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nastiri lntil.mpinau dificultati tot mai mari In administrarea 
terenurilor ~i a dependintelor, agravate In acela~i timp de 
politica noului regim fanariot care l~i continua planul de 
,lnchinare" a miinastirilor in exterior. Daca ne gil.ndim apoi 
la numeroasele razboaie ~i devastari prin care au trecut in 
aceea~i perioada Tiirile Romil.ne, putem sa ne imaginam 
modul in care s-a ajuns la o epuizare morala ~i materiala. 
in acest climat se simtea nevo~a, mai ales in mediul mona
hal, a unei innoiri profunde. Inceputul acestei actiuni de 
innoire debuteaza cu staretul Vasile. Fapt unic In istoria 
isihasmului romil.nesc, el intemeiaza un fel de federa(ie cu 
mai multde zece sihastrii legate de Poiana Marului. 

in Moldova, lucrarea de lnnoire este continuata ~i dez
voltata de stare(ul Paisie Velicikovski. Actiunea acestuia 
va fi indreptata indeosebi in directia revitalizarii duhovni
ce~ti a comunita(ilor marilor manastiri, cum este cea de la 
Neam(, aducil.nd aici schimbari importante ~i profunde. 
Pentru sihastriile dependente de manastiri insa, marea ,in
noire" nu va aduce nici o schimbare in regimul vietii lor 
interne . 

" II. Invatatura staretului Vasile 
' ' 

despre rugaciunea lui Iisus 



5. Definitie 
' 

Expresia ,rugaciunea lui Iisus", desemnand o forma 
specifica de rugaciune aflata in uz Ia cre~tinii bizantini ~i 
slavi, este traducerea Iiterara a expresiei ruse~ti molitva 
Iisusova (MOJIHTsa 11Hcycosa), care, Ia randul sau, este echi
valentul expresiei grece~ti euche Iesou ( eux~ 'I ~aoii), in care 
numele Iisus este in genitiv obiectiv. Prin aceasta expresie 
se in(elege deci o rugaciune indreptata catre Iisus. Uzul 
expresiei ,rugacim~ea lui Iisus" in Iimbajul nostru se pre
teaza insa Ia un echivoc, intrucat din punct de vedere gra
matical ea poate insemna ~i rugaciunea fiicuta de Iisus. 
Tocmai pentru a evita acest inconvenient, unii vorbesc de 
,rugaciunea catre lisus", ca de exemplu, autorul articolu
lui din Dictionnaire de Spiritualite140

. Vom prefera insa 
aici expresia clasica ,rugaciunea lui Iisus" devenita uzuala 
~i folosita in mod curent ~i in publicatiile occidentale 141

• 

Expresia, de departe cea mai utilizata de staretul Vasile 
pentru a indica rugaciunea lui lisus, este umnoe delanie 
(yMHOe )1eJiaHHe ), insemnilnd literal ,activitate/practica men
tala" [,Iucrarea min(ii"], in timp ce destul de rar intillnim 
formula clasica molitva lisusova (MOJIHTsa 11Hcycosa). 
A vem apoi o alta serie de expresii construite pornind de Ia 
cuvintele ,rugiiciune" ~i ,pnicticii". Tern1enul ,rugiiciune", 

140 ADNES, ,Jesus", 1974, col. 1127. 
141 A se vedea, de ex., SPmLiK, Mistici russi, 1977, p. 247. 
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II 

I 

I 
!nso(it de adjectivele ,interioara" (sHy~peHHaJ_I) sa~ ·:sfin
tita" (cBl!ll1eHHall), indica !ntotdeau_na ~~ n~m~1 ru~ac:u~ea 
I. . I' s Acelasi lucru este valabii atune! cand mtalnnn U1 ISU . , f 
adjectivele identice care specifica ~elalal~ termen: :,prac. l
ea". Referirea Ia ,practica" li permite. apm staretulm Vasii_e 
sa se serveasca !n acela~i context ~~ de ~er?ul ::a practJ
ca/acJ:iona" (Aell.cTsosam). ~i astfel expres~a _simpla •:a prac
tica [Iuera 1 rugaciunea" se refera tot Ia rugac!Unea lmbsus. 

Toate aceste expresii, atilt cele dependente de term_e~~l 
,rugaciune", cat ~i cele dependente de term_enul ,?rac~Jca: 
sunt utilizate de staretul nostru In mod nedife~en(Jat ~~ fiira 
o accentuare specifica a ceea ce este semmficat d~ ele. 
Expresia care lntr-un anume felle .rezuma p: toate ~~ care 
poate fi considerata drept cea mm completa este ~elatel
naia umnaia molitva (Jienaren&Hal! YMH~l! _MOJIHT~a), m~:/r; 
nand literal ,rugaciunea mentala practlca [lucratoare 1_ : 
Intrucat adjectivul ,mental" are legatura mult prea strans~ 
cu mediul gandirii rationale, acest luc_ru poate. fi derutant, O:a1 
ales cand este vorba despre rugac!Un.~. J?m. acest moti;,, 
atunci cand se refera atat Ia ,rugaciune , cat ~~ I_a ,l~crar:,; 
adjectivul umnaia (yMHal!) are lntelesul d~ :·I~ten?ara_,; 
expresiile ,rugaciune interioara" ~i ,practlca mtenoar~ 
putand fi atunci folosite ca sinonime moderne pentru ruga-
ciunea lui Iisus. . . . . 

Pe langa termenul ,interioara", acela~I adJeCtiv umnma 
(yMHal!) s-ar fi putut red~ CU ,s~iritua~a" ~i .s~ar f~'~UtU~ 
vorbi astfel despre ,rugac!Unea ~~ practlca spir!tua_la , ~x 
presii care ar putea parea mult mai adec':_ate ~~ ~~~baJU~ 
nostru curent. Am renun(at lnsa Ia aceast~ posibih~a~e ~~ 
am folosit adjectivul ,spirituala" cu ~ef~nre Ia r~gacmne 
numai lntr-un context specific ~i prec~s. Intr~adevar, stare
lUI Vasile utilizeaza expresia duhovnaz_a mol~a (Ayx?s~al! 

a)I43 ad1'ca rugaciune duhovmceasca , atune! cand MOJIHTB , " 

142 G, p. 84. 
143 Cf. ibid.. 
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prive~te rugaciunea lui Iisus dintr-o perspectivii diferitii de 
cea legata d~ notiunea de ,practica" Ia care ne-am referit 
mai lnainte. Intr-adeviir, rugaciunea lui Iisus cuprinde doua 
stadii sau trepte: 

,Ea se lmparte In doua principii ca pe un alt rai care iz
vorii~te din sine un ocean ~i se lmparte In doua ~uvoaie: 
~i anume In rugiiciunea activa [lucratoare1 ~i contempla
tivii [ viizatoare ]"144. 

Rugiiciunea practicii/activii [,lucratoare"1 (JienaTen&Hal!) 
este rugiiciunea lui Iisus In primul ei stadiu, In care poate 
~i trebuie sa fie practicata de toti, chiar ~i de eel care, dupa 
cum vom ved:a mai lncolo, se afla Ia primii pa~i ai vie(ii 
duhovnice~ti. In schimb, rugaciunea contemplativii [,viizii
toare"1 (3pHTeJI&Hal!) este rugaciunea lui Iisus care a devenit 
,rugaciune duhovniceascii" (JiyxosHal!)145 ~~ ea reprezinta 
gradul maxim Ia care pot ajunge doar ca(iva desaviir~iti. fn 
acest caz, Duhul (.l(yX&) Sfant e Cel ce lucreaza In inima 
omului de acum curatit de orice patima. Este vorba de o 
stare haricii deosebitii pe care Dumnezeu o acordii numai 
In unele cazuri. Yom folosideci expresia ,rugaciune duhov
niceasca" pentru a indica aceastii stare a rugiiciunii ~i, de 
asemenea, aceastii senmificatie particularii o vom rezerva ~i 
celeilalte expresii clasice: ,rugiiciunea inimii" (cep,11eqHal! 
MOJIHTsa) care In general Ia stare(ul Vasile evocii rugiiciu
nea atunci cand aceasta este lnfiiptuita In inimii numai ~i 
numai prin lucrarea Duhului Sfant. 

fn capitolele urmiitoare ne vom opri Ia descrierea am
belor acestor stadii ale rugiiciunii lui Iisus a~a cum sunt ele 
prezentate de staretul nostru. Pana atunci sii observiim lnsii 
ca toate expresiile - ~~ ele sunt majoritare - legate de 
,practicii" sau ,a practica" se refera exclusiv Ia primul 
stadiu a! rugiiciunii. Astfel, ,practica [lucrarea1 rugaciunii" 
este echivalentii cu ,rugaciunea practicii [lucratoare 1" ~~ am-

144 /, p. 10 I. 
145 G, p. 84. 
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bele expresii pot fi utilizate in mod indiferent una pentru 
cealalta. ~ i pentru celelalte expresii legate de termenul 
,rugaciune" referinta este Ia ,rugaciunea lucratoare". AI 
doilea stadiu a! rugliciunii lui Iisus este insa indicat numai 
in cazurile in care cuvantul rugaciune este insotit de adjecti
vele ,dubovniceasca" (iJ,yxoaHall), ,vazatoare" (3pHTeJJbHal!) 
sau ,a inimii" (cepAe•mall). Este important sa retinem 
aceste precizari dadi vrem sa intelegem invatlitura staretu-

lui Vasile. 

Formula rugaciunii lui Iisus se compune, potrivit lui 

Vasile, din cinci cuvinte ~i anume: 
I. Doamne (focnOJIH) 
2. Jisuse (HHcyce) 
3. Hristoase (XpHCTe) 
4. miluie~te-mli (noMHnyll:) 

5 . ( )146 . pe mme Mll . 
~tim eli in traditia isihasta cuvintele formulei n-au fost nici
odata rigid limitate Ia acestea cinci. Foarte obi~nuitli, de 
exemplu, este adaugarea cuvantului ,plicatosul" Ia sfiir~itul 
invocatiei, ca ~i inserarea Ia cuvintele ,Jisuse Hristoase" a 

apozitiei Fiul lui Dumnezeu". Numarul de cinci cuvinte . " este stabilit de stare(ul Vasile pe baza unui citat din Sfiintul 
Apostol Pavel: ,Dar in biserica vreau mai bine sa grliiesc 
cinci cuvinte cu mintea mea, ca sa invat ~i pe altii, decat 
zeci de mii de cuvinte intr-o limba straina" (I Co 14, 19). 
Acest verset este citat ~i interpretat de stare(ul Vasile astfel: 

,Precum ·spune Apostolul [Pavel]: «Vreau sa graiesc mai 
bine cinci cuvinte cu mintea .mea decat zece mii cu lim
ba» [I Co 14, 19]. Se cuvine a~adar ca intai de toate sa 
ne curlitim mintea ~i inima prin aceste cuvinte cinci Ia 
numar, rostind mereu in adancul inimii: «Doamne, Iisuse 

Hristoase, miluie~te-ma!»" 147 • 

146 Cf. !, p. Ill. 
147 G, p. Sl. 
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Pe langa aceastli formul1i din cinci cuvinte giisim si 0 

formula mai lunga: ' 

,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiullui Dumnezeu miluie~-
te·tnii!"148. ' 

Cu adiiugarea celor doi tem1eni, ,Fiullui Dumnezeu" (Cbme 
Eollm~), formula devine astfel compusa din ~apte cuvinte. 

Vasile nu face nici o diferentii intre cele douli formule 
~i, daca in ~od normal preferinta sa constantli merge catre 
formul~ ma1 scurtii, aceasta pare dictatli numai de faptul de 
a o putea !ega de cele ,cinci" cuvinte din versetul Sfiintu
lui Apostol Pavel. 

Cine vrea deci sii se consacre rugaciunii lui Iisus trebuie 
sa repete neincetat cuvintele formulei. Pentru Vasile cuvin
tele rugaciunii ne oferii ocazia sa-L invocam, sa-L procla
:U~m. ~i sa-L miirturisim pe Iisus Hristos Care este prezent 
m m1ma noastra. lata ce spune: 

,Toate acestea: «cuvantul», «marturisirea» si «chemarea» 
intelege-le in sensu! eli Hristos, Care S-a silasluit in tine 
prin Sfiintul Botez, este iniiuntrul tiiu, iar tu t;ebuie sa-L 
c~emi, s~-~ cuvantezi ~i miirturise~ti neincetat, spunand 
cand cu mnna, cand cu buzele: «Doamne, Jisuse Hris
toase, Fiullui Dumnezeu, miluie~te-ma!»" 149. 

Cele trei verbe: ,a invoca", ,a proclan1a" ~i ,a tniirturisi", 
sunt aliiturate de Vasile printr-o citare Iibera a versetelor 8 
9 ~i 13 din capitolul 10 a! Epistolei ciitre Romani. Cuvintel~ 
rugiiciunii lui Iisus trebuie deci sa devinii expresia invoca
rii, proclamiirii ~i marturisirii lui Iisus Hristos de catre noi. 
Prin invocare Ii adresam Mantuitorului rugamintea si cere
rea de ajutor, iar prin proclamare ~i marturisire Ii ~ducem 
lauda ~i slava care I se cuvin ca Fiu a! lui Dumnezeu. 

148 F, p. 93. 
149 Ibid 
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Cum ne-au sugerat deja citatele precedente, loc_ul unde-L 
utem gasi pe Iisus Hristos pentru a-1 adu:e mvo~area 

~oastra insistenta este inima noastra. Comentand cu~mtele 
Evangheliei ,Cel ce crede In Mine, rauri de ap~ VIe ~or 
curge din pi\ntecele lui" (In 7, 38), staretul Vasile amm-

teste d"i: 
, Tot eel botezat prime~te tainic In adancul inimii lui 
;ceasta Apa de sus ... [ deoarece] toti primesc Ia Sfiintul 

I H . t ,!50 
Botez lnauntrul or pe ns os . 

Referinta Ia harul pe care fiecare cre~tin 11. prime~te. In 
momentul Botezului este pentru staretul yasiie_foarte _Im
portanta. in multe pasaje el repeta cu clan tat~ c~ _nu~a~ cu 
aceasta premiza sacramentala ?ractica _ruga:mn~I lm IIsus 
are sens ~i valoare. ~i tocmat aceasta leg?tura ~u .. haru! 
baptismal, pe care 11 primesc Ia Botez tott cre~tmu fiir~ 
deosebire, li va permite sa afirme, cum vom ve~ea mat 
lncolo, ca rugaciunea lui Iisus 1i priveeyte nu numat pe mo
nahi, ci pe toti cei botezati. . _ 

Prin referirea Ia harul baptismal staretul ~ astle se ~~eaza 
pe deplin In traditia isihasta care, ln:~pand md~osebt ~e Ia 
Simeon Noul Teolog, sustinea posibthtatea un~I ~~penen(e 
concrete a harului divin prin rugaciunea mmtu: P~~tr~ 
staretul nostru, intermediarul netnijlocit al ~ce~tei ~~z~um 
duhovnicesti a fost fiira lndoiala Sfiintul Gngone Sn~mtul, 
a carui lnv~tatura era orientata In mod esential tocma~ spre 
recuperarea' ,energiei" baptismale. ~i ~tim c~ mar~ mflu
enti\ au exercitat scrierile sale asupra stare(ulm Vasile, care 

spune astfel: 
Fiindca acestea se dau In chip nelndoielnic fiediru~ 

~redincios Ia na~terea din nou [Ia Botez] ~i raman In nm 
nepierdute, chiar daca nu le simtim 1ntru~at s~ntem 
omorati de pacate; dar prin lucrarea porunc!lor eyt che
marea, lui Iisus Hristos, Care este In inimile noastre, 

150 Ibid., p. 94. 
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aceste daruri se primesc lnapoi ~i vedem cu mintea cele 
primite de noi mai lnainte"151

• 

Nemaifiind In masura sa perceapa harullui Dumnezeu din 
cauza pacatelor fiicute dupa Botez, cre~tinul poate spera sa 
recupereze experienta vie a harului divin pe care 11 poarta 
In sine gra(ie rugaciunii lui Iisus, cu care lnva(am sa-L 
invocam pe !sus Hristos 1n inima noastra. 

E important de subliniat ca, pentru staretul Vasile, recu
perarea harului bap!ismal pretinde, pe lilnga rugaciune, 
pazirea pqruncilor. In acest mod, practica rugaciunii lui 
Iisus este, pe de o parte, inserata In contextul sacramental 
al Bisericii: putem sa-L invociim pe Iisus Hristos pentru ca 
In Biserica am primit Botezul, datorita caruia Iisus Hristos 
locuie~te In inimile noastre; iar, pe de alti"i parte, aceeasi 
practica este ancorata lntr-un solid fundament asceti~: 
intentia fermi\ ~i hotarilrea vointei de a pazi poruncile 
Acestuia. Numai cu aceste doua referinte esen(iale practica 
rugaciunii lui Iisus este valabila. 0 indica cu claritate ln
se~i cuvintele rugaciunii: cu prima jumatate a formulei -
Doamne Iisuse Hristoase (Fiul lui Dumnezeu) - ne adre
sam Domnului pe Care II purtam In inimile noastre de Ia 
Botez; cu a doua jumatate- miluie$te-mii pe mine, (piicii
tosul) - invocam milostivirea lui Dumnezeu ca sa ne ajute 
sa ne biruim patimile spre a lmplini voia Sa eyi, In acelaeyi 
timp, sane ierte lncalcarea poruncilor Lui. 

Este ceea ce subliniaza stare(ul Vasile lnsu~i prin terme
nii ,proclamare, marturisire, invocare" atribuiti ca defini(ie 
recitarii rugaciunii lui Iisus. II proclamlim eyi Ilmarturisim 
pe Iisus Hri~tos ca Fiu a! lui Dumnezeu lntrucilt este pre
zen! In noi; II invocam pentru a dobilndi ajutorulnecesar In 
lupta noastra lmpotriva vrajma~ului ~i milostivirea sa In 
!nfrilngerile suferite aici. Astfel, scurta formula a ruga
ciunii lui Iisus dobiindeeyte In sine, aeya cum o cere de altfel 

151 Ibid., p. 98. 
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orice rugliciune, atilt caracteristicile laudei, cat ~i ale rugli
mintii fierbinti. In sintezli, putem spune eli pentru staretul 
Vaslle rugliciunea lui Iisus este repetarea nelncetatli a fo~
mulei ,Doanme Iisuse Hristoase, miluie~te-mli!", cu care II 
proclamlim ~i mlirturisim pe Iisus Hristos In inima noastrli, 
invocandu-L pentru a primi ajutorul Sliu. 

6. Lupta duhovniceasca 

lntroducerea !a Filotei incepe cu un citat scripturistic 
luat din Epistola Apostolului Pavel cafre Efeseni: 

,Lupta noastrli nu este cu trupul ~i cu sangele, ci cu in
ceplitoriile ~i puterile ~i stlipanitorii intunericului acestui 
veac, cu duhurile rete de sub cer"152

• 

Prin acest verset, staretul Vasile urmare~te sa ofere cadrul 
general In care intelege in adevarata ei semnificatie rug~
ciunea lui Iisus. Nu este vorba de o referinta generica. In 
aproape fiecare paginli a operei sale el este preocupat de 
refacerea unui atare context, cu convingerea eli numai cu 
aceasta referinta poate defini ~i descrie adecvat tot ceea ce 
se refera Ia rugaciunea lui lisus. Este important deci sa 
intelegem toate rezonantele pe care le cuprinde versetul 
citat ~i sa tinem cont ~i de contextul general at pasajului in 
care se gase~te inserat acesta. 

Pasajul Epistolei cafre Efeseni este chiar eel care incheie 
aceasta epistola paulina. Dupa ce a inceput cu expunerea 
misterului Tainei Trupului lui Hristos, ~i dupa ce a descris 
conduita corespunzatoare acestei taine, Apostolul incheie 
cu un amplu indemn in care prezinta care este conditia 
permanenta a cre~tinului In aceasta lume. Fiecare cre~tin 

152 F, 89; cf Ef6, 12. 
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este un luptiitor, iar lupta pe care trebuie sa o poarte nein
cetat este dusa impotriva lui Satana insu~i. Nu este vorba 
deci de o lupta omeneasca, ci de una supraomeneasca. 
Du~manii nu sunt un individ sau altul, nu sunt ,sange ~i 
came". Lupta se duce impotriva unui numar nesfiir~it de 
du~mani (incepatoriile, stiipiiniile ... ) care se afla inconti
nuu in atac ~i sun! superiori omului prin situarea lor ,in 
vazduh'~ ca ~i prin camuflarea ~i inatacabilitatea acestei 
pozitii. In sine, aceasta varietate de du~mani constituie pur 
~i simplu avangarda multiforma ~i des!a~urarea multipla a 
puterii du~mane lui Dumnezeu care, ca putere ce domina 
lumea, se ascunde in spatele lumii inse~i: Satana. 

