica rug\ciunii, ast\zi acest mediu este un factor de r\cire, un factor `mpotriva c\ruia cel care vrea s\-[i men]in\ credin]a [i rug\ciunea trebuie s\ se apere.
Ast\zi omul credincios trebuie s\ caute `n mare m\sur\ el `nsu[i motiva]ii care
s\-i poat\ sus]ine credin]a [i propria sa practic\ a rug\ciunii. {i tocmai aceasta ar
putea face credin]a sa mai profund\ [i rug\ciunea sa mai fierbinte, dat fiind c\,
`n mare m\sur\, ele nu mai sunt sus]inute de mediul social. Prin urmare, omul care
reu[e[te s\-[i `nt\reasc\ credin]a [i rug\ciunea prin motiva]ii personale, reflectate,
poate deveni el `nsu[i un focar pentru `nt\rirea credin]ei [i `nnoirea rug\ciunii `n
mediul s\u social. Prin aceasta el poate ajuta societatea s\ ias\ din via]a superficial\, saturat\ de plictiseal\, care este cauza sl\birii credin]ei [i a rug\ciunii; cu
alte cuvinte, el o poate ajuta s\ reg\seasc\ un con]inut mai substan]ial, s\-[i `nt\reasc\ r\d\cinile adânci `nfigându-le `ntr-o mai mare profunzime a vie]ii, f\r\ de
care existen]a uman\ este de o uniformitate monoton\ [i lipsit\ de semnifica]ie”.
Idem, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2003,
pp. 29-30.
55
Arhim. Sofronie Saharov, Rug\ciunea – experien]a Vie]ii Ve[nice, traducere
de diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 126.
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Cu toate acestea, exerci]iul ra]iunii `n contemplarea lumii constituie o etap\ tranzitorie c\tre contemplarea lui Dumnezeu [i `n nici
un caz nu poate fi dezaprobat `n Ortodoxie. Chiar dac\ la finalul
edific\rii duhovnice[ti prin rug\ciune intens\ [i sus]inut\, centrul
cel mai profund al f\pturii omene[ti p\time[te `ndumnezeirea sau
lucreaz\ cu lucrarea Duhului Sfânt, for]ele sale fiind cople[ite [i
dep\[ite de for]ele dumnezeie[ti [i `ndumnezeitoare ale Lui, toate
`ncord\rile [i str\daniile acestui centru `n raport cu natura creat\
au rolul de a-l preg\ti [i l\rgi, de a-l face cât mai apt pentru teognosia prin har: „Existen]a lumii se v\de[te ca având, pe lâng\ alte
rosturi [i pe acela de a ne exercita toate puterile sufletului `n urcu[ul spre Dumnezeu. Dac\ Dumnezeu ar fi voit s\ Se fac\ cunoscut dintr-odat\, direct, lumea lucrurilor ar fi fost lipsit\ de unul
din rosturile ei. Existen]a lumii `ns\[i ca drum spre Dumnezeu e o
dovad\ c\ suprema cunoa[tere de Dumnezeu nu e un act ira]ional, ci suprara]ional, adic\ nu se realizeaz\ prin renun]area prematur\ la ra]iune, printr-un salt direct `n afara ra]iunii, ci prin dep\[irea ra]iunii, la un nivel care nu o desfiin]eaz\, ci o implic\, dup\
activarea [i folosirea tuturor resurselor ei, dup\ exercitarea cea mai
deplin\ a puterilor ei”56. ~n plus, tehnicile de rug\ciune ne`ncetat\
antreneaz\ atât sufletul, cât [i trupul nostru `n ascensiunea spiritual\, dar nu spritualist\: „Aceste procedee se bazeaz\ `n general pe
interdependen]a sufletului cu trupul, sau pe unitatea mi[c\rii lor.
