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traducere din limba greaca,
introducere si note

dePr. Praf
Dr. Dumitlu 5taniloae
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Contributia firilor
contemplative

Filocalia sfintelor nevointe
ale desavîrsirii (J 2):

Cuviosul Isaia Pustnicul

Douazeci si noua de cuvinte
Editura Humanitas, 2009

Traim, mai mult decît oricînd, sub asaltul

cotidian al intoxicarii vizuale si al poluarii fo
nice. Oaza de liniste, momentul de luciditate,

Încordarea singuratatii - toate acestea sînt bine

cuvîntari rare. Excursiile, vacantele sau ca

latoriile la tara par tiranizate de acelasi demon

al risipei, facilitata de bruiajul tehnologic si de

gregaritatea voioasa. În termeni pascalieni, ne
scufundam zilnic În apele distractiei - ceea ce

nu Înseamna neaparat veselie, prosperitate si
fericire. A fi distrat Înseamna sa abdici de la dis

ciplina vointei, controlul imaginatiei si exigenta
cunoasterii de sine. A fi distrat este antiteza

mult Iaudatei "independenJe" pretinse de omul
modern. Cînd telecomanda, Internetul, zo

diacul, frigiderul, pofta de shopping, canalele
ehat, ilustratele deochiate sau clapa telefonului

mobil hranesc zilnic milioane de subiecti ilu

zionati, Întrebarea privind libertatea sufletelor

noastre ramîne fara raspuns. Urgenta unei te

rapii mai trebuie oare argumentata?

În sprijinul acestui verdict vine ultima apa

ritie din celebra colectie de texte filocalice, ini

tiata de pr. Dumitru Staniloae (1903-1993) În

timpul celui de-AI Doilea Razboi Mondial. Ree

ditarea oferita de Editura Humanitas ajunge la

sfirsit prin volumul de texte monastice ale cu

viosului Isaia Pustnicul- un autor din speta ca

lugarilor egipteni care, prin voci ca Sf. Antonie

cel Mare, Sf. Pahomie sau Awa Evagrie Ponticul,

au produs marea revolutie spirituala a secolului
al IV-lea. Citind chiar si doar cîteva frînturi din

paginile acestui autor al Antichitatii tîrzii, nu

44

DILEMATECA • NOIEMBRIE 2009

poti decît sa constati perenitatea Învataturilor

monahismului crestin În raport cu angoasele,
duplicitatile si suferintele omului de astazi si

dintotdeauna. Asistate de pana sensibila si o

chiul patrunzator al parintelui Staniloae, consi

deratiile cuviosului Isaia privind linistirea, trez

via sau pacea interioara hranesc nu doar o cu

riozitate bibliofila, ci o necesitate existentiala.

Sînt simple sfaturi practice ("bînd apa sa nu lasi

gîtlejul tau sa gîlgîie"), dar si intuitii mistice de-o

profunzime inaccesibila unui Începator al vietii

duhovnicesti. Radicalisme ascetice spectaculoa

se se altoiesc pe trunchiul filozofiei bunului
simt: "sezÎnd tu cu fratii, de-ti vine vreo flegma,

sa nu o scuipi Înaintea lor". Porunca dragostei

de aproapele, ospitalitatea aratata strainilor, dar
si regula universala a politetei - iata contributia

firilor contemplative la Întemeierea civilizatiei

europene (amenintata, În secolul al IV-lea, ca si

În secolul XXI, de barbarie).

Cuviosul Isaia Îndruma, sfatuieste, dar mai

ales traieste În orizontul sfinteniei. Împlinirea

datoriei, În manastiri, se Împleteste cu bucuria.

Spiritul de jerfta nu conduce la triumfalism, ci

adapa etosul umilintei si duhul smereniei. Cu

riozitatea - acest drog al mintilor semete si de

sarte - e strunita prin arta tacerii. Cuvintele

schimbate Între membrii comunitatii cunosc

semnele de punctuatie. Accentele cazone sînt

compensate de libertatea harului si de re

cunoasterea tainei persoanei: faptul ca fiecare

om plasmuit "dupa chipul si asemanarea lui

Dumnezeu" are, totusi, un destin unic si ire

ductibil. "Sa nu osîndesti pe cineva pentru chi·
pul lui" - iata avertismentul Împotriva argu

mentelor ad personam, folosite cu tîmpa fero

citate de jurnalistii timpurilor noastre. tînarul,

apoi, primeste recomandarea "sa se foloseasca

de vin pîna la trei pahare". Si filantropia con
duce la altceva decît formula socialista "mici si
bere": "de faci bine unui sarac, sa nu-I chemi la

vreun lucru trecator", spune cuviosul Isaia, a

tent la dimensiunea metafizica a penuriei.
În rezumat, volumul 12 al Filocaliei ofera

antidotul necesar crizei de inteligenta a inimii si
de bunatate a mintii.

Mihail Nearntu