Dacii batalia neincetata pe care trebuie sa o poarte cre~
tinul are un caracter suprauman, cui anume i se va putea el 
adresa pentru a dobandi forta ~i puterea necesara, daca nu 
lui Hristos Insu~i? ,lntariti-va in Domnul ~i intru puterea 
tariei Lui" (Ef 6, I 0) ne indeamna Sfantul Apostol Pavel 
dupa ce ne-a invatat ca puterea Domnului e cea care a Iu
era! Invierea Lui din morti ~i Inaltarea Sa deasupra tuturor 
,puterilor". Pentru a reu~i sa ,se intareasca in taria lui 
Dumnezeu" cre~tinii din Efes sun! 1ndemnati sa se echipeze 
cu armamentul lui Dumnezeu, !ara de care nu vor reu~i sa 
alunge ispitele diavolului. Apostolul se opre~te Ia descri
erea acestui minunat armament care asigura victoria, tre
ciind in revista elementele din care este constituit ~i care 
amintesc in linii mari armamentul legionarilor romani din 
acea vreme. Interesul sau nu este indreptat insa spre de
scrierea annamentului, ci spre semnificatia fiecarei parti 
care in mentionarea sa sunt ~ase: centura, plato~a, sandale, 
scut, coif, sabie, ciirora le corespund in mod simbolic in 
ordine: adevarul, dreptatea, pacea, credinta, mantuirea ~i 
cuvantullui Dumnezeu153

• 

Semnificatia simbolica a armamentului este reluata de 
staretul Vasile insu~i care, indata dupa citarea textului din 

153 Cf. Ef6, 13-17. 
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Efeseni 6, 12, reproduce o formula din slujba ritualului 
bizantin al tunderii in monahism in care este cuprins verse
lui 17 al aceluia~i capitol: ,Luati ~i sabia duhului care este 
cuvantullui Dumnezeu". Formula este rostita in :Uomentul 
in_ c~re monahul prime~te un ~irag de matanii de lana (nu
U:tt m slavonii qeTKH, ciotki sau sepBMI.\a, vervita) alciituit 
dm o suta de noduri ~i care serveste Ia numararea invoca
tiilor ~i recitarea rugaciunii lui risus. Cuvintele adresate 
noului monah sunt: 

,~rime~te, frate, sabia duhovniceasca, care este cuvantul 
lUI Dumnezeu [cf. Ef6, 17], pe care purtiindu-1 pe buzele 
t~le, in TI_Jintea ~i inima ta, roste~te neincetat: Doamne, 
hsuse Hnstoase, Fiullui Dumnezeu, miluie~te-mii!"l54_ 

Referirea Ia sabia duhovniceasca este cu atilt mai semni
fi~ati_v~ daca se ia in considerare faptul ca, in spiritul ace
!Ula~l ntual, ~emni~catiile simbolice ale celorlalte parti ale 
armamentulUl mentwnate de Epistola cafre Efeseni inspira 
tot atatea formule care insotesc fiecare act al imbracarii. 
Astf~l, in momentul inmaniirii centurii de piele, noului mo
nah 1 se aminte~te: ,lncinge-ti coapsele cu puterea adeva
rului"; primind mantia cea mare, ca trebuie sa se lmbrace 
cu ,plato~a dreptatii"; In mod asemanator, Ia culion cii el 
aminte~te ,coiful mantuirii", Ia sandale cii trebuie sa slu
jeascii Ia vestirea ,evangheliei pacii", ~i, in fine, Ia cruce 
cii ea reprezinta ,pavaza/scutul credintei"155

• Numai daca 

154 F 89 -, p. . Formula se gase~te In r3nduiala tunderii in monahism in 
,schim~ cea mica" (Posledovanie inoCeskago postriZenia Roma 19,52 
P· 3~>:. In ~raditia ~ona_stica .biza.ntinil, rnonahii sunt numiii dupil 'treapt~ 
spou:u"Im du~ovmce~tl -~.u ttt~un care pun accentul pe tipul de haina pe 
care tl nnbraca: ,rasoforr, adtca purtiltori de ,rasa", o mantie de culoare 
neagra_ cu m~neci la:~i-~ m?nahi c~ ,schima mica" [microschimi], adidi 
mo~ah1_ c_u ,ti~uta mica·; ~~ monah1 cu ,schimi'i mare" [megaloschimi, sau 
s:himmci], ~d:~a m~nahi cu ,haina I_Tiare". Se poate spune cu aproximatie 
ca un ,.r~sofor e deja· un monah, ch1ar daci:\ e numai un tncepator tn viala 
monaha.la, mona~ul cu ,s~hima ~nita" e pe calea desavar~irii, iar monahul 
cu ,sch1ma mare sau schim[v]mcul e un monah desavarsit. 

155 Cf. textul rdnduielii tunderii citat tn nota de mai su~, p. 36-40. 
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monahul se va increde constant in aceste anne duhovni
ce~ti va fi in masurli sa scape de teribilele atacuri ale Sata
nei. Sli mai spunem ca dintre toate armele indicate, cea 
mai puternicli pare sa fie ,sabia". Ea este singura care poate 
fi definitli ca o armli ,ofensivli": datoritli ei putem pleca Ia 
atac ~i-1 putem rani sau nimici pe vrlijma~; celelalte insii 
sunt arme ,defensive" ~i, ca atare, ne oferli o protec(ie 
pentru a nu fi rlini(i de vrlijma~ii care ne atacli. 

Citilnd formula ritualului care se. referli Ia ,sabie", inte
resul staretului Vasile se indreaptli asupra faptului eli -in 
cuvintele formulei - sabia duhovniceascli a monahului 
este legatli in mod expres de cuvintele rugliciunii lui Iisus. 
Pentru Sfil.ntul Apostol Pavel numai cuvil.ntul lui Dunme
zeu reprezinta sabia duhovniceascli a fieclirui credincios. 
Ritualul monahal pare a vrea sli meargli mai departe in 
precizarea acestui ,cuvil.nt a! lui Dumnezeu": pe h,uzele 
monahului ea devine invocarea rugliciunii lui Iisus. Inmil.
narea mlitaniilor monahale confirmli in mod vizibil aceasta 
precizare: din ace! moment mlitliniile vor atiirna de bril.ul 
monahului sau vor fi tinute striins in miiinile sale ca o ade
vliratli spadli ~i ii va aduce aminte pil.nli Ia moarte eli trebuie 
sa repete ne1ncetat ,Doanme Iisuse Hristoase, miluie~te-mli!". 

Aceasta perspectivli este pe deplin acceptatli ~i asumatli 
de stare(ul Vasile. Dacli sabia duhovniceascli este rugliciu
nea lui Iisus, atunci aceasta rugliciune nu poate fi conside
ratli doar ca un exercitiu ascetic pios care poate fi adoptat 
sau abandonat in mod indiferent. Primind mlitliniile, mona
hul prime~te sabia sa ~i doar folosind aceastli sabie duhov
niceascli poate crede eli se va putea apara de primejdiile ce 
11 a~teaptli pe calea duhovniceasca. Din plicate, a~a _cum 
stare(ul Vasile se vede nevoit sa constate cu amliriicmne, 
existli monahi care primesc aceasta sabie ~i o poartli Ia 
bril.u, dar nu vor ~i nu ~tiu sa o foloseascli. Situatia lor este 
sugestiv conturatli de stare(ul nostru printr-o comparatie 
luatli din uzantele vremii sale. Nu numai soldatii poarta 
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sabie. ~i alte persoane au sabia Ia cinglitoare, dar, spre 
deosebire de soldati, nu ~tiu s-o foloseasca. 0 poarta cape 
un semn de distinctie sau de prestigiu, dar dacli s-ar afla 
intr-un pericol n-ar ~ti In mod sigur cum sa o ia in mana 
pentru a se apara. Aceasta este imaginea a ceea ce se in
til.mpla ~i printre monahi: adevliratii soldati ai lui Hristos 
~tiu cum sa lupte cu du~manii, ceilal(i au sabia Ia cinga
toare, dar o poarta numai din obi~nuin(a, fiira sa fi inva(at 
deloc cum sao mil.nuiascl\156

• Pornind tocmai de Ia aceasta 
din urmli constatare stare(ul Vasile a fost indemnat sa scrie 
Introducerile sale in apararea rugaciunii lui Iisus. Daca ne-a 
fost data o sabie; pare sa spunli el, in mod sigur ea nu ne-a 
fost data pentru estetica; suntem in razboi; de aceea, e 
vorba de via(li ~i de moarte, ~i numai luptiind cu acest fel 
de sabie putem spera sa ie~im invingatori. 

lmaginea rugaciunii lui Iisus ca sabie duhovniceasca 
este intliritli ulterior de stare(ul Vasile cu alte douli pasaje 
scripturistice. Chiar daca nu le citeazli in mod explicit, 
neindoielnic face aluzie Ia ele. Atunci cil.nd scrie eli ruga
ciunea lui Iisus este 

,o anna invapaiata care paze~te poarta inimii"157
, 

folosind expresia ,arma invlipaiatli", el se referli in mod 
!impede Ia Facerea 3, 24: 

,~i i:i:gonind pe Adam, 1-a a~ezat in preajma grlidinii celei 
din Eden ~i a pus heruvimi ~i sabie de flaclirli vil.lviii
toare sa pazeasca drumul catre pomul vietW'. 

Bazilndu-se pe tradi(ia patristica care vede in raiul pamil.n
tesc simbolul inimii omene~ti 158, stare(ul Vasile poate vorbi 

ISO Cf. F. p. 89. 
157 Ibid. 
158 

A se vedea, de ex., MAXIM MARTURISITORUL, Capito/e despre dra
goste II, I; ed. critica A. Ceresa-Gastaldo, Roma, 1963, p. 95 [FR II, 1947, 
p. 54.] In text e interpretata simbolic porunca data de Dumnezeu lui Adam 
de a Iuera ~i pi'izi raiul pi'im§ntesc (cf. Fe 2, 15) fiic§nd din acesta din unna 
o alegorie a inimii omului. 
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despre rugaciunea lui Iisus ca despre unica arma cu adeva
rat infailibilii in a tine departe de inima noastra orice posi
bil amestec al du~manului. A~a cum gradina din Eden este 
aparata de sabia heruvimilor ·~i nimic strain lui Dumnezeu 
nu poate patrunde in ea, in acela~i mod inima noastra este 
pazita de invocarea neincetata a Numelui lui Iisus. 

Cu alta referinta implicita Ia Sfiinta Scriptura staretul 
Vasile subliniaza puterea distructiva pe care rugaciunea lui 
Iisus o exercita impotriva gandurilor du$mane: 

,Fiindca a~a cum o sabie cu doua tai~uri taie cu ascu
ti~ul ei tot ce-i sta in cale oriincotro o vei intoarce, tot 
a~a lucreaza ~i rugaciunea lui Iisus Hristos, cand fata de 
gandurile rele ~i patimi, ciind fata de pacate"159

• 

Nu e dificil sa recunoa~tem referinta Ia Evrei 4, 12: 

,Caci cuvantul lui Dumnezeu e viu ~i lucrator $i mai 
ascutit decat orice sabie cu doua tai$uri ... " 

Autorul Epistolei ciitre Evrei se serve~te de imaginea sabiei 
pentru a indica puterea cuviintului lui Dumnezeu in aceea~i 
perspectiva cu cea de Ia Efeseni 6, 12. In ambele cazuri, 
expresia ,cuvantul lui Dumnezeu" are o semnificatie pre
cisa: ea se refera Ia ,kerygma", adica Ia cuvantul credintei 
predicat de Apostoli $i care cuprinde lntreaga economie a 
miintuirii a~a cum s-a manifestat ea in Iisus Hristos. 

Staretul Vasile se serve~te de imaginea sabiei pentru a 
sublinia puterea lui Iisus. Dar aici apare o problema. Ver
setele din Efeseni 6, 12 ~i Evrei 4, 12 compara ,sabia" 
simplu cu ,cuvantullui Dumnezeu"; staretul Vasile lnsa o 
compara cu rugaciunea lui Iisus. Cum poate fi intemeiata 
echivalenta intre cuvantul lui Dumnezeu ~i rugaciunea lui 
Iisus? 

Intai de toate, a~a cum am vazut, eli~i justifica interpre
tarea cu textul randuielii tunderii In monahism. Trebuie sa 
observam lnsa ca aceea~i randuiala nu se limiteaza exclu-

159 G, p. 80. 
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siv Ia aceasta perspectiva. In slujba tunderii unui monah in · 
,schima mare"· (megaloschema) ritualul adauga Ia fonnula 
obi~nuita urmatoarele cuvinte: 

,Ai grija ca de acum trebuie sa ai tot timpul pe buzele 
tale cuvantul lui Dumnezeu, in rugaciune, In psalmi, 
in imne, In cantari duhovnice~ti, astfel ca nici o vorba 
de~arta sa nu mai iasa din gura ta!''160

• 

Cuvantullui Dumnezeu nu este deci numai numele lui Iisus 
invocat nelncetat. cu formula proprie a rugaciunii, ci el 
cuprinde ~i ,psalmi, imne ~i cantari duhovnice~ti". Staretul 
Vasile lnsa, care se limiteaza Ia citarea fonnulei din riin
duiala ,schimei mici", intelege sa-~i orienteze interpretarea 
,cuvantului lui Dumnezeu" in mod exclusiv $i unic in di
rectia rugaciunii lui Iisus. 

In al doilea rand, el se prevaleaza de a~a-zisa ,teo Iogie 
a numelui" dezvoltata in jurul numelui propriu ,Iisus" 
plecand de Ia texte nou-testamentare asemanatoare: 

,~i intru nimeni altul nu este mantuirea, caci nu este sub 
cer nici un alt nume dat intre oameni In care trebuie sa 
ne mantuim noi" (FA 4, 12). 

,Pentru aceea, ~i Dumnezeu L-a preainaltat ~i I -a diiruit 
Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca intru 
numele lui Iisus tot genunchiul sa se piece, al celor 
cere~ti ~i al celor pamiinte~ti ~i al celor de dedesubt" 
(Flp 2, 9-10). 

Reflectia teologica ~i sensibilitatea spirituala speciala dez
voltate in jurul ,numelui" lui Iisus au liisat urme evidente 
atiit in traditia rasariteana, cat $i in cea occidentala161

. In 
domeniul ascezei, alluptei duhovnice~ti a cre$tinului, s-au 
putut astfel atribui numelui Iisus prerogative cu totul deo-

160 A de vedea p. 92.:...93 din r§nduiala tunderii citatii mai sus. nota 154. 
161 Un studiu fundamental asupra acestei teme e eel al lui HAUSHERR, 

Noms du Christ. A se vedea ~i NovE, ,Nom de Jesus". 
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sebite. Staretul Vasile se refera Ia acest mod de giindire, 
atunci ciind, taciindu-se ecou al pasajului citat mai sus din 
Filipeni 2, 9-1 0, afirma ca 

,Nu vei gasi in cer ~i pe pamiint arma mai tare asupra 
" 'I N I I . H . t " 162 

vraJma~J orca ume e . m ns os . · 

Referirea Ia arme aminte~te indata imaginea sabiei, atilt de 
draga staretului Vasile. Numele lui Iisus este sabia duhov
niceasca, singura care ii ingaduie cr:~tinului s~ 1nfrunte 
biitalia 1mpotriva puterilor nevazute. Insa acela~I lucru fu
sese spus despre cuviintul lui Dumnezeu, care 1n arsenalul 
duhovnicesc reprezenta tocmai sabia. Sub acest aspect, 
cuviintullui Dumnezeu ~i numele lui Iisus sunt echivalente. 
Deci rugaciunea lui Iisus, care este invocarea constanta a 
numelui lui Iisus ~i care de aceea particip11la puterea legata 
de acest nume, poate fi considerata Ia riindul sau pe acela~i 
plan cu cuviintul lui Dumnezeu. De altfel, Iisus Hristos 
este ,Cuviintul lui Dumnezeu" 1ntrupat Care rezuma in 
Sine toate tainele pe care ,cuviintul lui Dumnezeu" le-a 
manifestat de-a lungul istoriei miintuirii. Conform ada
giului antic nomen est omen, o presupozitie funda11_1ental.a 
pentru intreaga teologie legata de nu11_1e, p:rsoana ~~ ?e:u
nullui Iisus sunt concentrate 1n semmfica(Ia Numelm sau: 
Dumnezeu Care miintuie~te". El este deci ,cuviintul lui '' . . .. 

Dumnezeu" oferit oamenilor pentru a obpne, gra(Je putern 
lui miintuirea adica biruinta asupra raului, asupra Satanei. ' ' ' . . 

Tendinta staretului Vasile de a echivala rugacmnea lm 
Iisus cu c~viintul,lui Dumnezeu ~i numele lui Iisus cu per
soana lui Iisus este mai mult sau mai putin prezenta pre
tutindeni in scrierile sale. Semnificativ in acest sens este 
modul in care citeaza, eliminiind ciiteva fraze, unele versete 
din capitolul I 0 al Epistolei ciitre Romani. Reproducem 
in intregime versetele 8, 9 ~i 13 subliniind partile pe care 
staretul Vasile le reproduce ca un citat unic: . . 

162 F, p. 93. 
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,[versetul8] Dar ce zice Scriptura? «Aproape este de tine 
cuvdntul, fn gura ta # fn inima ta» [Dt 30, 14]. [verse
tul 9] Cii de vei miirturisi cu gura ta cii lisus este Dam
nul ~i vei crede in inima ta ca Dunmezeu L-a inviat din 
morti, te vei mantui. Caci cu inima se crede spre dreptate, 
iar cu gura se marturise~te spre miintuire ~i «oricine va 
chema numele Domnului se va mdntui» [Rm 10, 8-10. 13; 
cf. loi/3, 5]"163

• 

La versetul 8 a fost omis tocmai ceea ce define~te cuviin
tul, care, fiind ,cuviintul credintei pe care-! propovaduim", 
se refera Ia ,kerygma" cu aceea~i semnificatie a ,cuviin
tului lui Dumnezeu" de Ia Efeseni 6, 16 ~i Evrei 4, 12. De 
asemenea, Ia versetul 9 este omis continutul marturisirii lui 
Iisus ca Domn, care constr1 1n a crede ca ,Dumnezeu L-a 
inviat pe El din morti". fn fine, versetul 13, care este un 
citat din Ioi/3, 5, este reprodus de Sfiintul Pavel ca marturie 
a universalitatii miintuirii afirmata in versetul precedent: 
,Caci nu este deosebire intre iudeu ~i elin, pentru ca ace
lasi este Domnul tuturor". lata insa cum explica Vasile 
intregul pasaj, pleciind de Ia modul concis in care 1-a re
produs: 

,Toate acestea: «cuviintul», «marturisirea» ~i «chemarea» 
intelege-le in sensu! ca Hristos, Care S-a sala~luit in tine 
prin Sfiintul Botez, este inauntrul tau, iar tu trebuie sa-L 
chemi, sa-L cuvantezi ~i marturise~ti neincetat, spuniind 
ciind cu inima, ciind cu buzele: «Doamne, Iisuse Hris-

F. II . D. 'I . t -, "'64 toase, IU UI umnezeu, nu me~ e-ma.» . 

Potrivit invataturii staretului Vasile, participiind Ia pu
terea care iese din numele ,Iisus", rugaciunea lui Iisus 
reprezinta 1n mod !impede arma cea mai eficace pentru a 
1nfrunta batalia noastra launtrica. Dar traditia ascetica a 
propus dintotdeauna ~i alte arme duhovnice~ti: 

163 Ibid. 
164 Ibid. 
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,Spre ~tiin¢ mai trebuie adaugat cit o mare arma asupra 
vrajma~ului ~i a poftei rele este aducerea-aminte de 
moarte, de gheena sau de chinurile ve~nice ori de infri
co~ata judecata, de chinuitorii de Ia vamile vazduhului, 
sau de Imparatia cerurilor ~i de bucuria sfintilor ~i de 
celelalte asemanatoare acestora"165

• 

In acest text e u~or de gasit o intreaga serie din ceea ce am 
putea numi ,obiectele" meditatiei propuse indeobeyte celui 
care inainteaza pe calea ascezei166

• Toate aceste medita(ii, 
considerate pe buna dreptate ,anne puternice impotriva 
vrajmaeyului", nu au pentru stare(ul Vasile nici o utilitate 
dacii sunt despar(ite de rugaciunea lui Iisus. Fragmentul 
deja citat continua astfel: 

,Pentru noi patimaeyii eyi nesimtitorii insa, toate acestea 
sunt foarte slabe fiira aten(ia mintii ~i fiira chemarea 
Numelui lui Iisus Hristos"167

• 

Aliituri de rugaciunea lui Iisus, stare(ul nostru introduce aici 
un alt element: aten(ia mintii. Tocmai datorita acestui fapt 
el poate sustine cit acela care se afla Ia inceputul vietii sale 

165 I, p. 105. 
166 Unica tema mai pmticularii ~i nu atftt de obi~nuitii e cea a examenului 

inexorabilla care vom fi supu$i trecdnd dupQ moarte prin vi'imile sferelor 
cere$fi. Starep.tl Vasile face aici referintii la interpretarea duhovniceasca 
clasica a temei ,vamilor" comuna In literatura cre~tina veche, tema datorata 
rriotivului gnostic al ciiHitoriei sutletului dupii moarte prin sferele cere~ti. 
Viimile sunt pline de demoni care lncearca sa impiedice sufletul sa intre in 
paradis folosindu-se ca pretext de piicatele comise in viata. Numai Sufletul 
care a :tacut podiintii, increz§ndu-se In harullui Hristos, poate fi izbavit de 
datoriile pe care i le cer·ca tribut vame~ii demoni. ~i Hristos-a trebuit sa 
pliiteasca Satanei datoria contractata de pficat (cf. Col2, 14). Ca un exem .. 
plu semnificativ al acestei interpretari. a se vedea ORIGENE, Homilies sur 
Luc, hom .. XXIII. SC 87. p. 316-320. mai ales nota 2 de Ia p. 318. Semnifi
cativa ln acest sens este ~i vedenia Sfantului Antonie relatata ln ·viata 
acestuia scrisa de ATANASIE CEL MARE, cap. 64 (PG 26, 933-936), in care 
sunt descrise luptele ~i ostenelile pe care trebuie sa le infrunte Ia ,traversa~ 
rea vazduhului" unde lucreaza ,stapdnitorul puterilor vazduhului" (cf. Ef 
2, 2) [trad. rom. pr. D. Staniloae. PSB 16, 1988, p. 229-230]. 

167 I, p. 105. 

334 

ascetice, sau este cufundat inca intr-un fel in patimi, nu 
poate dobii.ndi nici un avantaj decisiv din meditatiile citate 
mai sus. 

Premisa fundamentala a acestei invataturi consta in con
siderarea rugaciunii lui Iisus ~i a atentiei mintii drept strii.ns 
unite eyi interdependente intre ele. Rugaciunea lui Iisus este 
practica sau lucrarea prin excelenta a min(ii: cum anume 
poate fi invocat Iisus, Care se gaseeyte in inima noastra, eyi 
cum putem sta In prezenta Lui tara sa avem atentia intoar
sa ,inauntrul" nostru? Relatiile intre rugaciunea lui Iisus ~i 
atentia mintii primesc de aceea Ia staretul Vasile o atentie 
deosebita. Aceasta ii permite sa raspunda Ia obiec(ia care 
se ive~te in mod spontan: de ce sa privilegiem rugaciunea 
lui Iisus fatii de celelalte ,arme", din moment ce atilt una, 
cii.t ~i celelalte au toate nevoie de atentia mintii pentru ada 
roade? Or, dupa cum vom vedea mai pe larg in urmatorul 
capitol, Ia atentia mintii se ajunge mai u~or ~i mai sigur 
datorita rugaciunii lui Iisus. $i oricum, chiar daca nu i se 
accepta aceasta relatie privilegiata cu aten(ia mintii, supe
rioritatea rugaciunii lui Iisus este evidentiata in cele din 
urma de stare(ul Vasile printr-un ape! Ia puterea numelui 
lui Iisus: 

,Caci de~i cei care ~i-au biruit nesimtirea pot stinge 
poftele trupului ~i stiirpi din suflet giindurile rele prin 
aducerea-aminte de astfel de lucruri, totu~i Numele ·infri
co~ator a! lui Iisus Hristos are o putere mai mare eyi ine
galabila de a ~terge din inimii ~i minte toate acestea"168

• 

168 Ibid. 
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7. Rugaciunea lui Iisus 
~i psalmodia 

Printre practicile ascetice pe care tradi(ia le-a fixat pentru 
monahi exista una care a fost adeseori contrapusa rugaciu
nii lui Iisus. Este vorba de psalmodie, subiect caruia sta
re(ul Vasile li atribuie o importan(a deosebita, judeciind ~i 
numai dupa spa(iul amplu pe care i-1 acorda 1n ansamblul 
operei sale ~i dupa faptul ca este prezent In mod repetat In 
fiecare din Introducerile sale. In esen(a, problema poate fi 
exprimata 1n ace~ti termeni: ce rol trebuie sa joace psal
modia pentru eel care vrea sa se dedice practicii rugaciunii 
lui Iisus? 