Precum st\rile suflete[ti se prelungesc `n atitudinile exterioare [i `n
mi[c\ri trupe[ti, a[a gesturile [i pozi]iile exterioare, dac\ sunt `nso]ite de concentrarea gândului asupra lor, au o influen]\ considerabil\ asupra st\rilor sufletului. Un suflet smerit face trupul s\ `ngenunche, dar [i o `ngenunchere `nso]it\ de concentrarea gândului
la Dumnezeu provoac\ o stare de smerenie `n suflet. Spiritualismul
abstract al unei p\r]i a cre[tinismului apusean, manifestat pe terenul
practicii religioase, e nefiresc. El a for]at atitudinile lui, realizându-se
numai printr-o oprire silit\ a valului de sim]ire care, n\scându-se `n
suflet, porne[te spre trup, sau, n\scându-se printr-o atitudine trupeasc\, se `ntinde asupra sufletului”57.
Rug\ciunea asigur\, `ntr-adev\r, cel mai real [i important schimb
de informa]ie [i energie `ntre omul integral [i Dumnezeul Trinitar,
56
57

Pr. prof. Dumitru St\niloae, Ascetica [i Mistica Bisericii Ortodoxe..., p. 231.
Ibidem, pp. 298-299 .
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punând fa]\ `n fa]\ efemerul [i eternitatea, nevoin]a [i lini[tirea,
crea]ia [i sfin]enia Duhului, tipul [i Prototipul. Ridicat pe ultima
treapt\ a sc\rii lui Iacov „orice mi[care `nceteaz\, rug\ciunea `ns\[i
`[i schimb\ natura. „Sufletul se roag\ `n afara rug\ciunii”. Aceasta
este isihia, t\cerea duhului, odihna lui care e mai presus de orice rug\ciune, pacea care dep\[e[te orice pace. E starea „fe]ei c\tre fa]\”,
d\inuind `n ve[nicie, când „Dumnezeu vine `n suflet [i sufletul
pleac\ `n Dumnezeu”. ~n aceast\ `ntâlnire fa]\ c\tre fa]\ cu Cel ce a
venit [i vine, omul ajunge `n sfâr[it a[a cum `n el `nsu[i `l schimb\
ve[nicia divin\, atingând cap\tul „ultimei doriri”58. El redevine fiin]\
sabatic\, vie]uitor al zilei una sau al zilei a opta, vorbitor al unicei
limbi a rug\ciunii dumnezeie[ti, v\z\toare, mi[c\toare, ekstatice [i
contemplative, punte c\tre gr\dina inimii [i p\mântul nou, `n care
~nsu[i Duhul Se roag\ cu suspine negr\ite (Romani 8, 26): „~n raiul
l\untric, ca [i `n Edenul primordial, omul nu poate ajunge [i nu se
poate statornici decât prin pacea s\lt\toare a rug\ciunii. De fapt,
sabatul creaturii nu este altceva decât starea de `ndumnezeire a ei:
Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale [i `n toate lucrurile sale.
Omul poart\ `n centrul fiin]ei sale, `n inim\, pe Dumnezeu care se
odihne[te `ntru el, ca un principiu al `ndumnezeirii sale. De aici,
odihna veacului al optulea – magnificul sabat al eternit\]ii petrecute `n Dumnezeu – se g\se[te `n continuitatea ontologic\ a sabatului dintru `nceputuri, p\strat `n inima fiec\rei creaturi. ~mp\r\]ia
cerurilor va veni din inima omului, de acolo de unde ea este `n
mod firesc a[ezat\: planul obiectiv [i subiectiv se vor g\si dep\[ite `n
planul pneumatic, `n ordinea Duhului care va `nvia `ntreaga
f\ptur\ [i `n a c\rui putere se va vedea venind Fiul lui Dumnezeu
pe norii cerului. ~n felul acesta, antropologicul `[i va `mplini func]iunea sa central\ `n existen]\: `n categoria antropologicului, `n
om [i prin om, `ntreaga Crea]iune `[i va realiza reintrarea `n Dumnezeu [i `n odihna cea de Sabat: „Fiul Omului este Domn al Sabatului” – iat\ ce se va vedea la `nceputul Sabatului celui ne`nserat
al veacului al optulea”59.
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Paul Evdokimov, Vârstele vie]ii spirituale, traducere de Pr. prof. Ion Buga [i
Anca Manolescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2006, p. 240.
59
André Scrima, op. cit., p. 178.