Sa spunem numaideciit di prin termenul ,psalmodie" sta
re(ul Vasile nu ln(elege cantarea psalmilor din celebrarea 
comunitara a oficiului divin [ al celor ~apte Laude]; ci ci\n
tarea de psalmi 1n(eleasa ca o practica ascetica personala 
a celui ce vie(uie~te 1n isihie. Intr-adeviir, ~i pentru siha~tri 
sau isiha~ti au fost mereu stabilite obligatii de rugaciune 
vocala. ~tim, de exemplu, caprin ,Typikonul" redactat de 
Sfiintul Sava al Serbiei membrilor sihiistriei stabilite de el 
pe Muntele Athos 1n apropiere de Karyes 1i se impunea 
recitarea zilnica a lntregii psaltiri169

• 

169 Cf. J. BOIS, ,Gregoire le Sinarte et l'hesychasme a l'Athos au XIVe 
siecle", Echos d'Orient 5 (1901-1902), p. 69. 
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lnvafatura Sfdntului Grigorie Sinaitul 

Intreaga abordare a problemei, a~a cum este pusa ~irezol
vata de stare(ul Vasile, este lndatorata giindirii ~i pozitiei 
adoptate de Sf'antul Grigorie Sinaitul care a jucat un rol atilt 
de important pentru rena~terea isihasmului ln secolul XIV. 
Stare(ul nostru reproduce ln repetate riinduri numeroase 
citate din sctierile acestuia. In ce prive~te psalmodia, sem
nificativa este lnsa~i experienta personala a lui Grigorie. 
Staretul Vasile ne aminteste cat de decisiva a fost Jn viata 
~cestuia lntiilnirea pe care' a avut-o ln timpul ~ederii sale in 
msula Creta cu un monah pe nume Arsenie. A fost pentru 
el o cotitura radicala. Din ace! moment Grigore a lnvatat sa 
se dedice rugaciunii mintii care 1i era necunoscuta. Astfel a 
putut experia ln mod personal forta unei atari rugaciuni ~i a 
putut constata totodata limitele practicii psalmodiei careia 
i se ded.icase piina atunci ln exclusivitate. Pleciind tocmai 
de Ia aceasta experienta interioara va ajunge apoi sa Jnve(e 
ca e nevoie sa ne dedicam toata energia rugaciunii min(ii 
fiira a ne mai preocupa de psalmodie170

• · 

Aceasta 1nva(atura l~i lnfigea radacinile 1n mediul asa
numitei spiritualita(i sinaite, iar Sfiintul Grigorie devine 
unul din cei mai ilu~tri exponen(i ai acesteia. Potrivit pa
rin(ilor sinai(i, toate virtu(ile sun! con(inute in rugaciunea 
min(ii Ia care se ajunge prin paza inimii ~i a giindurilor. 
Prin urmare, psalmodiei, 1n(eleasa ca practica ascetica a 
unui anumit exerci(iu de rugaciune vocala, i se atribuie pu
(ina importan(ii. ,Pomenirea" lui Iisus ~i rugaciunea scurta 
adresata Lui (Doamne lisuse Hristoase, miluie~te•ma!) erau 
considerate suficiente, cu conditia sa devina o obi~tminta 
ca ~i respiratia 171

• In liniile ei fundamentale, lnva(atura sfin~ 
tului Grigorie reproduce 1nvatatura isihasta tradi(ionala. 
Cre~tiriul trebuie sa ~tie sa gaseasca 1n propria inima harul 

17° Cf. F, p. 92; a se vedea 1i N, p. 122. 
171 Cf. HAUSHERR, Methode hisychoste, 1927, p. 120. 
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lui Hristos pe care 1-a primit in mod tainic de Ia Dumnezeu 
prin Duhul Sfiint in momentul Botezului. Viata duhovni
ceasca consta tocmai in recuperarea energiei baptismale ~i 
experimentarea interioara a iluminarii mintii. In atingerea 
acestui scop, trebuie sa ~tim sa facem distinc~e !ntre ,pra
xis" ~i ,theoria". Cu una, cu praxis-ui [ sau ,fiiptuirea"], ne 
silim cu ajutorullui Dumnezeu sa ne curatim inima elibe
riind-o de patimi; cu cealalta, cu theoria [sau ,vederea"], 
ne unim cu Dumnezeu prin contemplatie. ,Faptuirea", care 
cuprinde toate practicile ascetice, cum sunt postul, veghea, 
pocainta etc., ~i din care face parte ~i psalmodia, este riin
duita numai pentru a-1 pregati ~i a-1 duce pe ascet spre 
singurul scop adevarat alluminarii mintii, Ia ,vederea" lui 
Dumnezeu. In aceasta perspectiva, adevarata ~i universala 
lucrare a monahului consta In kardiake proseuche172 adica 
In ,rugaciunea inimii" sau rugaciunea mintii. Toate practi
cile ascetice l~i dobiindesc adevarata lor valoare daca favo
rizeaza ~i conduc Ia aceasta rugaciune, spre care trebuie sa 
tindem toti f'arii nici o deosebire. Experienta luminiirii min
Iii este consi.deratii de Sfiintul Grigorie nu atilt ca o harisma 
sau un dar deosebit conferit de Duhul Sfiint in cazuri ex
ceptionale, cat mai degrabii ca o etapa normala in dezvol
tarea vietii duhovnice~ti a fieciirui cre~tin. 

Tema specifica a psalmodiei care ne intereseaza aici este 
tratata de Sfiintul Grigorie In douii scurte lucrari ale sitle In 
care l~i propune sa dea sfaturi isiha~tilor173 • Nu este vorba 
deci de a indica modul in care trebuie sii psalmodieze 
monahul care vietuie~te intr-o manastire cu viata de ob~te. 

172 GRIGORIE SINAITUL, Despre isihie ~i cele douii moduri ale rugiiciu
nii, PG 150, 1320C [FR Vll. p. 177]. 

173 Cele doua lucrari sunt: Despre isihie [lim~tire} $i cele douiifeluri ale 
rugiiciunii, PG 150, 1313-1329 ~i: Desprefelul cum trebuie sii .fadii Ia ru
giiciune isihastul [eel ce se lini*te~te], col. 1329-1345 [FRVIl. p. 171-185 
~i 186-202]. In continuare, aceste doua lucrari vor fi citate prescurtat: 
Despre isihie ~i Cum §ade isihastul. 
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Acesta, sustine Sfiintul Grigorie, se va miintui urmiind ceea 
ce ii impune regula ~i stiiruind In chemarea sa; intr-adevar, 
un lucru este ,fiiptuirea" [praxis] celui care traie~te in isi
hie, ~i altceva ,fiiptuirea" celui care se afla intr-o chinovie 
[ manastire cu viata de ob~te ]174

• Ciind se vorbe~te de psal
modie nu trebuie deci sa ne giindim Ia ciintarea de psalmi 
a~a cum se desfii~oarii ea In celebrarea oficiului divin a! 
unei comunitiiti monahale, ci doar Ia ceea ce indica sensu! 
etimologic a! cuviintului, adicii Ia ,ciintarea de psalmi" 
inteleasa ca practicii ascetica pentru eel care vie(uie~te in 
singuratate. Este important sii retinem acest context, dacli 
nu_vrem sii defonniim sensu! sfaturilor Sfiintului Grigorie. 

In ce prive~te psalmodia, dupii Sfiintul Grigorie, proble
ma se na~te din faptul ca se intiilnesc lnviitiituri diferite. 
Astfel, unii invatii sii psalmodiem mult, altii pu(in, iar altii 
deloc

175
• Din moment ce fiecare ii lnvatii pe al(ii pe baza 

propriei sale experien(e, aceste trei sfaturi provin din dife
rite moduri In care este practicatii psalmodia ~i In care sunt 
abordate In general toate practicile care constituie ,fiiptu
irea". Pentru Sfiintul Grigorie, ciintarea de psalmi trebuie 
sii duel\ Ia rugaciunea inimii, Ia dialogul intim ~i personal 
cu Dumnezeu. Psalmodia, ca ~i intreaga fiiptuire din care 
aceasta face parte, este doar o etapa, un mijloc de a ajunge 
Ia contempla(ie, Ia rugiiciunea mintii. E u~or de inteles cum, 
in aceasta perspectiva duhovniceascii, sfatul de a psalmo
dia mult, care echivaleaza cu dedicarea tuturor energiilor 
proprii ciintarii de psalmi, nu este acceptabil. A obosi ciin
tiind psalmi este semnul unei minti nelini~tite. Atunci de ce 
ne sfiituiesc unii sa ciintam mult? Pentru Sfiintul Grigorie 
aces! sfat este potrivit numai pentru cei care au mintea 
lene~a, siiracii din punct de vedere duhovnicesc si care nu 
cunosc inca ce este rugiiciunea mintii. Ace~tia trebuie sa 
psalmodieze mult ~i fiira masura, pentru cii numai In aces! 

174 
Cf. Cum *ade isihastul, col. 1333D [FR Vll, p. 190]. 

175 
Cf. Despre isihie, col. 1317CD [FR Vll, p. 175-176 ~i 189]. 
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mod pot nutri speran(a sa ajunga printr-o astfel de fiiptuire 
obositoare Ia contemplatie176

• 

Daca a~adar idealul lntregii vieti duhovnice~ti este de a 
ajunge Ia rugaciunea interioara, atunci eel care traie~te In 
isihie va trebui In mod obligatoriu sa tinda sa reduca me
reu psalmodia. Iar cei care vor ajunge Ia iluminarea interi
oara nu vor mai trebui sa fie deloc preocupati de ciintarea 
de psalmi 177

• Ciind e~ti unit In mod nemijlocit In dialog 
intim cu Dumnezeu ar fi o adevarata gre~eala sa abando
nezi aceasta stare ~i sa te lntorci de Ia Dumnezeu pentru a 
ciinta psalmi, lmpra~tiindu-ti mintea lntr-o multitudine de 
ganduri. fn aces! din urma caz Sfiintul Grigorie folose~te 
cuvinte foarte tari: vorbe~te de desfriiul mintii care se lnde
parteaza de Mire pentru a se prostitua cu lucruri marunte178

• 

Totu~i psalmodiei i se recunoa~te un rol deosebit In ce 
prive~te rugaciunea min(ii. Tocmai pentru ca aceasta ruga
dune cere mull echilibru ~i discemamiint, psalmodia inter
vine pentru a relaxa mintea obosita ~i lncordata. Pentru 
Sfiintul Grigorie recunoa~terea momentelor de oboseala ~i 
de deprimare pe care le lntiimpina eel care se dedica In 
lntregime vie(ii In singuratate este semnul unei mari lnte~ 
lepciuni. Isihastul care tinde nelncetat spre rugaciunea min
!ii invociind nelncetat numele lui Iisus ~i asumiind, potrivit 
aceluia~i Sfiint Grigorie, ~i anumite pozitii fizice, se poate 
trezi cu dureri corporale din cauza pozitiei luate, cu mintea 
obosita ~i cu inima lipsita de caldura ~i bucuria care decurg 
din invocarea numelui lui Iisus. In lmprejurari ca acestea, 
Sfiintul Grigorie 11 sfiituie~te sa se ridice In picioare ~i sa 
ciinte ciitiva psalmi pentru a nu cadea prada faimoasei 
akedia sau ,uriitului" [plictiselii/dezgustului]179

• Numai In 
acest caz poate fi parasita rugaciunea min(ii pentru psalmo-

176 Cf. Cum ~ade isihastul. col. 1333C [FR VII. p. 190]. 
177 Cf. Despre isihie, col. 1320D [FR VII, p. 178]. 
178 Cf. ibid, col. \320D-1321A [FR VII. p. 178]. 
179 Cf. ibid, col. l321C [FRVll, p. 179]. 
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die, puniindu-se astfel1n practica 1nva(iitura de a psalmodia 
pu(in, care, pentru Sfantul Grigorie, este un sfat bun180• 

Aceasta pozitie fata de psalmodie nu putea sa nu dea 
na~tere Ia critici, mai ales In mediile monahale In care se 
considera ca lucrarea specifica a monahului consta tocmai 
In cantarea de psalmi. Pentru Sfiintul Grigorie, asemenea 
acuze proveneau din ignoran(a ~i din prezump(ia celor care 
nu admit experiente diferite de ale lor proprii. Dobiindind 
harul doar dupa multe ~i obositoare practici ascetice, limi
tandu-se adica doar Ia fiiptuire, ace~tia nu-i puteau aproba 
pe cei care au ajuns Ia aceea~i treapta In scurt timp ~i con
central, printr-o credinta caldii [en syntomo dia thermes 
pisteos ]

181
• Pentru Sfiintul Grigorie, aceasta ,cale scurta" 

de a dobiindi harul consta In abandonarea ,praxis"-ului 
pentru ,theoria". Totu~i, In ee-l prive~te, nu lndrazne~te 
sa-i condamne pe cei care-~i limiteaza eforturile Ia viata 
practica. Important e sa ajungi Ia miintuire ~i multi, chi~r 
ramanand Ia fiiptuire toata viata lor, dupa ce au murit au 
fiicut dovada mantuirii dobandite ,revarsand buna mireas
ma a harului lui Hristos"182

. Sfiintul Grigorie se limiteaza 
Ia a constata cu amaraciune ca acela~i har 1-au primit chiar 
~i ei, asemenea tuturor, Ia Botez, dar ei n-au fost In masura 
sa se lmparta~easca ,tainic" de ellnca din aceasta viata din 
pricina ignorantei In care se gasea prizoniera mintea ior183 • 

~i ~tim ca lntreaga sa lnvatatura tintea tocmai spre aceastii 
1mparta~ire ~i experientii tainicii a harului. 

lnvafatura staretului Vasile · 

Inspiriindu-se pe larg din aceasta lnvatatura a Sfiintului 
Grigorie, staretul Vasile duce mai departe In toate Intro
ducerile sale comparatia lntre psalmodie ~i rugaciunea lui 

18° Cf. ibid, col. 1320C [FRVII, p. 179]. 
181 

Ibid., col. 1317D [FR VII, p. 176]. 
182 

Cum .yade isihastul, col. 1336B [FRVll, p. 191]. 
183 Cf. ibid. 
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Iisus preferand-o in mod absolut pe aceasta din urma. 
Rolul psalmodiei este descris ca secundar ~i imperfect, ~i 
se vede !impede eli 1nsu~i staretul Vasile trebuie sa se fi 
temut sa nu fie rau inteles, ca ~i cum ar sustine eli imper
fectiunea psalmodiei sta In psalmii ln~i~i. De altfel, de mai 
multe ori el a simtit nevoia sa reafirme valoarea, atilt de 
evidenta ~i considerabila, a psalmilor ~i a psahnodiei In 
lnvatatura Bisericii, ca pentru a se pune Ia adapost de acuza 
eli lnvatatura sa ar fi In contrast cu cea a traditiei. 

Psalmii aminteste staretul Vasile, au fost inspirati de 
' ' • .. • 184 

Duhul Sfiint pentru a aduce slava lm Dumnezeu ; psal-
modia care, Jmpreuna cu canoanele ~i troparele, alcatuie~te 
cultul divin, ne-a fost transmisa de Parinti ,Bisericii ca ru-

[ . -]"t8s N' · d · gaciune ob~teasca comumtara . tct un cusur ect nu 
poate fi atribuit psalmilor In ei ln~i~i, nici celebrarii cultu
lui divin, pentru eli toate ceremoniile liturgice desra~urate 

h I . d' · t86 D -In biserica sunt lucrarea aru m tvm . upa cum s-a 
aratat deja, staretul Vasile nu se refera nici ella celebrarea 
comunitara a oficiilor divine atunci cand vorbe~te despre 
psalmodie. De~i sratuie~te ca aceasta din urma sa fie para
sita pentru rugaciunea lui Iisus, nu trebuie sa ne imaginam 
eli 11 lndeamna cumva pe monahul vreunei manastiri sa 
dezerteze de Ia celebrarea comunitara a slujbelor liturgice. 
Trebuie deci sa ne gandim Ia un monah care traie~te in 
singurlitate ~i caruia ii este impusa, intre diferite alte prac
tici ascetice, ~i cea a psalmodiei. 

Pentru a stabili rolul ~i functia psalmodiei, staretul Vasile 
ia drept sigurli validitatea invataturii Srantului Grigorie: 
psalmodia face parte dintre practicile ascetice ce constituie 
,raptuirea" ~i, ca atare, joaca un rol esentialmente pedago
gic ~i pregatitor pentru rugaciunea mintii. Pentru a sublinia 

184 Cf.I, p. I 00. 
185 F, p. 92. 
186 Cf. G. p. 81. 
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acest rol intr-un mod clar ~i explicit, staretul nostru recurge 
Ia exemple ~i comparatii in care psalmodia ~i rugaciunea 
mintii sun! confruntate in mod direct. Sa vedem ciiteva din 
acestea. 

Cea mai importanta, macar pentru faptul ell este repro
dusli textual in trei Introduceri181

, este cea in care termenii 
comparatiei sunt Legea Vechiului Testament ~i Persoana lui 
Iisus Hristos: 

,Caci a~a cum Legea, neputiind sa-l facli prin sine pe om 
rara pacat, ii trimite pe toti spre Hristos pe Care-L do
re~te, chiar dacii astfel pare sa se mic~oreze pe sine, tot 
a~a ~i ciintarea exterioara, dupa 1-a inva(at ea mai intiii 
pe eel care o lucreaza, il preda lui Hristos, adica rugaciu
nii lui Iisus cu mintea, ca una care nu poate sa-l Jnalte 
prin sine insu~i Ia lucrarea duhovniceasca"188

• 

Func(ia Legii vechi-testamentare era aceea de a pregati 
poporul ales pentru venirea lui Mesia. Odata recunoscut in 
Iisus Hristos, adevaratul Mesia, Legea Veche trebuie sa se 
retraga lasand Joe Legii celei ,Noi". In aces! mod i~i reali
zeaza functia sa pedagogica a~a cum este ea clar recunos
cuta ~i exprimata de Apostolul: ,Astfel ca Legea ne-a fost 
pedagog spre Hristos, pentru ca sa ne indreptam din cre
dinta" (Ga 3, 24). Acela~i lucru se intampla ~i cu psalmodia 
fata de rugaciunea mintii. Daca ne este ingliduit ~i noua sa 
folosim o imagine, ramanand Jn ambianta Sfintei Scripturi 
am putea spune ell func(ia psalmodiei poate fi comparatli 
cu cea a lui loan Botezatorul Jn raport cu Hristos, atunci 
ciind spune: ,Acela trebuie sa creasca, iar eu sa rna micso
rez" (In 3, 30). Intr-adevar, misiunea specificli lui !dan 
Botezatorul a fost aceea de a-L indica pe Iisus Hristos ~i 
de a-i Jndrepta spre El pe toti oamenii, pentru a se retrage 
apoi in umbra ~i a dispiirea. 

187 Cf. F, p. 93-94; I, p. !12; N, p. !21. 
188 F, p. 93. 

343 



1'. 

I. 

Printr-o alta comparatie staretul Vasile lntelege .sa ne 
arate modul In care psalmodia poate juca un rol numai In 
copilaria noastra duhovniceasca: 

,A~a cum copilul nu este mustrat eli vrea sa fie Ia vremea 
sa barbat ~i batriin, tot a~a ~i cu ciintarea ~i rugaciunea 
exterioara date noua de Dumnezeu pentru neputinta 
copiliiriei noastre, nu este ocara ~i dispret atunci ciind 
cineva 1~i 1ntoarce toata siirguinta spre rugaciunea mintii 

.. I. 't ,!89 · ~i ciinta doar foarte putmi psa m1, canoane ~~ ropare . 

Cel care se dedica psalmodiei se afla lntr-un stadiu de 
copilarie duhovniceasca. Ciintarea de psalmi ne-a fost 1n
credintata de Dumnezeu tocmai pentru slabiciunea mintii 
noastre. Cu cat mai repede ie~im din copilarie, cu atilt 
abandonam mai lntai nedesaviir~irile proprii unui atare sta
diu, pentru a ajunge Ia conditia omului matur. Astfel, eel 
care abandoneaza psalmodia pentru rugaciunea min(ii nu 
poate fi dezaprobat. Dimpotriva, daca este adevlirat eli 
psalmodia ne-a fost data ,din pricina leneviei ~i ne~tiintei 
noastre" 190, atunci dezaprobarea ar cadea mai degraba 
asupra acelor care se limiteaza toati\ viata Ia ea, fllrli a se 
1ngriji de rugaciunea mintii. Daca ne limitam Ia ciintarea 
de psalmi, nu lnaintam In viata duhovniceasca, ci ramiinem 
pentru totdeauna In acela~i punct, 

batem pe loc In cere calea ciintarii 1ndelungate, ilseme-
" . " " . .., ... ,}91 nea magarulm care mvarte o p1atra de moara . 

Printr-un alt scurt exemplu, staretul nostru vrea sa ne 
sugereze ca rolul pedagogic al psalmodiei trebuie sa fie 
foarte bine delimitat ~i In timp. Numai in zorii vie(ii noastre 
duhovnice~ti ne este lngaduit sa ne preocupam de ciintarea 
de psalmi: 

189 Ibid., p. 92. 
190 G, p. 78. 
191 I, p, II L 
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,Ciintarea se aseamana cu luceafiirul de zi, iar rugliciu
nea mintii cu soarele; ~i a~a cum luceafiirul de zi se vede 
un ceas sau doua, dar soarele straluce~te toata ziua, a~a 
trebuie sa lntelegem eli stau lucrurile ~i cu ciintarea, ~i 
cu rugliciunea"192 

Toate aceste exemple ~i comparatii nu lasli nici o indoialli 
sau echivoc asupra functiei pedagogice pe care trebuie sli o 
joace psalmodia In viata noastra duhovniceascli. A nu tine 
seama de aceasta functie poate duce Ia o evaluare gre~itli 
nu numai a practicii psalmodiei lnse~i, dar ~i a intregii vietr 
ascetice. Pentru staretul Vasile, consecintele pot fi grave. 
Dacli privim psalmodia ca un stadiu perfect ~i autosuficient, 
iar nu In legatura cu rugaciunea mintii, atunci conteazli 
doar cantitatea ciintarii. In acest mod, 

,atunci ciind, rostind cu buzele rugaciunea noastra exte
rioara, ne Iaslim ademeniti de parerea bucuroasli eli facem 
vreun lucru mare, miingiiindu-ne doar cu cantitatea $i 
hriinind prin aceasta fariseul interior"193

• 

Amiigirea cea mai mare consta tocmai In aceasta: ciind 
practica psalmodiei nu este In serviciul rugaciunii mintii, 
atunci progresul vietii duhovnice~ti este evaluat direct pro
portional cu cantitatea ciintarii. $i astfel, cu cat mai multi 
psalmi cilntam, cu atilt mai mult credem eli am fiicut ceva. 
De aici, atitudinea interioara de autosuficientli ~i miindrie 
atilt de bine descrisli In parabola evanghelica a fariseului ~i 
a vame~ului care s-au urcat Ia templu sli se roage. In acest 
mod, spune staretul Vasile, ne hranim fariseismul interior 
favorizilnd In noi o ,parere de sine bucuroasa [radostnoe 
mnenie]"194

• Cu o imagine tinilnd de epoca sa, staretul 

"' F, p, 92. 
193 G, p. 78. 
194 I, p. 103. Expresia trebuie inteleasa in contrast cu starea de doiiu, 

tfinguire sau plftngere (penthos), in care trebuie sa se afle orice cre~tin ~i 
care consta dintr-o atitudine sfatornica de jelire interioara pentru pacatele 
proprii, potrivit fericirii evanghelice: ,Fericiti cei ce plllng~jelesc [pentlzo
untes] ell aceia vor fi m§.ng§.iati" (Mt 5, 4). 
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Vasile compara preocuparea monahilor ce se limiteaza 
doar.la cantitatea cantarii cu cea a taranilor cand fac lucra
rile impuse de corvezi195. In astfel de cazuri important este 
sa fie racuta cantitatea de lucrare incredintata, rara nici 0 

osteneala pentru calitate. In mod asemanator, monahii care 
nu cunosc arta rugaciunii min(ii 

,au o singura grija, ~i anume sii-~i sfiir~eascii regula [pra
vila] ciintarii"196. 

In acest context, psahnodia dobiinde~te pentru Vasile o 
semnificatie deosebita. Ea poate fi definitii pur ~i simplu 
drept 0 ,can tare in exterior"' sau tnai rau, ,exterioadf'' in 
masura in care cuvintele psalmodiate 

sunt cantate numai cu buzele <i cu limba, rara luarea-, ' 
aminte launtrica"197. 

De aici, imboldul stare(ului nostru care se intreaba cu in
grijorare: 

,Cum anume eel nepasator fata de porunci ~i care nu se 
ingrije~te nici de lucrarea mintii, ci se sarguie~te numai 
in cantare, este tarat de patimi ~i cade in chinul ve~
nic?"t9s. 

Cu astfel de afirma(ii, staretul Vasile vrea sa ne fad\ sa 
vedem Ia ce consecin(e extreme ne expunem atunci cand 
psalmodia este complet izolata de toate celelalte practici 
ascetice si mai cu seama de rugaciunea mintii. !at aceasta , , , 
se intiimpla atunci cil.nd, necunoscil.nd aceasta rugaciune, 
avem convingerea ca numai cantitatea cantarii constituie 
principala preocupare a celui care vrea sa se dedice slujirii 
lui Dumnezeu. 

Preocuparea pentru cantitatea ciintarii sau numarul psal
milor duce, dupa stare(ul Vasile, in mod inevitabil Ia redu-

195 Cf.I, p. 110. 
196 Ibid., p. 113. 
197 G, p. 81. 
198 /,p.10l. 
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cerea practicii ascetice a psalmodiei Ia o bolboroseala de 
cuvinte rara nici o participare a aten(iei mintii noastre. 
Monahul trebuie sa ~tie sa foloseasca psalmodia cu mare 
iscusinta daca vrea ca aceasta cantare sa nu fie numai un 
fapt exterior. Mintea sa trebuie sa participe Ia cuvintele pe 
care le roste~te, sa fie atentii. Pe scurt, trebuie sa cunoascii 
In ce anume consta lucrarea mintii, rugaciunea mintii. 
Acest principiu trebuie sa fie valabil pentru to(i. ~i mona
hii care traiesc in chinovie ~i sunt supu~i regulii slujbelor 
dumnezeie~ti trebuie sa se preocupe ca ~i cantarea lor co
munitara ,sa fie ingereasca, iar nu trupeasca, adica racuta 

. 1· b " 199 D ltf I d ' " numa1 cu 1m a . e a e , nu oar cantarea, c1 mtreaga 
lor viata trebuie sa fie ,lngereasca", potrivit idealului ace
lei angelikos bios Ia care monahismul a aspirat inca de Ia 
originile sale. Psalmodia trebuie sa nazuiasca sa devina 
asemenea laudei ve~nice pe care o lnal(ii spre Dumnezeu 
ingerii, a caror datorie specificii, potrivit tradi(iei mona
hale, este tocmai aceea de a dinta psalmi200• In acest scop, 
eel mai bun sfat pentru stare(ul nostru este eel sugerat de 
Isaac Sirul: 

,Vrei sa te hrane~ti din versetele slujbei tale? Lasa cu 
desaviirsire cantitatea lor ~i sa nu te ingrijesti de masu
rile lor"201 . 

Preocuparea de cantitate, nascuta din confuzia creata de 
credinta ca cu cat spunem mai multe cuvinte cu atiit mai 
mult ne rugam, ca ~i preocuparea de a cunoaste structura 
(literal ,metrica") versetelor nascuta din dorin(a de a le in
viita pe de rost, ne impiedica sa rostim cuvintele cu aten(ie. 
Dupa Sfantul Isaac, pentru a deveni rugaciune, fonnulele 

199 G, p. 78. 
200 A se vedea, de ex., VASILE CEL MARE, Omilia Ia Psalmu! 1, PG 29; 

213A [trad. rom. pr. D. Fecioru, PSB 17, 1986, p. 183 ~.u.] 
201

/, p. llO. Pentru·citatul din ISAAC SIRUL, a se vedea editia anastatica 
de Ia Tesalonic. 1977: Ta eurethenta panta, Cuvantul 33, p. 143 [FR X, 
1981, p, 183]. 
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,, 
I' trebuie rostite ca ~i cum ar tii~ni din noi ln~ine ~i, prin 

ummre, ca ~i cum ar fi spuse pentru lntiiia oara
202

• 

De !a punerea In garda hnpotriva cautarii cantitatii In ru
gaciune, staretul Vasile trece !a indicarea motivului pentru 
care exercitiul rugaciunii lui Iisus este de preferat practicii 
psalmodiei, care In sine presupune iluzia cantitatii. Pentru 
a fi atentii, pentru a se concentra In ea lnsa~i, mintea noas
tra trebuie sa se fereasca de cuvinte multe. Acesta este un 
principiu admis lndeob~te de tradi(ia ascetica ~i stare(ul 
Vasile nu a avut desigur dificulta(i In a gasi In scrierile 
Sfin(ilor Parin(i argumente In acest sens. Sa citam ca exem
plu un pasaj luat din Sfiintul loan Scararul: 

,Nu lncepe sa graie~ti multe, ca mintea sa nu se risi
peasca In cautarea cuvintelor. Un singur cuviint a! va
me~ului L-a fiicut 1nduditor pe Dumnezeu ~i o singura 
vorbii de credinta 1-a miintuit pe tiilhar. De multe ori 
multimea cuvintelor risipe~te mintea ~i o umple de nalu
ciri, iar cuvintele putine o aduna bine"203

• 

in aceea~i perspectiva, staretul Vasile se refera !a o alta 
scriere, atribuita Sfiintului Simeon Noul Teolog, destul de 
cunoscuta In mediul isihast ~i In care sunt expuse cele trei 
moduri de atentie !a rugaciune204

• ~i reproduce lntregul 
pasaj dedicat ,celui de al doilea mod", In care sunt descrise 
efortul ~i oboseala provenite din tensiunea constanta rezul
tata din lncercarea de a opri pendularea atentiei noastre 
care trece lncontinuu de !a cuvintele rugaciunii care se 
spune, !a propriile giinduri de~arte sau insuflate de demon. 

202 Cf. edi(ia citata mai sus. p. 144 [trad. rom. cit., p. 184]. 
203 I, p. 109. Citatul din lOAN ScARAR.UL se gase~te in Scara raiului 

XXVlll, 9, PG 88, 1132B [FR IX, 1980, p. 405]. 
204 Lucrarea Methodos tes hieras proseuches [Metoda sfintei rugiiciuni 

~i atentii] a fost editaH'i critic de HAUSHERR, Methode hisychaste, 1927 
[FR Vlll, 1979, p. 528-540]. Pasajul privitor Ia ,a! do ilea fe1 de rugaciune" 
citat de Vasile se afla 1a p. 154--155 [FRVlll, p. 53{}-531]. 
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Rezultatul este o lupta In lntuneric, In care se aud vocile 
vrajma~ilor ~i In care primim rani, fiira a avea posibilitatea 
de a vedea cine sunt du~manii ln~i~i, de unde vin ~i pentru 
ce motiv se lupta cu noi20

'. 

Staretul Vasile l~i lncheie argumentatia cu chestiunea: 
psalmodia sau rugaciunea mintii li distinge pe monahi In 
vocatia lor specifica? ~i se mai lntreaba: daca aceasta din 
unna se limiteaza Ia cantitatea psalmodiei, ce sens mai are 
retragerea din lume pentru a ne consacra vietii monahale? 

,Caci fiecare, monah sau om de lume, poate, numai sa 
vrea acest lucru, sa ciinte psalmii ~i canoanele predate de 
Sfintii Parinti Bisericii ca rugaciune ob~teasca [ comuni
tara ]"206

• 

Psahnodia este Ia lndemiina fiecarui cre~tin ~i, din moment 
ce to(i cunosc psalmii, li pot ciinta oriciind doresc207

• Inca 
Parintii de~ertului sus(ineau ca psalmodia apar(ine tuturor 
~i ca tocmai pentru ciintarea de psalmi obi~nuieste sa se 
adune In biserica lntreg poporul lui Dumnezeu2°8

• Deci 
daca psalmodia este datoria tuturor cre~tinilor, ce anume li 
deosebe~te pe monahi? ,Regula [pravila] ~i via(a de unul 
singur a fiecaruia dintre monahi"209

, raspunde stare(ul 
Vasile. Viata monahala are astfel In ea un sens propriu 
daca tinde spre dobiindirea rugaciunii min(ii. Tot restul, 
inclusiv psalmodia, trebuie lnteles numai drept mijloc pen
tru atingerea acestui unic scop. 

Se ive~te atunci o altii lntrebare: care e deci modul eel 
mai bun de a ne sluji de psalmodie pentru a ajunge Ia 
rugaciunea mintii? Aici staretul Vasile se refera din nou Ia 
cele trei sfaturi' ale Sfiintulul Grigorie Sinaitul privitoare 

205 Cf. G, p. 79. 
206 F, p. 92. 
207 Cf./, p. 110. 
208 Cf. Les sentences des Peres du desert, nouveau recueil, ed. II, So

lesmes, 1977, p. 177. 
2oo G, p. 81. 
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Ia practica psalmodiei: a psalmodia mult, pu(in sau deloc. 
Staretul Vasile reproduce ,in extenso" aceste trei !nvli(li
turi, dar !nsotindu-le cu cate o precizare a sa. Mai !ntiii, 
faptul de a psalmodia mult devine o ,ciintare lndelungatli a 
psalmilor, canoanelor ~i troparelor"; faptul de a psalmodia 
putin e interpretat ca ,o ciintare cu mlisurli, adicli miezo
noptica, utrenia, ceasurile, vecernia ~i pavecernita", iar, In 
fine, faptul de a nu psalmodia deloc devine ,a !lisa foarte 
pu(in pentru ciintare, In ceasul uriitului/plictiselii [ym,mill = 
akedia]"210

• 

Prin aceste precizari semnificatia originalli a termenilor 
Sfiintului Grigorie se modificli pu(in, dar mai importantli 
este schimbarea de perspectivli pe care stare(ul Vasile o 
imprima lntregului pasaj. Pentru Sfiintul Grigorie, fiecare 
din aceste sfaturi stlitea In legliturli cu diferitele persoane ~i 
cu treapta de dezvoltare duhovniceascli atinsli de fiecare. 
Astfel, de exemplu, numai cei desliviir~iti, care au atins 
deja treapta contempla(iei, l~i puteau permite sa nu mai 
psalmodieze deloc. Pentru stare(ul Vasile !nsa, aceste !rei 
tipuri de sfaturi ne arata pur ~i simplu modul diferit prin 
care fiecare poate progresa pe calea desaviir~irii. Astfel, 

,prin povatuirile Sfin(ilor Parin(i de care am vorbit Ia 
!nceput [psalmodierea multa], cineva ajunge sli progre
seze, dar foarte !ncet ~i cu mult chin; prin povatuirile 
celor de-ai doilea [psalmodierea pu(inli] [progreseaza] 
mai lesnicios ~i mai u~or; iar prin ale celor de-ai treilea 
[psalmodierea doar In caz de akedie], [progreseazli] 
foarte repede cu bucuria ~i cu desele cercetari ale Duhu
lui Sfiint"211

• 

Aceste trei moduri ale progresului duhovnicesc sun! ilus
trate de stare(ul Vasile cu exemple luate din viata de zi cu 
zi. Unii oameni lucreaza pe camp; altii practica un me~te
~ug sau o meserie. Dar sun! ~i dintre cei care 

210 Cf.I, p. 100-!0l. 
211 Jbid., p. 101. 
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,In Joe de astfel de me~te~uguri ~i purtliri de grija !~i 
cumpara o corabie sau o vie ~i de Ia ele !~i agonisesc 
toate cele de trebuinta tara orice fel de suparare ~i miih
nire care vin In viata de Ia purtare de grija nelina ~i ine
gala de acestea"212

• 

Lucrarea ciimpului, cea mai asprli ~i mai obositoare, cores
punde psalmodierii multe; practicarea me~te~ugurilor ~i 
meseriilor, dt;ja mai putin obositoare, se referli Ia psalmo
dierea pu(ina; In fine, ultima, pe care o putem defini drept 
activitate comerciala sau de renta, nu este supusa nici unei 
oboseli fizice ~i corespunde psalmodiei numai In momen
tele de ,uriit/plictiseala" [ akedia]. Atilt cii~tigul, cat ~i bu
nastarea corespunzatoare sunt In raport invers proportional 
cu osteneala: paradoxa!, acolo unde este mai multii oste-" 
neala este mai pu(in cii~tig. 

Astfel stand lucrurile, cele trei sfaturi, care pentru Sfiin
tul Grigorie trebuie adaptate dupa persoane, au devenit pur 
~i simplu trei moduri posibile de a progresa, !ntre care toti 
tara deosebire pot alege dupa vointa lor. Pentru stare(ul 
Vasile deci e cat se poate de firesc ca toate aceste trei 
posibilitati sa-i fie oferite chiar ~i novicelui, celui aflat Ia 
primii pa~i ai vie(ii sale duhovnice~ti. ~i astfel, sfatul pe 
care Sfiintul Grigorie 11 rezerva celor desaviir~i!i poate fi 
extins asupra novicilor !n~i~i care, pentru stare(ul Vasile, 
trebuie sa tindii Inca de Ia !nceput din toate puterile lor spre 
rugaciunea mintii, tara a se preocupa deloc de psalmodie. 

Aceasta pozi(ie e destul de singularli In interiorul lntre
gii tradi!ii isihaste. Problema fusese vazuta lntotdeauna In 
ace~ti termeni: novicele trebuie instruit mai lntiii In psal
modie ~i, pe masura ce progreseaza, se poate dedica ruga
ciunii lui Iisus. Divergente au putut exista In evaluarea ma
surii In care trebuia recomandaUi lntreruperea psalmodiei 
pentru rugaciunea lui Iisus. In "fond, sfaturile reproduse din 
Sfiintul Grigorie atestli tocmai o atare diversitate In evaluare. 

212
Ibid., p" 100" 
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La staretul Vasile insa problema se pune altfel. De ce sa 
a~teptam, pare sa se intrebe el, ca un novice sau lncepator 
sa progreseze, pentru a-linvata abia apoi sa practice ruga
ciunea lui Iisus? Oare nu tocmai aceasta practica este mo
dul eel mai eficace pentru a-1 invata sa piiriiseascii grabnic 
starea de pruncie a vietii sale spirituale reprezentata de 
psalmodie, perrnitandu-i astfel sa dobandeasca desaviir~irea 
omului interior? 

Raspuns unor critici 
Motivul principal care 1-a lndemnat pe staretul nostru sa 

adopte o atare pozitie trebuie cautat !ntai de toate In preo
cuparea sa constanta de a ridica nivelul vietii duhovnicesti 
al mediilor monahale ale vremii sale. Dupa.staretul Vasiie, 
daca nivelul duhovnicesc a! monahilor lasa de dorit, cauza 
trebuie cautata in esenta in inviitiitura eronata a multor pre
tin~i povatuitori. Ace~tia, opunandu-se practicii rugaciunii 
lui Iisus cu diferite pretexte ~i critici, li sfiituiau pe novici 
sa se limiteze doar Ia practica psalmodiei, barandu-le astfel 
orice posibilitate de a ajunge Ia rugaciunea mintii. Tocmai 
pentru a contrazice astfel de convingeri scrie staretul Vasile 
Introducerile sale animate de intentia de a evita faptul ca 
rugaciunea lui Iisus sa fie abandonata cu totul ~i sa cada In 
cea mai desavar~ita uitare. Efortul siiu e indreptat tocmai 
spre .combaterea falselor prejudecati ~i critici adlise Ia 
adresa rugiiciunii lui Iisus. 

Cea mai obi~nuitii din aceste prejudecii!i consta in a 
considera eli rugiiciunea lui Iisus ar fi rezervatii numai 
celor desavar~iti ~i, ca atare, cii ea nu putea fi recomandata 
novicilor. Pentru staretul Vasile aceasta atitudine este cu 
totul eronatii, chiar dacii e nevoit sa constate cu amiiriiciu
ne eli ea era totu~i urmata de toti213

• Semnificativ in acest 
sens este subtitlul Introducerii sale Ia scrierile Srantului 
Grigorie Sinaitul: 

. 213 Cf. ibid, p. !04. 
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,~u~ant-i~ainte sau inainte-calatorie pentru cei ce vor 
sa ctteasca aceasta carte a celui intru sfinti Parintelui 
nostru Grigorie Sinaitul ~i sa nu gre~easca intelegerea 
asezata in ea"214 

• . . 
In Introdu~e~e el arata ~~oi care anume este aceastii lnte
legere gre~tta: ea consta m a considera sfaturile Sfiintului 
Grigorie potrivit: numai celor desiivar~ili, sfintilor, pe scurt 
celor care au atms deja nepatimirea. Urmarea este eli se 
ajunge sa se afirme eli to!i ceilalti, cu alte cuvinte cei care 
nu sunt sfinti, care nu sunt desiivar~iti, care sunt Inca cu
f~ndati In p~timi, trebuie sa ramiinii Ia psalmodie, Ia ruga
cmnea_ ~xtenoara, fiira a se preocupa de cea a mintii215

• La 
a~easta mterpretare a gandirii Sfiintului Grigorie s-ar putea 
!\JUnge pe baza afirmatiei sale cii numai cei desaviirsiti se 
pot dedi~a 1n intregime rugiiciunii mintii ~i pot aba~dona 
psalmodJa. Dar aceasta nu inseamna, sustine staretul Vasile 
~a :rebuie _s~ a~tepta~ sa. atingem des~viir~ire~ pentru ~ 
mv~ta, r~gac1~nea. Gn~one ne lnvata ca pe drumul spre 
d~sav~r~t~e sa ne _f~losim cu lntelepciune atilt de psalmo
dte, cat ~~ de rugacmne. Staretul Vasile are fiirii lndoialii 
dreptate In a denunta eroarea celor care doreau sii li ex
cluda pe novici de Ia 1nvatarea rugiiciunii lui Iisus, dar Ia 
riindul siiu, forteaza giindirea lui Grigorie In sens opus. Din 
moment ce 

,aceasta singura rugaciunea interioarii tine locul tuturor 
lucrru:ilor exterioar~, fie eli ai numi aici ~anonul [pravila] 
sau cantarea, rugacmnea sau lnvatatura"216

, 

el nu ezita sa afirme nu numai ca. novicii trebuie sa fie 
n~maid~ciit lnviitati lucrarea mintii, dar In acela~i timp ~i 
c.a .trebm~ excluse cat mai mult posibil toate celelalte prac
tict extenoare, mai ales psalmodia. 

214 G, p. 78. 
215 Cf. ibid. 
21' I, p. 101. 
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In polemica cu adversarii lui, care ii impiedicau pe no
vici sa practice rugaciunea lui Iisus pentru ca aceasta .ar fi 
mult mai dificil de invatat deciit psalmodia, staretul Vasile 
invoca in apararea sa u~urinta invatarii fonnulei rugaciunii 
lui Iisus. Privita doar ca o practica externa, ea este mult 
mai u~or de invatat decilt psalmii. Repetarea cuvintelor 
rugaciunii e un lucru pe care 1l poate face inca din prima 
clipa orice incepator. In timp ce ciintarea psalmilor cere un 
anume interval de timp pentru a inva(a atilt cuvintele psal
milor in~i~i, cat ~i melodia cu care sunt ciinta(i217

• Din 
acest punct de vedere, e clar ca a nega posibilitatea de a-i 
1nvata pe novici rugaciunea lui Iisus este de fapt un pre
text. Dar problema nu poate fi redusa la acest aspect. Ru
gaciunea lui Iisus nu este repetarea pur ~i simplu mecanica 
a fonnulei ei. Staretul Vasile este cat se poate de con~tient 
de dificulta(ile pe care le comporta invatarea rugaciunii 
mintii ~i experienta desaviir~ita pe care o cere: 

,Ciind o corabie sta la (arm, orice om o poate incarca ~i 
descarca rara nici o piedica ~i nedumerire, afara numai 
de efort, atunci insa ciind pleaca pe mare, numai un pilot 

. t d ,218 expenmentat o poa e con uce . 

Prima imagine este a celui ce se obose~te cu psalmodia; iar 
a doua, a celui ce se dedica rugaciunii min(ii ~i caruia i se 
cere o iscusinta deosebita. De altfel, 

,potrivit Apostolului [Pavel], nimeni nu poate spune 
cu mintea calisus Hristos este Domn deciit in Duhul 
Sfiint"219

• 

Cu toate acestea, staretul nostru sus(ine cu hotariire cii 
aceasta practica nu trebuie interzisa novicilor. Motivele 
aduse drept sprijin sunt striins dependente de doua din 
convingerile sale profunde: prima prive~te necesitatea ~i 

217 Cf. G, P· 81. 
218 /, p. 111. 
219 F, p. 92; cf. I Co 12, 3. 
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urgen(a de a combate un anume mod de in(elegere a vietii 
monahale care conditioneaza desaviir~irea monahului de 
respectarea regulii ~i a practicilor externe, inclusiv ruga
ciunea; a doua este legata de convingerea ca progresul 
duhovnicesc depinde de lucrarea mintii ~i ca activitatea care, 
mai mult deciit oricare alta, este in masura sa-l conduca pe 
monah la exercitarea acestei activitati este rugaciunea lui 
Iisus. Toate acestea el le extrage atilt din experienta sa 
personalii, cat ~i din profunda cunoa~tere a literaturii asce
tico-mistice proprie tradi(iei patristice. 

Pentru stare(ul Vasile deci problema raportului intre 
rugaciunea lui Iisus ~i psalmodie nu se rezolva opuniind in 
absolut cele doua practici sau incerciind stabilirea valorii 
lor obiective specifice. Pentru a trece de la o psalmodie 
,trupeasca" la cea ,ingereasca"220 este necesar sa avem 
aceea~i iscusintii ~i experienta cerute pentru a trece de la 
repetarea pur mecanica a fonnulei rugaciunii lui Iisus la 
adevarata rugaciune a mintii. Sensu! comparatiei e de diu
tat in intrebarile: Ce practica conduce mai bine ~i mai 
direct la lucrarea mintii? Ce practica prezinta mai pu(ine 
pericole ~i este de aceea mai sigurii ~i mai garantatii pentru 
persoane lipsite inca de experien(a? Reproducem in intre
gime pasajul care ne permite sa desprindem sensu[ pe care 
staretul Vasile intelege sa-l dea intregii problematici: 

,Pentru o intelegere mai !impede a ambelor acestor vie
tuiri, va trebui sa se vorbeascii aici despre fiecare sub 
numele ei. Cea dintiii deci, care se supune legii, impli
ne~te numai ciintarea. Cea de-a doua, silindu-se spre 
lucrarea min(ii, are intotdeauna cu sine Numele lui Iisus 
Hristos spre nimicirea vrajma~ului ~i a patimilor impre
una cu giindurile rele. Acela se bucura atunci ciind sfiir
~e~te ciintarea, iar acesta mul(ume~te lui Dumnezeu 
daca-~i Jucreaza rugaciunea in tihna, rara giinduri rele. 
Unul se sarguie~te pentru cantitate, iar ceJalalt pentru 

22° Cf. G, p. 78. 
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calitate. Celui ce se sarguie~te sii implineascii cantitatea, 
i se a:daugii repede ca o parere de sine bucuroasa, pe 
care bizuindu-se nu mai ~tie sa cheme pe Domnul Iisus 
Hristos ~i, daca nu e atent Ia sine insueyi, hraneeyte ~i cre~te 
in sine fariseul interior. Iar celui ce se sarguie~te pentru 
calitatea. rugiiciunii i se face o cunoa~tere a neputintei 
proprii ~i a ajutorului lui Dumnezeu"221

• 

Puse in comparatie, cele doua practici reflecta in ultima 
analiza ,doua moduri" de intelegere a progresului duhov
nicesc. ~i in aceasta perspectiva trebuie sa evaluiim intreg 
discursul stare(ului Vasile despre caracterul functional ~i 
pedagogic al psahnodiei fa!ii de rugaciunea mintii: prima 
trebuie sa tindii sii dispara pe masurii ce inaintiim in viata 
duhovniceasca. Cine cunoa~te arta rugaciunii mintii, ne 
spune staretul Vasile, nu este in largul siiu in cantarea de 
psalmi222 eyi, drept urmare, el 

,inmulte~te rugiiciunea; unul ca acesta nici nu poate 
canta mult; ciici [ ... ] pot ciinta mult cei ce cantil in mod 
exterior ~i nu in(eleg cu simtirea cele graite"223

. 

Tot in aceea~i perspectivii trebuie inteles ~i caracterul de 
provizorat al psalmodiei adaptatii slabiciunii capacitatii 
noastre de contemplatie: 

,Aceia care cunosc din experien!ii lucrarea mintii ~tiu cii 
astfel cantarea de psalmi (care e a incepatorilor ~i piiti
ma~ilor) e nepotrivita [ ... ]. Aceasta din pricina mul(imii 
cuvintelor folosite ciind in sliivirea lui Dumnezeu, ciind 
in contemplarea creaturilor sau a Economiei ~i Proniei 
lui Dumnezeu, a amenintarilor eyi fiigaduintelor, sau a 
preve~niciei eyi necuprinderii Lui, ~i a altora asemenea 
acestora, Ia care mintea noastrii piitima~ii ~i neputincioa
sii nu se poate ridica. Drept urmare, ciizand in naluciri, 

221 I, p. 103. 
222 Cf. ibid., p. 109. 
223 F, p. 92. 
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aceasta piizeeyte numai cantitatea, iar obi~nuintei cu ea ii 
urmeaza o parere bucuroasa ~i o lauda a inimii"224

• 

Daca scopul vietii duhovnice~ti este tocmai aceastii contem
plare a tainelor dumnezeie~ti, atunci ingaduinta de a rosti o 
mare cantitate de cuvinte despre aceste taine trebuie viizutii 
ca un mijloc cu totul provizoriu eyi legat de o stare de nece
sitate particulara. 

In legiitura nemijlocitii cu rugaciunea lui Iisus psalmo
diei ii este insii recunoscutii o func(ie deosebitii. Pentru 
staretul Vasile, isihastul se poate sluji de ea numai atunci 
cand suportii atacurile ,akediei". Intr-o atare situatie, psal
modia poate intotdeauna interveni pentru a-1 putea sus(ine 
pe ascet in efortul siiu continuu de a se dedica lucriirii 
rugaciunii min(ii, ~i anume atunci cand se simte lipsit de 
ciildurii ~i cu mintea obositii. Acest sfat, de a psalmodia 
doar ,in caz de akedie", este preluat nemijlocit din inviitii
tura Sfil.ntului Grigorie Sinaitul. Am viizut deja ce insenma 
aceasta pentru Sfantul Grigorie ~i cum fusese adresat el 
celui deja inaintat pe calea isihiei. Pentru stare(ul Vasile insii 
el constituie cea de a ,treia" invii(iiturii a Piirintifor care 

,ne poruncesc sa avem toatii sarguinta spre lucrarea 
mintii, liisand foarte pu(inii cantare in ceasurile de urat 
[yHhiHill = akedia ]"225. 

In contextul invatiiturii staretului nostru, acest sfat dobiin
de~te astfel o alta dimensiune: el trebuie sa fie valabil pen
tru to(i, chiar ~i pentru eel aflat Ia inceputul vietii ascetice. 
Aceastii liirgire a perspectivei trebuie evaluatii inca o data 
tinanp seama de modul in care este pusa intreaga problema 
a raportului 1ntre psalmodie ~i rugiiciunea lui Iisus. Pe 
langa ea, aceasta i~i giise~te justificarea in modul in care 
staretul nostru 1ntelege practica rugiiciunii lui Iisus pe care 
o vom ·analiza in capitolul urmator. 

224 I, p. 109. 
225 Ibid, p. I 0 I. 
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8. Rugaciunea lui Iisus practica 

in capitolele precedente ne-am referit de mai multe ori 
Ia o afirma(ie anume a stare(ului Vasile potrivit direia toti 
monahii, inclusiv novicii, pot ~i trebuie sa se dedice ruga
ciunii lui Iisus. Imprumutil.nd cuvintele Sfil.ntului Simeon 
a] Tesalonicului, stare(ul nostru extinde aceasta posibilitate 
Ia toti cre~tinii fiira deosebire ~i sustine ca practica ruga
ciunii lui Iisus 

,este predata ~i pusa drept lege tuturor arhiereilor, arhi
mandritilor, egumenilor, ieromonahilor, preo(ilor, diaco
nilor, monahilor ~i oamenilor de lume, orice rang ~i me
serie ar avea ... In tot ceasul ~i In toata vremea ... ; chiar 
daca ei nu-~i pot cunoa~te aceasta lucrare ca pe o arta, 
lucru care, spune el, este propriu doar monahilor care 
s-au lepadat de lume"226

• 

Nu trebuie deci sa credem ca o astfel de practica se poate 
ivi doar 1n col(ul unei chilii singuratice, deoarece ea 

,In lnsu~i centrul Ora~ului 1mparatesc [Constantinopol] 
a 1nflorit ... Caci au fost lucratori ~i lnva(atori ai ei ln~i~i 
patriarhii Constantinopolului. .. ; vorbesc de loan Gura 

226 F, p. 90; a se vedea ~i G, p. 81. Sfantul Simeon al Tesalonicului, care 
a trait Ia mijlocul secolului XV (t 1430). Citatul e din lucrarea ampHi 
Dialog, cap. 297; PG !55, 548-549. 
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de Aur, de Fotie ~i de Calist ... , despre aceasta lucrare a 
mintii ei au scris carti cu toata lntelepciunea ~i arta"227

• 

Fundamentul teologic la care face referire aceasta lnva
(atura consta In considerarea rugaciunii mintii ca mijloc 
pentru activarea energiei baptismale pe care orice cre~tin o 
prime~te In momentul rena~terii sale In Hristos. Dupa cum 
am aratat deja, nimeni nu se poate dispensa de invocarea 
lui Iisus Hristos, Care de acum locuie~te In inima celui 
botezat, daca vrea sa reu~easca sa biruie uneltirile vrajma
~ului. Daca acest lucru este valabil pentru orice cre~tin, cu 
atilt mai mult va trebui ca el sa preocupe fiecare monah, 
din moment ce ,vie(uirea" lui ,deosebita"228 e constituita 
tocmai de practica rugaciunii lui Iisus. Ce scuze va putea 
aduce atunci pentru neglijarea ei? Poate faptul de a trai 
lntr-o chinovie? Pentru stare(ul Vasile, acesta e doar un 
pretext pentru ca 

,Sfintitul Patriarh Calista lnvatat lucrarea mintii In Ma
rea Lavra a Athosului fiicandu-~i slujirea de bucatar"229

. 

Sau poate e valabila scuza de a nu gasi un Joe suficient de 
izolat ~i singuratic? ~i acesta este un pretext pentru ca 

,Sfin(itul Patriarh F otie a lnva(at me~te~ugul [ arta] aten
tiei la inima fiind pe treapta patriarhala"230

• 

Nici un monah deci nu se poate sustrage de Ia lnvatarea ~i 
folosirea cu familiaritate a propriei sabii duhovnice~ti. Nu 
sluje~te Ia nimic, a repetat deja stare(ul Vasile, sa porti o 
sabie Ia bril.u fiira sa fii In masura sa o manevrezi a~a cum 
trebuie231

• E de importanta vitala sa ~tii cand ~i lmpotriva 

227 F, p. 91-92. A se vedea ~i I, p. Ill 1i G, p. 81-82. Fragmentul e 
tot din lucrarea citata a Sfdntului Simeon al Tesalonicului, cap. 294-295; 
PG !55, 541-544. 

228 Cf. G, p. 8!. 
229 Ibid, p. 82. 
230 Ibid. 
231 Cf. F, p. 89. 
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cui sa folose~ti arma care ne-a fost incredintata. Principala 
preocupare a fiecarui luptator al lui Hristos va consta 
atunci in a ~ti in ce momente trebuie sa cheme numele lui 
Iisus, impotriva caror du~mani, In ce mod ~i cu ce stari 
interioare sa se slujeasca de el. lata cum se exprima stare
tul Vasile: 

,Cine-~i poarta sabia sau cuviintul In lntelegere, pentru 
atentia interioara, acela ~tie vremea ciind sa o 1ntoarca 
asupra vrajma~ului rugiindu-se asupra sugestiilor [mo
melilor] rele, a patimilor sau giindurilor sau pentru paca
tele sale"232

• 

E vorba de a lnvata, folosind terminologia staretului nos
tru, rugaciunea lui Iisus ,practica" [,lucratoare"] sau mai 
simplu ,practica [lucrarea] rugaciunii". Este ceea ce vom 
lncerca sa prezentam acum: mai lntiii, vom aborda pro
blema de a ~ti lmpotriva cui ~i in ce momente trebuie sa fie 
folosita sabia duhovniceasca; apoi, vom analiza modul ~i 
dispozitiile necesare pentru folosirea ei adecvata. 

Duijmanul de combatut 

Scopul prim ~i esential al practicii rugaciunii lui lisus 
consta pentru staretul Vasile in curatirea mintii noastre de 
patimi. Numai cu o intentie ferma ~i hotariita de a lupta 
piina Ia moarte impotriva radacinilor oricarui pacat al nos
tru, care sunt patimile, putem spera sa lnaintam pe calea 
unirii cu Dumnezeu233 • Daca vrem ca lupta noastra impo
triva patimilor sa aiba succes, este necesar sa cunoastem 
modulln care acestea se nasc, cresc ~i lucreaza In noi. Fara 
a le cunoa~te mecanismele intime, cum vom putea spera sa 
taiem didacinile adiinci? Lipsiti de o asemenea cunoa~tere, 
lupta noastra este asemenea celei a unui om care 

232 Ibid., p. 90. 
233 Cf. ibid., p. 94. 
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,duce razboi cu du~manii sai noaptea, pe lntuneric: aude 
glasurile du~manilor ~i prime~te rani de Ia ei, dar nu 
poate vedea !impede cine sunt ei, de unde vin ~i cum 
anume ~i de ce se razboiesc cu e]"234

• 

Piina ciind ignora modulln care du~manul sliu duhovnicesc 
!llndeamna Ia rliu, suscitiind sau atatiind patimile, omul nu 
poate spera sa scape de !ntunericul in care este !ntasurata 
mintea sa. ' 

Pentru a lupta Ia lumina ~i Ia vedere, !n fata dusmanului 
nu este totu~i suficient atingerea unei trepte !nalt~ in Iuera~ 
rea unor practici ascetice. Drept exemplu, staretul Vasile 
relateaza despre un ascet care, dupa treizeci de ani traiti In 
cea mai desavar~ita .singuratate, tara a fi !ntiilnit vreun' om 
~i tara sa fi miincat paine, hranindu-se numai cu radacini 
fusese in _tot acest timp ~i continua sa fie prada giindurilo; 
rele. Motlvul unei atari situatii, ne explica staretul Vasile, 
se datora faptului eli ace! ascet nu !nvatase sa cunoasca 
modul!n care lucreaza patimile235 • La o atare cunoastere 
insa nu se poate ajunge tara lucrarea mintii: ' 

,Cine nu vrea sa se invete lucrarea mintii, acela nu poate 
cunoa~te nici insa~i treapta incepatorului, si anume ce 
este sugestia, asocierea, captivitatea ~i patim~'m6• 

Ultimii patru termeni se refera Ia conceptia clasica destul 
de obi~nuita in traditia ascetica rasarite~na, care 'explica 
n~odul_in care se cuibliresc !n noi patimile. Dispu~i !n or
dme bme definita, termenii indica diferitele faze succesive 
prin care ajungem sa fim antrenati de o patima si !n ace
la~i timp, permit individualizarea diferitelor g;ade ale 
responsabilitatii ~i patrunderii raului !n mintea noastra. In 
textul staretul~i Vas!le, ~ce~ti termeni nu sunt explicati 
defel, pentru ca semmficatm lor este considerata cunoscuta , 

234 G, p. 79. 
235 Cf. ibid., p. 87. 
236 /,p.l!O. 
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tinand seama si de faptul eli ample explicatii se gasesc 
tocmai 1n scri~rile acelor autori 1naintea carora staretul 
Vasile lsi aseaza Introducerile. Sa cautam sa vedem pe 
scurt Ia ~e a~ume se refera acestea mai exact. 

Primul termen, ,momeala" (npwnon) sau atacul ori su, 
gestia, indica pur ~i simplu gandul sau imaginea unui obiect 
care se ive~te 1ntamplator ~i pe negandite in mintea noas
tra. ,lnsotirea" ( coqeTam!e) consta in dialogul cu obiectul 
care ni s-a infa(i~at avandu-ne atentia unita cu el. ,,Robi
rea" (nneHeHHe) sau captivitatea este caracterizata printr-o 
convietuire stabila cu obiectul care ni s-a infiiti~at ~i care 
ne-a 1~cantat inima in asemenea masura, !neat o obliga sa 
actioneze ca un prizonier 1nlantuit. In fine, dupa o repetare 
fr~cventa de astfel de ac(iuni, raul se cuibare~te ca o obi~
nuinta !n adancul inimii ~i ne gasim cufundati in ,patima" 
( cTp~cTb) care este adevarata boa! a a sufletului. Sa mai 
adaugam ca in aceasta succesiune Ia unii autori se poate 
1ntalni ~i un alt termen, ,consim(irea" ( cocnoJKeHHe ), care 
indica momentul precis in care vointa accepta obiectul 
propus. Acest termen poate fi absorbit, ca Ia staretul Vasile, 
de eel urmator, ,robia", care poate fi considerata ca o 
serie de ,consimtiri". 

Numai cunoscand ~i ~tiind in practica sa discemem aceste 
faze succesive care due Ia patima, avem posibilitatea de a 
ajunge Ia radacina raului ~i, cu ajutorul harului lui Dumne
zeu de· a reusi sa-l smulgem din radacina. Din moment ce ' , 
intreg procesul de dezvoltare incepe cu ,momeala", e u~or 
de intuit ca, reu~ind sa intervenim in acest stadiu, se vor 
putea evita mai u~or cele unnatoare. Lupta noastra trebuie 
deci sa aibii Joe Ia nivelul ,momelii" sau sugestiei. 

Cei ce refuza sa invete lucrarea min\ii ~i, prin urmare, 
dupa Vasile, nu pot aju~ge Ia cunoa~terea modului in ca~e 
lucreaza patimile, se gasesc intr-o situatie extrem de pn
mejdioasa. In fapt, ace~tia se limiteaza Ia respingerea rau
lui numai 1n stadiul consimtirii, cu convingerea ca pana 
in ace! moment nimeni nu poate fi considerat vinovat din 
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punct de vedere moral. Pentru ei, 1ncalcarea poruncilor lui 
Dumnezeu trebuie sa comporte o actiune externa vinovata. 
Pe buna dreptate se intreaba staretul Vasile cum este posi
bil ca un om sa accepte sa stea de vorbii cu gandurile rele 
~i sa fie convins ca merge pe calea buna numai pentru di 
se limiteaza sa nu consimta Ia actiunea externa corespun
zatoare. Acesta, a~a cum ~i-1 imagineaza staretul nostru, 

,face caz doar de preacurvie ~i curvie, de culcarea cu 
barbati ~i cu dobitoace [ adulter, des frau, homosexuali
tate ~i bestialitate ], de ucidere, furt ~i otravire ~i de alte 
pacate de moarte ~i capitale asemanatoare, de Ia care 
ferindu-se i se pare ca sta in picioare"237

• 

Reclamiind, mai cu seama pentru un monah, necesitatea de 
a lupta impotriva raului 1ncepand de Ia giinduri, staretul 
nostru se aliniazii unui punctfundamental al traditiei asce
tico-monahale. Potrivit Piirintilor, monahul se indepiirteaza 
de lume nu numai pentru a se sustrage de Ia prilejurile ~i 
de Ia obiectele exteme care in mod obi~nuit ii due pe oa
meni Ia 1ncalcarea poruncilor. Fuga sa de lume pentru a 
trai 1n singuratate i~i atinge scopul in lupta 1mpotriva rau
lui piina Ia distrugerea radacinilor lui celor mai profunde ~i 
mai intime. Nu va trebui deci sa infrunte atilt lucrurile ~i 
prilejurile externe, de altfel destul de recluse in conditiile 
sale de viata, cat mai ales reprezentarile lor mentale. Jn
treaga traditie este de acord 1n a atribui monahului sarcina 
luptei mai ales Ia nivelul giindurilor238

• Gandurile piicatoase 
deci trebuie respinse inca de Ia prima lor ivire, atunci ciind 
mintea este atinsa de ispita lansata impotriva noastra de 
demon. 

In scrierile sale, staretul Vasile subliniaza In mod repe
tat necesitatea de a ~ti sa recunoa~tem ,momelile" !neil Ia 

237 Ibid. p. 102. 
238 A se vedea, de ex., formularea at§.t de precisll pe care o gasim Ia 

EvAGRE LE PONTIQUE, Traite pratique ou le moine, SC 171, t. II, nr. 48, 
p. 609. 
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prima lor aparitie. Semnificativa in acest sens este inter
pretarea unui cunoscut pasaj scripturistic. Este vorba de 
versetul 9 al Psalmului 136: ,Fericit este eel va apuca ~i va 
lovi pruncii tai de piatra". ,Pruncii", adica fiii Babilonului, 
personificarea raului, sunt gandurile abia niiscute datoritli 
carora vrajma~ul se insinueaza in om; toate aceste ganduri 
trebuie sa fie zdrobite de ,piatra" care, dupa tipologia 
Sfiintului Apostol Pavel, este Hristos. lata cum i~i incheie 
staretul Vasile lntroducerea sa la lsihie, rezumiind datoria 
specifica a rugaciunii lui Iisus: 

,~i, mai cu seama, [mintea] poate privi de Ia inaltimea 
ei toate cele ce se tiirasc jos inaintea ei, de Ia unele 
intorciindu-se, pe altele izgonindu-le, iar pe celelalte 
zdrobindu-le ca pe ni~te prunci ai Babilonului de piatra 
[ Ps 136, 9] care este Hristos"239

• 

Daca va reu~i sa blocheze ~i sa distruga toate ispitele 
inca de Ia ivirea lor, va fi total liber de orice patima. Este 
vorba totu~i de o posibilitate foarte teoretica pentru omul 
care abia isi incepe propriul drum duhovnicesc. Din doua 
motive: m~i intili, imposibilitatea practica de a fi totdeauna 
~i in mod constant in garda ~i atent Ia discernerea fie ~i a 
celui mai mic giind. Razboiul interior pe care Satana il 
duce impotriva noastrli are o caracteristicli diferitli, care il 
deosebe~te de orice alt tip de riizboi: nu se cunoa~te mo
mentul declarlirii ostilitatilor ~i nu exista posibilitatea de a 
se ajunge Ia un armistitiu240

• Aceasta inseamna eli du~ma
nul nostru e mereu Ia panda ~i poate in orice moment in
cerca sa se furiseze in inima noastra cu o sugestie, profi- · 
tiind de momentele de oboseala ~i de neatentie. In al doilea 
riind succesiunea diferitelor momente ale ispitirii e valabila 
ca e~plicatie generala ~i se refera Ia o situatie ideala. In 

239 I, p. 115. 
240 A se vedea FILOTEI Sil';:lAITUL, Patruzeci de capitole despre trezie, 

nr. 7, in Philokalia ton hieron ni!ptikon, vol. II, p. 275-276 [FR IV, 1948, 
p. 102]. 
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fapt, atunci ciind un ascet i~i incepe Iupta, o serie de patimi 
sunt deja ivite in inima sa. In multe cazuri, imaginile care 
apar atunci mintii nu sunt propriu-zis sugestii, nu reprezintii 
prima faza a procesului care duce Ia patima, ci sunt deja 
produsul patimii inse~i. Nu mai avem atunci de-a face cu 
,pruncii" Babilonului, iar batalia care rezulta de aici este 
de cu totul alt ordin. In prezenta actiunii unei anumite pa
timi, mai este oare posibil sa te dedici practicii rugaciunii 
lui Iisus? Raspunsul staretului Vasile este pozitiv: trebuie 
sa lucriim impotriva patimilor care sunt inca vii inauntrul 
nostru in acela~i mod in care ne comportam fatli de ispite. 
Modul de luptli nu este cu nimic diferit, ~i confirmarea 
faptului o putem glisi in aceea ca, atunci ciind vorbe~te 
de lupta impotriva ispitelor, staretulnostru face totdeauna 
referire ~i Ia patimi ~i Ia pacate241

• Singura particularitate 
constii 1n aceasta: in prezenta ,momelilor", invocarea noas
tra este adresata lui Dumnezeu pentru a obtine ajutorul ~i 
harul necesare pentru a rezista du~manului; ciind insa sun
tem ciizuti in pacat, aceea~i invocare are scopul de a obtine 
mila dumnezeiasca: 

,~i in orice vreme in care din oarecare 1mprejuriiri ~i din 
nebiigare de seamli aluneca, fie cu cuviintul, fie cu mii
nie, cu ochi poftitor sau cu slava de~arta ori cu piirerea 
~i cele asemenea acestora, e impuns pentru ele in con
~tiinta sa ~i, nesuferind mustrarile ei, se intoarce spre 
Dumnezeu caindu-se ~i rugiindu-se din inima ~i din minte 
ca sa fie miluit"242

• 

Practiciind in acest mod rugaciunea lui lisus, ascetul care a 
flicut un anume pacat se pune de indata in starea de a pazi 
din nou poruncile. Ciind, dintr-un anume motiv sau slabi
ciune, i~i da seama ca a devenit robul unei patimi, practica 
rugaciunii lui Iisus ii permite sa se intoarca Ia starea initialii, 
innoind stradania de a-~i pazi 

241 Cf., de ex., F, p. 90; G, p. 80; I, p. 104. 
242 F, p. 90. 
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,mintea de Ia sugestiile rele in rugaciune, temandu-se si 
tremurand sa nu cada din pricina acestora din Imparatia 
cerurilor"243

. 

Dispozifii necesare luptei 

invatatura ca rugaciunea lui Iisus sluje~te mai intai Ia 
curatirea de patimi este fundamentala Ia staretul Vasile. De 
aici deriva convingerea sa ca rugaciunea lui Iisus nu poate 
fi rezervata numai celor desavar~iti, adica celor lipsiti deja 
de orice patima: 

,~i nimeni sa nu invinuiasca aces! cuvant: ca ~i cei le
gati cu astfel de pacate inaintea lui Dumnezeu pot invata 
[ deprinde ]lucrarea mintii"244. 

Toti deci, inclusiv novicii, pot ~i trebuie sa se slujeasca de 
o atare practica in lupta lor. Am vazut deja in capitolul 
precedent cum staretul nostru ajunge Ia o asemenea con
cluzie pe ~aza comparatiei dintre psalmodie ~i rugaciunea 
lui Iisus. Invatatura sa a suscitat unele acuze din partea 
celor care sustineau exact contrariul, ~i anume ca novicii 
nu trebuiau invatati rugaciunea lui Iisus. in polemica, ace~
tia nu s-au limitat sa aduca argumente in favoarea practicii 
psalmodiei, privilegiind-o fata de cea a rugaciunii lui Iisus, 
dar au ridicat impotriva acesteia din urma dificultii!i precise 
~i directe. Un ecou al acestora gasim in Introducerea Ia 
Jsihie, unde pe cateva pagini staretul Vasile este constrans 
sa raspunda Ia o serie intreaga de critici. Disputa nu este 
numai o chestiune de divergenta de opinii, judeciind fie ~i 
numai dupa tonul ~i stilul oarecum polemic al staretului 
nostru, care Ia sfiiqitul rechizitoriului sau simte nevoia sa se 
adreseze in mod direct cititorului cerandu-~i scuze pentru 
faptul ca ,acest cuvant-inainte e intocmit cu atatea obiec
tii"245. Sa vedem pe scurt termenii polemicii. 

243 I, p. 102. 
244 F, p. 90. 
245 I, p. 107. 
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Baziindu-se pe anumite texte ale Parintilor, preopinentii 
staretului Vasile afirmau necesitatea de a curati inainte de 
orice simturile trupului pentru a nu mai comit~ cu ele nici 
un pacat: numai atunci este cu putinta sa fie inceputa Ju
crarea mintii. Acestei afinnatii staretul nostru ii raspunde: 

,Nimeni nu vorbe~te aici, p'fietenilor, impotriva ispravi
rii curatiei simtirilor trupe~ti, ci doar de faptul ca, daca 
indreptarea acestora e separata de Jucrarea mintii, apare 
o mare dizannonie"246. 

Pentru a-~i sustine punctul de vedere, staretul Vasile aduce 
~i el cateva texte patristice ~i conchide cu o argumentatie 
generala de tip filozofic. Atunci ciind prin practica ruga
ciunii ne coboram mintea in inima, reu~im sa ne potolim 
zburdarile simturilor impiedicand mintea sa se reverse asu
pra lor. Aceasta se datoreaza faptului ca 

,daca mintea nu se urea spre simturile trupe~ti, acestea 
raman fiira ocupatie exterioara ~i astfel dau mintii si ini· 
mii o mare liniste"247 ' , . 

Dupa conceptia metafizica aflata Ia baza acestui gand, 
mintea omului ajunge Ia cunoa~terea realitatilor create prin 
,ve~tile" pe care i Je transmit simturile, care, din aces! 
motiv, sunt numite ~i ,ferestrele" mintii. Folosind aceasta 
imagine, ascetii s-au obi~nuit sa afinne ca mintea nu tre
buie sa priveasca in afara prin ,ferestrele" sale daca vrea 
sa priveasca ~i sa contemple propria ei realitate spirituala. 
Doar atunci simturile nu mai sunt instrumentul acelor ,ve~ti" 
care instraineaza mintea de formele realitatii mentale. In 
aces! mod, inse~i simturile pot fi invatate ,sa nu unneze 
poftelor trupe~ti"248, pentru ca ele participa Ia vederea pe 
care o are mintea privitor Ia propria realitate. Pentru a rea-

246 Ibid., p. 106. 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
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liza 0 asemenea curatie a sim(urilor, lucrarea mintii este 
pentru staretul Vasile mijlocul c,el !nai di~ect ~~ e_flcace, p~n
tru ca ea 111nvata pe om sa rl\mana cu mmtea mauntrul sau. 

Aceasta argumentatie nu-i satisface pe adversa~i ca:e. fa.c 
0 noua lncercare cu o alta afirmatie luata tot dm Parm(I: 
cine vrea sa invete lucrarea mintii trebuie mai 1ntai sa-~i 
pastreze curata con~tiinta fatii de Dumn~zeu, ~ata de oameni 
~i fa(a de lucruri. Raspunsul staretu.lm Vas~~e es,te dublll; 
Mai 1ntai, daca a pastra curata propna con~tnntll .mseamn~ 
a 0 1mpaca cu Dum~nezeu, cu oamenii ~i cu lucrunle, at~n':~ 
nu se mai justifica nici o 1ntarziere In lucrarea mmtn 
pentru ca 

lntr-un singur ceas sau minut poate omul sa-~i lmpace 
" .. ,,249 
con~tnn(a cu Dumnezeu . 

Daca 1nsa se pretinde a se vorbi despre o desa~a:~i~a lmpa
care a con~tiintei, lntelegand-o ca stare ce den.va dm totala 
!ipsa a patimilor, atunci s-ar ajunge Ia conseCI.nt: absur?e. 
S-ar ajunge, de exemplu, Ia concluzia di nu~ai cme a atms 
aceasta stare de ,nepatimire" s-ar putea cummeca cu Trupul 
~i Sangele lui Hristos: 

,fiindca nimeni nu se lmparta~e~te rara sa-~i lmpace con-
.. D ,2so 

~tnnta cu umnezeu 

Ca 0 confirmare ulterioara, staretul nostru aminte~te fapt~l 
ca ~i sfintii se simt cu a tat mai pl\cato~i c~ ciit _ se. apro~Ie 
mai mult de Dumnezeu. Se poate oare sus(me ca mc1 chmr 
sfin(ii nu ~i-au lmpacat con~tiinla cu Dumnezeu? . , 

Adversarii 1~i lntaresc Inca o data argumentel.e s~stmand 
ca Sfintii l~i spun padito~i numai din sm.eren~e .• rn ac.est 
punct staretul Vasile lntrerupe lntreaga dJscu(Ie m.chei~d 
cu anatema canonului 8 a! Sinodului de Ia Cartagma dm 
anul418: 

249 Ibid. 
250 Ibid., p. 107. 
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,De va spune cineva ca sfintii spuneau: «~i ne lasa noua 
pacatele noastre» numai din smerenie ~i luand numai 
chip de pacato~i, sa fie anatema!"251

• 

Sa mai amintim ca intentia principala a Sinodului era 1n
dreptata spre condamnarea pelagienilor care, negiind nece
sitatea harului divin ~i transmiterea pacatului stramo~esc, 
ajungeau sa sustina ca este posibil ca omul sa traiasca rara 
pacat. Prin anatema citata, parintii sinodali 1ntelegeau sa 
lnvete ca ~i Sfin(ii au In mod real nevoie sa faca pocain(ii 
1n fiecare zi ~i sa se roage lncontinuu pentru pacatele lor, 
chiar daca trebuie sa recunoa~tem ca pacatul unui om sfiint 
(,Dreptul cade de ~apte ori", Pr 24, 16) nu e ca acela al 
celorlalti oameni252

• 

Pentru staretul Vasile, concluzia se impune singura: nu 
exista nici un motiv pentrua rezerva practica rugaciunii lui 
Iisus celui care e deja desavar~it. Dimpotriva, ea este uni
cul ~i adevaratul mij loc ce favorizeaza progresul celui care 
trebuie sa se elibereze Inca de patimi. 

Intr-adevar, pentru eel atlat 1n situatia de a lncalca po
runcile lui Dumnezeu, exercitarea unei astfel de practici se 
dovede~te extrem de utili\ eel pu(in pentru doua motive. 
Mai lntiii, prin ea ne sunt ie11ate pacatele ~i ne putem 1m
paca cu Dumnezeu In orice moment. Stare(ul Vasile citea
za In legatura cu aceasta un fragment din Sfil.ntul Anastasie 
Sinaitul care spune: 

,Despre cei ce primesc Sfintele Taine ale Trupului ~i 

Sangelui Domnului ln(elegem ~i giindim caInca mai au 
unele mici pacate omene~ti u~or de iertat, cum sunt cele 
racute cand sunt furati cu limba, cu auzul sau cu ochii, 
cu slava de~arta, lntristarea, mania sau cu altceva din 
unele ca acestea. Daca 1nsa se defaima pe ei 1n~i~i ~i se 

ZSI Ibid. Canonul 8 al Sinodului de Ia Cartagina in: DENZINGER/SCHON
METZER, Enchiriditpn symbo/orum, ed. 33, 1965, p. 84. 

252 A se vedea, de ex., JEAN CASSIEN, Conferences XXII, 13; SC 64, 
p. 131 [trad. rom. V. Cojocaru!D. Popescu, PSB 57, 1990, p. 699-700]. 
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marturisesc lui Dumnezeu, ace~tia primesc astfel Sfintele 
Taine, caci credem ca unora ca acestora impiirta~irea 
Sfi I T . -~· d - t .. 253 mte or ame este spre cura.tre e paca e . 

Piicatele de care se vorbe~te sunt cele pe care in limbajul 
nostru obi~nuit le numim ,u~oare". De astfel de plicate, 
flicute din slabiciune ~i u~or de iertat, putem fi curatiti, 
dupii staretul Vasile, ~i prin practicarea rugaciunii lui Iisus: 

,Aceea~i intelegere ~i aceea~i masura [ = ca Ia iertarea 
plicate lor u~oare prin impiirtii~anie] am aplicat-o aici ~i cu 
privire Ia caderile care li se intampla celor ce se invata 
lucrarea rugaciunii mintii"254

. 

In a! doilea rand, exercitiul continuu a! invocarii numelui 
lui lisus Hristos in ajutorul nostru da na~tere unei experi
"ente speciftce in a ~ti sa rezistam Ia orice fel de ispita. 
E adevarat, admite staretul Vasile, ca ~i eel care nu cu
noa~te lucrarea mintii are posibilitatea de a invoca Numele 
lui Iisus Hristos atunci cand este lncercat de vreo ispitii; 

,dar toti ~tim din experienta ca acum nu mai este un 
asemenea obicei, ~i anume ca odatii cu implinirea regulii 
[pravilei/canonului] lui, cineva dintre lucratorii ei sa se 
d 

. d- . , d ., I ,255 epnn a a se ruga ~~ asupra gan un or re e . 

E greu de contestat validitatea unui atare principiu. ~i nu
mai dintr-un punct de vedere pur psihologic, este ~tiut ca 
Ia oricine comportamentul In fata unui pericol nea~teptat 
este eficace numai atunci cand e sustinut de o experienta 
lndelung ~i temeinic dobandita. ~i In viata duhovniceascii, 
cum pe buna dreptate sublinia staretul Vasile, daca mintea 
nu dobande~te o deprindere ferma In combaterea vriijma
~ilor no~tri prin respingerea sugestiilor rele a caror tinta 
suntem, ne e permis sa ne indoim ca va putea apoi sa nu 
consimta in mod eficace Ia ele. 

253 I, p. 105; ase vedea!iN, p. 119. 
254 I, p. 105. 
255 Ibid., p. 104. 
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Inteleasa fie ca arma pentru distrugerea Ia prima aparitie 
a sugestiilor, fie ca remediu impotriva eventualelor rani 
pe care neglijenta sau slabiciunea noastra ni le-a fiicut, 
practica rugiiciunii lui Iisus este adaptata oricarei situatii 
~i oricarui moment a! parcursului duhovnicesc. Exista un 
pasaj care rezuma destul de bine modul in care un ascet 
trebuie sa se slujeasca de o astfel de practica in viata de 
zi cu zi: 

,Vine deci o sugestie [momeala] prin orice fel de pati
ma sau ganduri rele, ~i lucratorul [rugaciunii] II cheama 
pe Hristos asupra ei, iar diavolul piere impreuna cu su
gestia [ momeala ]lui. Cade cineva din neputin\ii prin gand 
sau cuvant cu mania sau pofta trupeasca ~i se roaga lui 
Hristos marturisindu-se sau caindu-se. Este invaluit de 
urat [ akedie] ~i intristare, care-i neciijesc mintea ~i inima, 
i~i aduce aminte de moarte ~i gheena ~i de Dunmezeu 
ca fiind de fata ~i, dupii ce ostene~te putin in acestea, 
cheama pe Hristos. ~i afland astfel pace de Ia atac, iara~i 
se roagii lui Hristos sii-i fie milostiv pentru piicatele cu 
voie ~i rarii voie. ~i, simplu spus, Ia ceas de razboi ~i de 
pace sufleteasca alearga Ia Hristos, ~i Hristos este pentru 
el totulin toate [cf. 1 Co 15, 28] cele ce i se intampla, 
bune si rele"256 

' . 
Din aceasta stare de fapt este u~or de intuit ca invocarea 
numelui lui Iisus trebuie practicata in mod continuu. Tradi
tia isihasta o comparii cu ritmul respiratiei: a~a Cum trupul 
traie~te respirand neincetat aerul, tot astfel inima trebuie sa 
,respire" neincetat numele lui lisus. La aceasta traditie se 
refera ~i staretul nostru ciind citeaza un pasaj din Simeon 
a! Tesalonicului care 

,in propria lui carte a adiiugat el insu~i ~ase capitole 
care poruncesc atilt clericilor, cat si laicilor sa lucreze 

256 N, p. 119. 

371 



aceasta sfintita rugaciune cu mintea ~i cu buzele ca pe 
• l • • n257 propna or resptratte . 

Pentru a fi eficace, orice cunoa~tere trebuie sa fie susti
nuta In mod continuu de o atitudine fermi\ a vointei de a o 
traduce In practica. Lucrul este adevarat lndeosebi pentru 
via(a min!ii. A lnva(a sa ~tim cand ~i lmpotriva cui trebuie 
sa fie ridicata sabia duhovniceasca nu lnseamna inca a ~ti 
sa o folosim In situatia concreta. E necesar ca Ia capacita
tea de a recunoa~te identitatea du~manilor ~i de a preciza 
momentul potrivit pentru a-i ataca sa se adauge dispozi(iile 
interioare concrete datorita carora putem dobandi deprin
derea care sa ne permita sa desfii~uri\m In practica puterea 
armei noastre. 

Una din principalele atitudini pe care, dupa staretul 
Vasile, trebuie sa le asume mintea noastra, daca vrea sa se 
dedice rugaciunii lui Iisus, este cain(a: 

, Toata regula (pravila] unuia ca acesta sta numai In 
cainta ~i aten(ia Ia inima"258

• 

Sa lasam deocamdata deoparte problema aten(iei, despre 
care vom trata mai pe larg In capitolul urmator. Sim(ul 
cain(ei se poate na~te atunci cand este legat de con~tiinta 
clara a starii noastre de pacato~enie. Acelea~i cuvinte ale 
formulei rugaciunii lui Iisus vizeaza tocmai sa trezeasca 
acest simt interior: 1i adresez lui Dumnezeu invocarea ,mi
luie~te-ma" pentru ca recunosc pacatele comise ~i, tocmai 
pentru a face ~i mai expliciti\ aceasta con~tiin(a, formula 
poate fi completata prin adaugarea cuvantului ,pacatosul". 
Staretul Vasile citeaza in acest sens versetul ioaneic: ,Daca 
ne n{arturisim pacatele, El este credincios ~i drept ca sa 
ne ierte ~i sa ne curete de toata nedreptatea" (1 In 1, 9i

59
• 

257 I, p. Ill. Fragmentul din Simeon al Tesalonicului e luat din lucrarea 
Dialog, cap. 297; PG !55. 548-549. 

258 F, p. 90. 
259 Ibid., p. 91. 
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Fara ,pocain(a continui\"260 prin care suntem cura(i(i de 
pacate, rugaciunea mintii nu se poate na~te ~i dezvolta. 
Intr-un alt pasaj, staretul nostru propune alte atitudini con
siderate indispensabile pentru rugaciunea min(ii: 

,Pentru aceasta lucrare e intr-adevar nevoie de frica ~i 
cutremur, de zdrobire ~i smerenie, de multi\ cercetare 
a scrierilor sfin!ilor ~i de sfatul fratilor de un suflet cu 
noi"26I 

Frica ~i cutremurul, ca ~i zdrobirea ~i smerenia, sunt in 
~triinsa legatura cu pocainta Ia care tocmai ne-am referit. 
In fapt, numai datorita con~tiin(ei de a fi pacato~i ne putem 
smeri cu frica in fata lui Dumnezeu ~i putem avea o inima 
infranta ~i smerita. A cerceta cu aten(ie ~i ravna Sfiinta 
Scriptura e o alta condi(ie absolut necesara. Verbul ,a cer
ceta", In slavona ncnbiTaTH, are In acest context o semni
fica(ie foarte precisa ~i deosebiHi, care se apropie mult de 
ceea ce exprima no(iunea de ,lectio divina" in tradi(ia mo
nahala occidentali\. Nu este vorba pur ~i simplu de a citi cu 
aten(ie Sfiinta Scriptura sau de a medita Ia ea cu refleqia 
noastra ra(ionala; e nevoie de a patrunde pana Ia descope
rirea aceluia~i Duh care a inspirat-o ~i Care ne arata voia 
lui Dumnezeu. A pretinde practicarea rugaciunii lui Iisus 
tara. cercetarea cuvantul lui Dumnezeu ar fi o indrazneala 
destinatii insuccesului. De altfel, tocmai rugiiciunea va fi 
cea care, potrivit stare(ului Vasile, devine Ia randul ei un 
prilej de a piitrunde tot mai adanc in intelegerea duhovni
ceascii a Sfintei Scripturi: 

,Piirin(ii spun cii sfintita rugiiciune a min(ii e cheia in(e
legerii Scripturilor"262

• 

Sfatul care ne poate veni de Ia fra(ii care lmpiirtii~esc ace
ea~i orientare ~i sentiment duhovnicesc se dovede~te destul 

26° Cf. ibid 
261 G, p. 84. 
262 I, p. 105. 
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de important, mai cu seamii pentru a evita pericolul a~to
exaltarii sau auto-iluzionarii. Vom vorbi de aceastii ,orb1re" 
atunci cand vom analiza mai incolo pericolele pe care le 
comporta practica rugaciunii lui Iisus. 

Aducerea-aminte sau, mai bine zis, giindul Ia moarte 
este considerat de staretul nostru un alt ajutor valabil ~i 
important pentru a revigora practica rugaciunii: 

" 
Aducerea-aminte de moarte sau, mai bine zis, sim(irea 

judeca(ii, a chinurilor ve~nice ~i respingerii de ciitre 
Dumnezeu se impletesc cu ea ca ~i cum ar fi o singura 
tulpina"263

• 

Dupa staretul Vasile insa, eel cufundat in patimi nu poate 
. . 1 ' d 1 ··264 dobiindi mare folos ~~ putere doar de a gan u mortn . 

Acesta trebuie sa mearga in pas cu practica rugaciunii, din 
momentce 

noi insine stralucim lumina din rugaciune atunci ciind 
l~goni~1 din inima intunericul ~i ceata patimilor prin 
Numele lui Iisus Hristos"265

• 

Practicarea poruncilor 

Atitudinile pe care le-am examinat piina acum, ~i anume 
pocain(a care duce Ia zdrobirea inimii ~i Ia smerenie, cer
cetarea Sfintelor Scripturi, care ne ingaduie sa cunoa~tem 
voin(a lui Dumnezeu, cautarea sfatului fratilor duhovnic:~ti 
~i, in fine, gandul Ia moarte sunt randuite pentru a su~(me 
unica dispozi(ie interioara adevarata ca;e le rezuma P~ 
toate: paza poruncilor lui Dumnezeu. A tmde spre aceastii 
paza devine astfel pentru stare(~! _Y asil: sin?ura_ d!sp~zit~e 
necesara care, impreunii cu rugacmnea mtenoara, mgadme 
progresul pe calea duhovniceasca. Pentru a s_im(i harul 
baptismal e neaparata nevoie de lucrarea porunc1lor: 

263 Ibid., p. 10!. 
264 Cf. ibid., p. 105. 
265 Ibid. 
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,Fiindca acestea se dau in chip neindoielnic fieciirui 
credincios Ia na~terea din nou [Ia Botez] ~i raman in noi 
nepierdute, chiar dacii nu le simtim, intrucat suntem omo
ra(i de pacate; dar prin lucrarea poruncilor ~i chemarea 
lui lisus Hristos Care este in inimile noastre, aceste 
daruri se primesc inapoi ~i atunci vedem cu mintea cele 
primite de noi mai inainte cape o lege duhovniceascii pe 
care o purtiim scrisa pe tablitele inimilor noastre"266

• 

Scopul principal al razboiului pe care demonii 11 dezlan(uie 
impotriva noastra consta tocmai in a ne face sa incalcam 
poruncile divine. Incalcarea noastra inseamna in mod clar 
refuzul de a ne supune voin(ei lui Dumnezeu ~i numai in 
acest mod reu~e~te diavolul sa se opunii lui Dumnezeu prin 
intermediul comportamentului nostru. Rugaciunea min(ii 
nu poate fi separatii de paza poruncilor lui Dumnezeu, 
pentru ca numai -atunci 

,miqorarea patimilor sta in lucrarea poruncilor lui 
Hristos"267

• 

Aceasta din urmii afirmatie suscita totu~i o dificultate. Am 
viizut cum stare(ul Vasile afirma 1n repetate randuri cii 
rugaciunea lui Iisus trebuie sa fie practicata ~i de cei atla(i 
Ia inceputul vie(ii lor duhovnice~ti. Ace~tia insa, fiind inca 
supu~i patimilor, se gasesc prin for(a lucrurilor in situatia 
de a incalca intr-un mod oarecare poruncile. Tocmai pe 
baza unui astfel de considerent, adversarii staretului Vasile 
sustineau ca rugaciunea min(ii este accesibila doar asceti
lor care s-au cura(it cu totul de patimi ~i care de aceea se 
gasesc 1n situa(ia de a nu mai comite nici o incalcare a 
poruncilor. Pentru a rezolva dificultatea, staretul Vasile i~i 
precizeaza pozi(ia gratie unei distinctii care joaca un rol 
fundamental in giindirea sa. Un lucru este, ne spune el, a 
vorbi despre necesitatea de a avea dispozitia interioarii 

266 F, p. 98. 
267 /, p. 10 I. 
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pentru pazirea poruncilor, ~i altul a reu~i In practica pazirea 
lor lntr-un mod efectiv ~i total. Sa vedem mai lndeaproape 
lntreaga argumentatie In acest sens. 

Sa examinam modul In care se poate ajunge la lnciilca
rea vointei lui Dumnezeu. Dintr-un punct de vedere pur 
exterior, doi oameni pot lncalca aceea~i porunca ~i sa fie 
judeca(i, ca ni~te contravenien(i, cu acela~i titlu. Totu~i mo
durile prin care au ajuns sa ln!aptuiasca aceea~i lncalcare 
pot fi multe. lata exemplul dat de stare(ul Vasile. Unul se 
pregate~te la !nceput sa nu lncalce nici o porunca. Totu~i 
mai apoi, ciind printr-o imprejurare anume i se intiimpla sa 
aiba chiar ~i numai un gand impotriva legii dumnezeie~ti, 
indata se diie~te ~i se indreapta ditre Dumnezeu ca sa-i 
ierte pacatul ~i ca sa-i ceara ajutorul de a nu mai cadea In 
astfel de gre~eli. ~i astfel ca~tiga din nou dispozi(ia de a 
pazi. poruncile. Altul lnsa nu ~tie nici macar cum trebuie 
pazite poruncile. ~i daca i se intiimpla sa nutreasca vreun 
giind pacatos, este convins ca nu a cazut, numai pentru ca 
nu a transpus in practica ac(iunea corespunzatoare. Acesta 
nu 1~i da seama ca ~i In acest mod exercita o patima. Pentru 
staretul Vasile, concluzia se impune de la sine: 

,Este deci un lucru uimitor cum amiindoi ace~tia, care 
cad in fiecare ceas sub acelea~i pacate, nu sun! unul ~i 
acela~i In fa!a lui Dumnezeu ~i, socot, nici In fata oame-

.1 d .t. . .,268 . 
111 Or \UIOVn!Ce~tl . 

Un lucru e deci a saviir~i o patima !ara a-ti da nici macar 
seama, ~i altul a te opune constant aceleia~i patimi, chiar 

. aflandu-te ocazional supus ei. Pentru stare(l!l Vasile, deose
birea este numai faptul de a ~ti care anume este dispozitia 
noastra fata de patimi: le saviir~im sau ne lmpotrivim lor? 

Cele doua expresii - ,a saviir~i patimile" ~i ,a ne lmpo
trivi patimilor"- sunt preluate de staretul nostru dintr-un 
text al avvei Dorotei din Gaza de care se serve~te pe larg 

268 Ibid, p. 102. 
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citand fragmente intregi In multe locuri din scrierile sale269
. 

Acest autor duhovnicesc vorbe~te despre trei stliri in care 
se poate gasi omul: starea in care se lucreaza patimile, cea 
In care se impotrive~te lor ~i cea 1n care le alunga. Pentru a 
preciza mai bine sensu! celor trei fragmente, avva Dorotei 
aduce ciiteva exemple practice. Analizeaza patima slavei 
de~arte ~i distinge intre eel care nu suportii un cuviint de la 
un frate ~i se tulbura, astfel !neat se cearta cu el raspun
ziindu-i mai rau ~i ii poarta ura pentru mult timp ~i eel care 
se limiteaza la a tine ura doar pentru o singura zi. Ambii 
saviir~esc aceea~i patima. Dorotei reproduce cinci exemple 
In scopul de a arata cat de diferite pot fi imprejurarile care 
privesc toate aceea~i stare In care se lucreaza patimile270

• 

Pentru staretul Vasile, cele cinci exemple, reproduse ,ad 
litteram", reprezinta cinci grade diferite care pun In lumina 
gravitatea mai mica sau mai mare In lucrarea patimilor. 
lata cum le dispune: 

,lata acum cele cinci trepte ale celui ce lucreaza patimile: 
1. atunci ciind este mi~cat spre miinie ~i ocara pe cineva 

sa ramiina lntotdeauna cu rautate pe eel ce 1-a suparat; 
2. atunci ciind este intristat, sa tina minte raul multe zile; 
3. sa se miinie numai o siiptamiina; 
4.. sa tina minte raul doar o singura zi; 
5. sa fie cu vrajma~ie, sa ocarasca, sa tulbure ~i sa fie 

tulburat, ~i in acela~i ceas sa se schimbe"271
• 

Cei care se gasesc In aceasta stare nu pot ~i nu trebuie, 
dupa staretul Vasile, sa se apropie de rugaciunea mintii . 

Numai cei care se gasesc 1n cea de-a doua stare, adica 
cea In care ne impotrivim patimilor, pot ~i trebuie sa lnvete 
aceasta rugaciune in toate modurile. ~i in acest caz, stare-

269 Cf. F, p. 90--91; I, p. 102-103; N, p. 117-118. Pentru textul lui 
Dorotei, a se vedea DOROTHEE DE GAZA, CEuvres spirituelles, SC 92, 
p. 347-355 [FR IX. 1980, p. 581-585]. 

270 Ibid., p. 348. 
271 F, p. 90. 
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tul Vasile transforma din nou alte cinci exemple preluate 
de !a Dorotei In cinci trepte. Consideram utili\ reproduce
rea In lntregime a pasajului privitor Ia aceasta stare, pentru 
ca el ne permite sa lntelegem distinc(ia careia staretul 
Vasile 1i atribuie o mare importanta: 

.. ~i [sunt] iara~i cinci trepte ale celor ce se lmpotrivesc 
pacatelor: 

!. eel ce este ocarat ~i se lntristeaza nu pentru ca a 
primit ocara, ci pentru can-a rabdat-o; 

2. eel ce 1nvata mereu rabdare, dar !a urma e biruit de 
patima din molipsire lmpreuna cu celalalt; 

3. eel ce nu vrea sa raspunda cu rau, dar din obi~nuinta 
se lasa molipsit de celalalt; 

4. eel ce se lupta sa nu vorbeasca ceva rl\u, dar lntris
tandu-se di prime~te ocara l~i face repro~uri ~i se caie~te 
de acesta; ~i 

5. eel ce nu se lntristeaza ca prime~te ocara, dar nici 
nu se bucura'm2

• 

E usor de observat ca aceia care se gasesc pe treptele I, 4 
si 5 'se opun efectiv patimii; In schimb cei de pe treptele 2 
~i 3 In realitate ar fi catalogati printre cei care o savar~esc. 
Textul avvei Dorotei justifica acest fapt sus(inand ca ace~
tia din urma vor In mod real sa nu lucreze patima. Aceasta 
este intentia lor ferma, chiar daca mai apoi se trezesc ca 
sunt lnvin~i fie din obisnuinta fie din vreo alta slabiciune

273
• 

Staretul V~sile reia a~eea~·i justificare ~i, raportiind-o Ia 
toate ~ele cinci trepte, repeta lmpreuna cu avva Dorotei ca 
In mod sigur toti ace~tia nu au biruit Inca patimile dar, din 
moment ce se lupta cu acestea cu lntreaga lor vointa, se 
pot dedica rugaciunii lui Iisus. . , 

Evident, ideal ar fi sa ne situam In cea de-a treia stare m 
care patimile sunt alungate, dar staretul Vasile, con~tient 

272 Ibid., p. 91. 
273 Cf. DOROTHEE DE GAZA, op. cit., p. 3411--350 [FR IX, p. 582-583]. 
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de slabiciunea omeneasca, ne lndeamna sa-l cerem lui 
Dumnezeu sa 

,ne dea putere, daca nu sa ne dezradacinam patimile, 
macar sa nu le lucram ~i sa Ie stam lmpotriva"274

• 

Nu este necesar sa a~teptam sa alungam patimile pentru a 
practica rugaciunea lui Iisus, tocmai pentru ca datorita ei 
putem nadajdui, cu ajutorul harului dumnezeiesc, sa ajun
gem Ia o astfel de stare. Important este sa ne aflam In dis
pozitia corespunzatoare, care consta In a vrea sa pazim 
poruncile cu inten(ia ferma de a ne lmpotrivi patimilor. 
Daca, cu toate acestea, se lntiimpla sa lncalcam vreo po
runca a lui Dumnezeu pentru a consimti Ia vreo patima, In 
acest caz lncalcarea nu trebuie considerata ca fiind pe 
acela~i plan pe care se afla saviir~irea aceleia~i patimi. 

Totu~i cei ce se lmpotrivesc patimilor nu pot pretinde, 
chiar daca se dedica cu toate puterile lor rugaciunii lui 
Iisus, sa depa~easca stadiul rugaciunii pe care staretul 
Vasile I! nume~te ,practic": 

,Fiindca prima treapta pentru monahii lncepatori este 
tocmai sa-~i mic~oreze patimile prin trezia mintii ~i aten
tia inimii, care este rugaciunea mintii potrivita pentru 
cei aflati pe treapta fiiptuirii [ vietii active ]"275

• 

Rugaciunea lui Iisus ,practica" (lleJJaTeJibHrui) se nume~te 
astfel tocmai pentru ca este adecvata monahilor ,practici" 
(llenaTeJJbHbiM). La a! doilea stadiu a! rugaciunii, adicll eel 
,contemplativ" care conduce Ia deplina lndumnezeire a 
omului, pot lnsa accede doar cei care au ajuns Ia desaviir~ire 
~i au alungat din inima lor, cu ajutorul harului, orice pati
ma. Nu toti pot ajunge Ia aceasta stare ~i, sustine staretul 
Vasile, 

274 I, p. 103. 
275 G, p. 83-84. 
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,am gre~i daca am socoti ca toti ajung sa lucreze ruga
ciunea in acest fel"276

• 

N imeni nu va putea fi deci dojenit daca dimiine toata viata 
Ia stadiul ,practic" a! rugaciunii pentru ca de 

,inaltul progres a! mintii in sfintita rugaciune se lnvred
nice~te, potrivit Sfiintului Isaac, abia unul din zece mii"

277
• 

Dar cine sunt mai exact monahii pe care Vasile li nume~te 
,practici"? Mai lntai, ei sunt ,lncepatorii". Acest term en 
nu este folosit cu semniticatia noastra uzuala, referindu-se 
adica Ia cei care petrec o perioada canonica de noviciat. El 
este lnteies In sens mai general ~i li indica pe toti cei care 
l~i incep viata duhovniceasca. La acela~i nivel de ,lncepa
tori" trebuie de altfel considerati cei care sunt Inca supu~i 
patimilor, ~i de aceea nu pot fi considerati In starea de 
desavar~iti care presupune alungarea oricarei patimi. ~i 
ace~tia sunt numiti ,practici" ~i e u~or de intuit cat de nu
mero~i sunt, daca insu~i staretul Vasile, cu mare smerenie, 
se considera. unul dintre ei: 

,Caci pentru noi, patima~ii ~i neputincio~ii, e foarte de 
ajuns sa luam doar urma lini~tirii mintii, care este ruga
ciunea mintii activa/practica [lucratoare ]"

278
• 

Semnificatia pe care o da staretul Vasile expresiei ,ruga
ciune practica" [lucratoare] este cu totul deosebita ~i repre
zinta un element de noutate In interiorul traditiei isihaste. 
Para lndoiala, staretul nostru trebuie sa-~i fi dat seama ca 
simpla distinctie lntre praxis ~i theoria, preluata de Ia 
Grigorie Sinaitul, se putea preta unui echivoc. Marturie sunt 
criticile adversarilor rugaciunii lui Iisus, Ia care aceasta era 
trecuta cu vederea nu pentru ca nu era considerata impor
tanta, ci, dimpotriva, pentru ca era supraevaluata. ln fapt, 

276 r; p. 99. 
277 G, p. 84. 
278 Ibid. 
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dacii rugaciunea lui Iisus ca rugaciune a mintii face deja 
parte, potrivit lnvataturii lui Grigorie Sinaitul din thea-. " . ' " rza. , _cum m~I poate fi ea practicata de cei supu~i inca 
patmulor? Ce1 care i se opuneau staretului Vasile sustineau 
ca rugaciunii lui lisus i se puteau dedica numai cei ce au 
alungat. ~rice ~atima, ~i ei gaseau un oarecare sprijin pen
t~u pozi(Ia lor m faptul ca seria de expresii sinonime folo
Site pentru rug~ciunea lui Iisus pune In evidenta aspectul 
p~r contempla!iv, ,theoretic", a! rugaciunii: .ea este o ruga
cmne ,curata" adica eliberata de orice fel de giind patima~; 
este rugaciunea ,inimii" etc. 

Staretul Vasile introduce In rugaciunea lui Iisus o dis
tinctie precisa: in ea exista doua etape sau stadii unul 
,practic/activ" [lucrator] ~i altul ,contemplativ" [va~ator]. 
Cel ,co_nt_e~~!ativ" corespunde id~ii de. rugiiciune ,curatii" 
sau ,a mimll Ia care ne-am refent deja. El este accesibil 
numai celor desaviir~ili. Stadiul ,practic" lnsa este rezervat 
celui care treb~ie_ sa lupte in~a cu patimile, dar care pentru 
aceasta nu se hnuteaza totu~I exclusiv Ia practicile ascetice 
ale ,raptuirii" (praxis). Dimpotrivii, el se dedicii cu intreaga 
sa riivnii rugiiciunii mintii ~i prin lnsu~i acest fapt se afla 
deja Ia nivelul ,contempliirii" (theoria). in acest ultim sens 
cand se refera Ia monah, adjectivul ,practic" nu se reduc~ 
pentru starep.tl Vasile strict Ia cadrul ,praxis" -ului, cum se 
intiimpla Ia Grigorie Sinaitul, ci include si exercitiul prac
tic/activ" a! rugaciunii mintii sau, ceea ~e e acela~i 'iucru 
stadiul ,practic" [lucrator] a! aceleia~i rugaciuni. Rezumiind 
totulintr-o schema: 

. . . _/praxis 

vmta spmtuala\ _ . _ . / ~ta~iul practic/activ 

theona = rugacmnea mmtn 

""- stadiul contemplativ 
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Datorita acestei distinctii, staretul Vasile poate vorbi de 
o ,rugaciune a mintii cuvenita celor lucratori"279 ~i poate 
sustine ca Ia acest nivel ea poate fi practicata de toti. ~i nu 
numai. In acest fel, multe din dificultatile ~i prejudecatile 
fatii de rugaciunea lui Iisus cad, ~i Jntreaga problema poate 
fi abordata Jntr-o noua perspectiva. 

279 Ibid. 
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9. Atentia si inima 
' ' 

Striinsa legatura 1ntre atentie ~i rugaciune este un fapt 
universal recunoscut Jn orice experienta religioasa. Dacii 
orice forma de activitate umana, este ca atare expresia 
giindirii atente ~i con~tiente a omului, cu atilt mai mult 
rugaciunea, aceasta activitate suprema a spiritului uman In 
ciiutarea unui dialog cu Spiritul Absolut, trebuie sa provina 
dintr-un act con~tient ~i atent al con~tiintei noastre. In tra
ditia cre~tina s-a insistat inca de Ia Jnceput 1ntotdeauna ~i 
pe larg asupra necesitatii de a tine unite Jntre ele atentia 
~i rugaciunea. Cei doi termeni, care Jn greacii sunt foarte 
asemanatori, sunt adeseori citati de Parinti Jn aliteratii su
gestive: prosoche (atentia) este mama lui proseuche (ruga
ciunea) ~i, drept urmare, ni se recomanda sane folosim de 
atentie pentru a ajunge Ia rugaciune280

• 

~i 1nvatatura staretului Vasile despre rugaciunea lui Iisus 
acorda mare importanta atentiei. Ea este definitii ca o ade
vi'irata arta281 pe care trebuie sa o exersiim cu mare riivna 
daca vrem ca Jntreg efmtul 1ndreptat spre rugaciune sa nu 
ramiina zadarnic. Fiindca invocarea ne1ncetata a numelui 
lui Iisus Hristos 

280 Despre acest argument, cf. SPIDLfK, Spiritualiti, 1978, p. 238. 
281 Cf. l, p. I 04. 
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,este o rugaciune simtita, iar nu rostita simplu din obi~
nuinta, pe care nu e un pacat sa o numim moarta"282

• 

Relatia striinsa ~i intima dintre atentie ~i rugaciune este 
privita de staretul nostru din doua puncte de vedere dis
tincte, dar complementare ~i inseparabile. Exista mai lntiii 
o atentie mai generala 1ndreptata spre sustinerea oricaror 
actiuni sau eforturi ascetice. Scopul ei este sa provoace 
acea stare de trezie a mintii care este conditia indispensa
bila ~i preliminara pentru orice forma de rugaciune. Exista 
apoi o a doua forma de atentie, mai specifica, care contri
buie Ia unificarea In momentul rugaciunii a lntregii fiinte 
omene~ti In ceea ce este mai adiinc In ea. Dintre aceste 
doua tipuri de atentie, care pot fi considerate ~i drept doua 
discipline diferite ale unicei atentii necesare adunarii mintii 
In vederea rugaciunii283

, staretul Vasile acorda o importan'ta 
deosebita problemelor care o privesc pe cea de-a doua. De 
ea ne vom ocupa mai pe larg, lndata ce vom fi spus ciiteva 
cuvinte despre primul tip de atentie. 

Vigilenfa ~i , trezie" 
Analiziind stadiul ,practic" a! rugaciunii lui lisus, am 

putut observa eli pentru staretul Vasile el este striins legal 
de datoria ascetica a vigilentei ~i treziei. 0 atare datorie 
nu poate fi lnfiiptuita fiira ace! efort constant de atentie pe 
care Parintii !-au recomandat cu lndemnul biblic ,Ia seama 
Ia tine lnsuti" (proseche seauto) preluat din Deuteronomul 
4, 9. Aceasta expresie a fumizat tema ~i titlul a numeroase 
omilii, dintre care cea mai faimoasa ramiine cea a Sfantului 
Vasile eel Mare284

• Dupa lnvatatura patristica, este vorba 
de a fi atenti Ia noi ln~ine veghind asupra fiecarui gand, 
asupra celei mai mici mi~ciiri a mintii noastre. Este o lntre-

282 F, p. 94. 
283 Cf. BLOOM, ,Contemplation et ascese", 1949, p. 53. 
284 VASILE CEL MARE, Omilie Ia: ,Ia seama Ia tine tnsuJi!"; PG 31, 

197-217 [trad. rom. pr. D. Fecioru, PSB 17, 1986, p. 365-375]. 
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prindere temerara. Daca pentru a siiviir~i anumite aqiuni 
sunt necesare anumite conditii foarte precise de timp, efort, 
vointa, ocazii favorabile, In schimb mi~carile giindului sunt, 
dimpotriva, instantanee, pot fi acceptate fiira dificultate si 
orice moment le este prielnic. De aceea, pentru a exercita 
un control real asupra gandurilor este necesara o atentie 
continua ~i constanta. Pentru a indica aceasta fonna de 
atentie care permite un control constient constant al fieca
rui gand, Parintii vorbesc de phylak'e kardias (paza inimii), 
de teresis noos (paza mintii). Imaginea de care se slujesc 
este cea a portarului sau a santinelei care vegheaza pentru 
a lmpiedica intrarea unui strain sau du~man. in acela~i 
mod, ~i noi trebuie sa fim atenti Ia poarta inimii pentru a 
interzice intrarea oricarui du~man. Unicul mod de lnfiiptu
ire a acestui tip de vigilenta continua, de pazire cu atentie 
constanta a portilor inimii, consta In a fi ,treji" sau ,nep
tici'', dupa expresia Sfintei Scripturi (1 Ptr 5, 8) folosita In 
lnsu~i titlul a! Filocaliei grece~ti: care suna Filocalia Pa
rin(ilor neptici. Avem aici lntreaga tema a treziei (nepsis) 
atilt de dragii autorilor ascetici rasariteni, cei mai semnifi
cativi reprezentanti fiind Parintii sinaiti, Ia care staretul 
Vasile l~i scrie Introducerile sale. ' 

Acest tip de atentie fata de noi 1n~ine este pentru staretul 
Vasile o conditie necesara ~i indispensabila pentru prac
ticarea rugaciunii lui Iisus. fntr-adevar, ce alt motiv J-ar 
putea Impinge pe ascet sa invoce fiira 1ncetare numele lui 
Iisus, daca nu acela de a cere ajutor 1mpotriva gandurilor 
vatamatoare care-i asalteaza inima, sau de a cere iertarea 
pentru acele ganduri care din neglijenta sau slabiciune au 
intrat deja 1n ea? lata de ce staretul nostru poate afirma cu 
hotiiriire: 

,Toata regula [pravila] unuia ca acesta sta numai 1n ca
inta ~i atentia Ia inima"285

• 

285 F, p. 90. 
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il Atentia fata de sine, sau pazirea portii inimii, este deci 
o metoda de aparare pentru identificarea pe loc a tuturor 
giindurilor furi~ate. Striinsa ei legatura cu practica rugaciu
nii lui Iisus este justificata de faptul ca aceasta din urma, 
a~ a cum este prezentata de staretul Vasile, este echiva
lentul vechii metode a monahismului antic lndreptata prin 
excelenta lmpotriva giindurilor rele ~i care se nume~te 
antirrhesis [replica sau combatere prin cuviint]. Trebuie sa 
replicam celui ra_u urmiind lndemnul lui Iisus care, fiind. 
ispitit In de~ert, li riispunde diavolului cu pasaje din Scrip
turii fiira a accepta discutia. Invocarea rugaciunii lui Iisus 
este considerata de staretul nostru drept riispunsul potrivit 
~i corespunzator lmpotriva oricarui fel de ispita diabolica. 
Ea vine sa simplifice enorm cataloagele cu multe texte 
scripturistice utilizate pentru a combate In mod adecvat 
unul sau altul din giindurile rele286

• 

Cautarea , locului inimii" 

Pentru ascetul cre~tin, starea de atentie fata de sine, ra
miinerea In stare de veghe ~i trezie !a poarta inimii are un 
scop unic ~i precis: invocarea ajutorului lui Dumnezeu prin 
rugaciune. Sta astfel In puterea noastrli sa-i identificiim pe 
vrajma~i de lndata ce ni se lnfiiti~eazii, dar sta numai In 
puterea lui Dumnezeu sa-i nimiceasca ~i sii-i facii neputin
cio~i. De aceea, datoria vegherii este fixatii numai rugaciu
nii prin care-! adresam lui Dumnezeu o chemare grabnicii 
ca sa vina In ajutorul nostru sii ne elibereze de vriijma~ii 
neviizuti. Incheindu-~i omilia !a proseche seauto, Sfiintul 
Vasile eel Mare pune bine in evidentii aces! aspect: ,!a 
seama [fii atent]la tine lnsuti, ca ~i Dumnezeu sii ia seama 

286 Cf. SPIDLiK, Spiritualiti, 1978, p. 239. Cel mai faimos e Antireticul 
lui Evagrie Ponticul [trad. rom. diac. Ioan I. lea jr: AVVA EVAGRIE PONTI
CUL, in luptii cu gdndurile. Despre cele opt giinduri ale riiutiitii ~i Replici 
impotriva lor, Deisis, 2006, p. 215-338. 
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!a tine"287
• Evident, atentia In rugiiciune dobiinde~te aspecte 

particulare. Inca din primele secole cre~tine s-a nascut o 
vastii literatura prin intermediul ciireia autorii duhovnice~ti 
au lnteles sii ofere remedii adecvate pentru sustinerea aten
tiei In timpul rugaciunii, pentru a reu~i sa ne giindim !a 
ceea ce spunem atunci ciind ne rugam, pentru a putea sa ne 
lndreptam mintea spre Cel pe care-L rugam ~i pentru a 
alunga orice giind de~ert ~i strain. Ne referim !a sfaturile 
care ne permit sa dezvoltam disciplina trupeasca a atentiei, 
care vine sa se alature disciplinei mentale a vegherii ~i a 
treziei la care ne-am referit mai sus. Este vorba In practicii 
de a lua In considerare faptul ca asceza atentiei presupune 
si un aspect fizic, din moment ce orice activitate psihica 
~re o repercusiune somatica288

• In traditia isihastii, care ne 
intereseazii mai lndeaproape, s-au format, mai ales In me
diu! athonit, o serie de sfaturi care In ansamblul lor consti
tuie o tehnica psihosomaticii. Se vorbe~te aici de o regu
larizare ~i diminuare a ritmului respiratoriu, de o explorare 
mentala a interioritatii noastre viscerale, de o cautare a 
locului inimii, toate acestea lnsotite de invocarea constanta 
~i neincetatii a numelui lui Iisus. lntiilnim ~i sfaturi mai 
generale ~i mai u~or verificabile In experienta comuna, ~i 
potrivit ciirora atentia este favorizata de o pozitie adecvata 
a trupului ~i depinde In acela~i timp de mediu, care trebuie 
sa fie lini~tit ~i semiobscur. Acela~i Cuvios Grigorie Sina
itul, care a exercitat atiita influenta asupra staretului nostru, 
a reluat ~i propus multe sfaturi care vin din aceasta traditie. 
De aceea, e o surprizii sa constatam cii scrierile staretului 
Vasile nu dau nici o importanta unei astfel de tehnici 
psihosomatice. Despre ea se vorbe~te doar cu referire la 
diutarea locului unde trebuie fixata atentia, treciindu-se cu 
vederea orice alt element. 

287 VASILE CEL MARE, Omilie !a: .,Ia seama /a tine fnsufi!"; PG 31, 217 
[PSB 17, p. 375]. 

288 Cf. BLOOM, ,Contemplation et ascese", 1949, p. 54. 

387 



I 

Pleciind de Ia afirmatia di intiilnirea dintre om ~i Dum
nezeu in rugaciune are Joe ,in insa~i inima omului", tradi" 
tia isihasta ne sfiituieste sa luam drept Joe trupesc in care 
~a fixam atentia mu~~hiul cardiac. In legatura cu aceasta 
este insa necesar sa precizam sensu! in care sunt folositi 
termenii anumitor expresii. Ciind autorii duhovnice~ti vor
beau despre ,inima", intelegeau (~i inteleg ~i astazi) sa se 
refere Ia partea cea mai interioara a omului, Ia adiincul 
ascuns ce constituie centrul din care izvora~te viata sa psi
hologica, morala ~i religioasa. Organul fizic al inimii poate 
fi atunci considerat intr-un anume fel drept sediul natural 
al acestui centru, intruciit el este centrul vital al intregului 
organism care face posibila orice manifestare a naturii 
mnane in intregul sau. A~adar, el se gase~te intr-a relatie 
intima cu centrul intregii noastre fiinte, cu ceea ce obi~
nuim sa numim tocmai ,inima" omului. In aceasta viiiune, 
inima dobiinde~te o semnifica(ie simbolica ~i aproape me
taforica. Ciind insa se vorbe~te de ,inima" ca Joe in care 
trebuie sane fixam aten(ia, atunci semnificatia devine lite
rali'i. A~a s-a ajuns in isihasmul athonit sa se recomande 
scrutarea mentala a insu~i organului inimii ~i eventual 
inregistrarea baHiilor lui, ori legarea atentiei de ritmul re
spiratoriu sau de insu~i aerul respirat care se considera ca 
ajunge tocmai in zona inimii. 

Fara o distinctie clara ~i precisa intre aceste doua semni
ficatii, simbolica ~i literala, se deschide drumul unor grave 
confuzii ~i neintelegeri. Stau marturie inse~i calomniile Ia 
adresa anumitor practici care tin de rugaciunea lui Iisus 
formulate in faimoasa controversa palamita. Ecourile aces
teia Ie gasim chiar ~i Ia staretul Vasile, ~i anume atunci 
ciind e constriins sa condamne convingerea celor care 
considera ca locul inimii ,este in mijlocul piintecului, in 
buric/ombilic"289

• Referirea Ia ombilic aminte~te in mod 
explicit de faimoasa acuza indreptata in secolul XIV impo-

289 F, p. 96. 
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triva monahilor de Ia Muntele Athas, ciind ace~tia au fast 
stigmatizati cu apelativul peiorativ de ,omfalopsihici" (,bu
ricari"), ca ~i cum ar fi sus(inut ca sufletul ~i-ar avea locul 
in buric. Acuza se ivise in legatura cu o metoda speciala 
folosita pentru a readuna mintea in interiorul inimii. Ple
ciind de Ia observa(ia di mintea se revarsii in mod spontan 
asupra lucrurilor exterioare mai ales prin intermediul shn
tului vazului, se recomanda in timpul practicarii rugaciunii 
lui Iisus fixarea privirii pe piept sau pe ombilic. Insa ombi
licul, cum arata acela~i Grigorie PaJama, era doar un punct 
de sprij in exterior, asupra caruia privirea se indrepta numai 
in scopul de a face mintea sii reintre in inimii ~i sa practice 
acolo rugaciunea luj Iisus290

• Pentru a nu da prilejul Ia 
nedumeriri ~i nein(~legeri ~i a evita vatiimarile provenite 
de aici, staretul Vasile abordeaza ~i el intreaga problema 
privitoare Ia locul uncle anume trebuie fixatii atentia in 
timpul rugaciunii. Argumentele sale risipite ici-colo i~ scri
erile sale pot fi u~or reconstruite, dacii tinem seama de doua 
importante distinctii: I. un lucru este ,inima" inteleasii in 
sens simbolic, ~i altul ,inima" in(eleasii in sens fizic. 2. un 
lucru este atentia Ia rugaciune, ~i altul rugaciunea insii~i. 
Aceste doua distinqii tind sa se concentreze intr-una fun
damentalii: avem, pe de o parte, rugaciunea care prive~te 
inima in sens simbo.lic, iar, pe de alta parte .. avem atentia 
care prive~te inima in sens de organ fizic. Sa vedem cum 
pune ~i rezolvii aceasta problema staretul Vasile. 

Daca este adevarat ca intiilnirea intre om ~i Dumnezeu in 
rugaciune i~i are locul privilegiat in inima, atunci trebuie 
sa invatam sa ne rugam in interiorul inimii sau, mai bine 
zis, du~a o expresie dragii autorului nostru, ,in adiincul 
inimii" 91

• In acest caz, cine vorbe~te de inima omului nu 

29° Cf. PALAMAS, Difense des hisychastes, vol. I, p. 91 [= Triade I, 2, 8; 
trad. rom. pr. prof. D. Staniloae, Viafa # inviifiitura Sf Grigorie Palama, 
cu n·ei tratate traduse, Sibiu, 1938, p. Vll-Vlll]. 

291 Cf.I, p. 115. 
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intelege desigur prin aceasta inima inteleasa ca organ fizio
logic, ci se sluje~te de aces! cuvilnt pentru a indica reali
tatea spirituala intima a omului care i~i gase~te expresia 
simbolica cea mai adecvata ~i universal recunoscuta in 
inima. Este evident deci ca in expresiile ,adilncul inimii", 
,launtrul inimii", termenul ,inima" este folosit numai cu 
semnificajia lui simbolica, fiira nici o referire Ia organul 
fizic. Aceasta este ~i semnificatia Ia care, potrivit stare\IJlui 
Vasile, trimite Scriptura atunci cand folose~te cuvilntul . . ... , 
,tntma : 

,fiecare trebuie sa Iucreze rugaciunea umbrindu-~i din sus 
inima cu mintea ~i privind mereu in adilncul ei - fiindca 
potrivit scrierilor [Parintilor] acolo este mijlocul inimii"292

• 

De aceea, cine se apuca sa practice rugaciunea lui Iisus, 
trebuie sa invete 

,sa inceapa rugaciunea mintii in inima ~i sa o sfilr~easca 
in inimii'!293

. 

Sfatul este cat se poate de simplu ~i clar. Nu Ia fel de sim
plu este insa de pus in practica, cum o recunoa~te insu~i 
staretul Vasile294• Dificultatea fiind recunoscuta, el se gra
be~te sa completeze sfatul de-abia dat cu o alta recomandare: 

,Dar mai presus de toate trebuie injeles de Ia bun inceput 
ca Ia ceasul rugaciunii atentia nu trebuie sa fie indreptata 
Ia jumatatea inimii, nici in josul inimii, ci mintea trebuie 
sa pazeasca mijlocul inimii"295

• 

In acest citat nu mai avem de-a face cu inima inteleasa in 
sens simbolic. Aici staretul Vasile trece in mod expres Ia 
problema atentiei, ~i prin urmare termenul ,inima" este 
luat aici in sensu! sau literal. Sa cautam acum sa analizam 
ce anume presupun astfel de sfaturi. 

292 Ibid. 
293 Ibid., p. 114. 
294 Cf. N, p. 121. 
295 I, p. 114. 
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Zona , inimii" 

Pentru a evalua importanta atribuita invataturii asupra 
atentiei, care reprezinta o adevarata noutate in traditia 
isihasta, este necesar sa cunoa~tem motivul care l-a fii~ut 
pe staretul nostru sa abordeze aceasta problema. Preocupa
rea sa se centreaza in jurul vatamarilor care pot rezulta din 
in~elare. Traducem cu ,in~elare" termenul slavon pre/est 
[ npelleCTb] care traduce grecescul plane ( n-Aav~) ~i in lim
bajul autorilor rasariteni desemneaza o ispita tipica Ia care 
este supus orice ascet. Vom descrie.caracteristicile si efec
tele ei principale In capitolul urmator. Acum lnsa, ~~ Iega
tura cu problema care ne intereseaza putem preciza caprin 
cuviintul ,in~elare" staretul Vasile se refera Ia falsa judecata 
privitoare Ia originea senzatiilor de caldura care se ivesc In 
exercitiul rugaciunii lui Iisus. Am cazut in inselare atunci 
cand, de exemplu, asemenea senzatii sunt o simpla conse
cinta a efortului psihofizic depus in exercitiul rugaciunii 
sau sunt opera lucrarii Satanei, ~i cu toate acestea ele sunt 
acceptate drept un rod al harului. 

Pentru staretul Vasile pare inevitabil ca oricine se dedica 
rugaciunii lui Iisus sa intiilneasca astfel de senzatii de cal
dura. Urmiind in aceasta invatatura patriarhului Calist296

, el 
distinge trei feluri diferite de ciildura, dupa cum ele provin: 
fie din exercitiul fizic a! rugaciunii, fie de Ia diavol, fie de 
Ia har. Numai cele care l~i au originea in acesta din urma 
pot fi acceptate; celelalte lnsa trebuie refuzate cu hotarilre. 
De aceea, este absolut necesar sa ~tim sa discernem origi
nea fiecarei senzatii ivite In timpul rugaciunii, dar ~i mai 
important este sa nu contribuim, chiar ~i involuntar, Ia 

296 Calist a fost monah in Constantinopol ~i numai la sfar~itul vietii, in 
1397, a devenit pentru cfiteva luni patriarh al Constantinopolului. Despre 
senzatiile de cal dura percepute in timpul rugiiciunii vorbe~te in cap. 55, 56, 
57 ale lucrarii sale redactate impreuni'i cu IGNATIEXANrHOPOULos: .it4etodii 
~i reguliifoarte amiinunfitii pentru isiha-$fi; PG 147, 736-741 [FR VIII, 
1979. p. 126-129]. 
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ivirea a ceea ce, provenind de Ia demon sau din natura 
noastra, trebuie sa fie respins. Daca pentru a dobiindi dis
cemamiintul necesar este nevoie, a~a cum vom vedea, de 
un anume timp ~i o anume experien(a, in schimb pot fi 
evitate u~or condi(iile care favorizeaza ivirea senzatiilor 
nocive. In acest scop este indispensabil sa ~tim cu exactitate 
unde anume trebuie concentrata atentia. Indica(ia sugerata 
de staretul Vasile in citatul precedent este foarte precisa: in 
timpul rugaciunii aten(ia trebuie sa se fixeze si verhu serd{a 
[ Cb aepxy cep!(Qa] = ,deasupra inimii" sau, mai exact, ,in 
susul inimii", respectiv inspre· partea ei superioara. Cum a 
ajuns el Ia aceasta indicatie? De ce n-a urmat inva(atura 
traditionala care vede tocmai in inima fizica locul eel mai 
potrivit pentru atentie, ca unul legat nemijlocit de inima 
simbolica? Sa reconstruim mai intiii schema. referin(elor 
intre care se mi~ca giindirea staretului nostru. Intiilnim mai 
intiii clasica subdiviziune de origine platonica a faculta(ilor 
sufletului in trei par(i sau puteri: ,rationala", ,irascibila" ~i 
,concupiscenta"297

• Fiecare din aceste puteri este legata 
intr-un anume fel de o zona a trupului nostru considerata 
drept sediul ei natural: 

,Cele trei parti ale sufletului sunt a~ezate astfel: partea 
rationala in piept, partea irascibila sau aprinderea in 
inima, iar parte poftitoare in piintec liinga buric"298

• 

Ciind atentia este concentrata in zona corpului unde i~i are 
sediul puterea corespunzatoare a sufletului, atunci solicitam 
~i punem in mi~care in mod inevitabil insli~i acea putere. 
Suferim astfel influenta ei ~i, pentru a nu-i primi ~i ispitirile, 
trebuie sa o combatem de indata. Din acest motiv, pentru 
staretul Vasile este absurd sli ne fixam atentia tocmai in 
zona rarunchilor sau, ceea ce este acela~i lucru, in cea 
apropiata ombilicului. In aces! caz, vom pune in mi~care 
tocmai puterea concupiscentli, cea mai periculoasli in ce 

297 Cf. N, p. 117 [in limba greac~: logos, thymos, epithymia]. 
298 G, p. 85. 
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prive~te senza(iile de caldurli. Slujindu-se de ea, Satana 
poate sa ne in~ele cu u~urintli ~i nu e nevoie de multe 
cuvinte pentru a intelege cat de grava este vlitlimarea care 
rezultli de aici pentru rugliciune. lata cum se exprima stare
tul nostru: 

,Daca indrlizne~te insli cineva sli lucreze atentia in josul 
inimii, atunci mintea unuia ca acesta, llisiindu-se toatli in 
piintece, de acolo privind in adiincul inimii ~i lucriind 
rugliciunea, face preacurvie in inima sa aprinziindu-~i 
membrele cu dulcea plitimire a curviei ~i llisiindu-1 de 
bunlivoie pe vrajma~ul inauntrul sau"299

, 

Cum ajung atunci unii sli-~i fixeze aten(ia in zona rlirun
chilor puniind astfel in lucrare puterea concupiscenta? 
Ace~tia, ne spune staretul Vasile, sunt convinsi ca centrul 
interior al omului, ,inima" in sens simbolic, ~ta in relatie 
tocmai cu aceasta zona. In multe pasaje din Sfiinta Scrip
lura, mai ales in Psalmi, gasim expresii care ar parea sa 
dea literalmente dreptate acestei convingeri. lntr-adevar, 
pentru a indica partea cea mai intima ~i duhovniceasca 
a omului, ace~tia folosesc termeni cum sun! ,piintece", 
,rarunchi" etc. Invociind autoritatea Sfiintului Teofilact al 
Ohridei, staretul nostru ne aminte~te insa ca atunci cand 
Scriptura folose~te ace~ti termeni, ea vizeaza in exclusi
vitate personalitatea intima a omului ~i in nici un chip nu 
intelege sa trimita Ia zona trupului indicata de sensu! literal 
al termenilor300

• Daca insa comitem naivitatea de a lua In 
sens literal termenii Scripturii ~i de a face sli coboare mintea 
noastrli in zona piintecului sau a rarunchilor, fixiindu-ne 
atentia aici, atunci ne facem vinovati de ,curvie" pentru ca, 
sus(ine staretul Vasile, amesteclim rugaciunea cu patimile 
pro vocate de pofta301

• 

299 I, p. 114. 
70° Cf. G, p. 85. 
701 Cf./, p. 114. 
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I Odata eliminata zona piintecelui, ~i impreuna cu ea 
puterea concupiscenta, sa trecem Ia examinarea celorlalte 
zone analizate de staretul nostru. Mai intiii, trebuie sa ob
servam ca toate acest~ zone sunt indicate prin expresii 
compuse in care este luata ca punct de referinta pozitia 
muschiului cardiac. Pe liinga zona privitoare Ia puterea 
con~upiscenta care, a~a cum am vazut deja, se gase~te ,sub 
inima", gasim descrise alte doua zone: una aflata alaturi de 
inima, ,catre piept", ~i alta ,deasupra" sau ,in susul inimii". 
Contrar a ceea ce ne-am a~tepta, pentru aceste doua zone 
nu se face nici o referire explicita Ia celelalte doua puteri 
ale sufletului, cea irascibila ~i cea rationala. Explicatia 
acestui fapt ar putea ti cautata in motivatia principala care 
1-a determinat pe staretul Vasile sa abordeze intreaga pro
blema, ~i anume preocuparea de a nu cadea in eroare in 
legatura cu fenomenul senzatiilor de caldura. Dupa el, sen
zatiile care trebuie respinse au de a face numai cu puterea 
concupiscenta sau poftitoare ~i, prin urmare, motivele de a 
alege sau respinge o anumitil zona depind de posibilitatea 
de a evita piina ~i eel mai mic contact cu o astfel de putere. 
Daca astfel trebuie evitat ca atentia sa se tixeze pe zona 
care corespunde inaltimii jumatatii inimii, catre piept, mo
tivul trebuie vazut in faptul ca aceasta se invecineaza cu 
sediul concupiscentei. Ciind in rugaciune ne tixilm atentia 
in aceasta zona 

,mintea [ ... ], vriind-nevriind, se va atinge de ea uneori 
~i caldura poftei [sexuale], pentru ca se apropie de 
piintec"302

• 

Si chiar daca continua staretul Vasile, in acest caz este 
' ' . - ' . 
mai usor sa recunoastem originea unei astfel de caldun, 
totusi 'datoria de a o ~espinge presupune o mare osteneala 
care' face ca in mod inevitabil suferim o grava tulburare. 

Motivul alegerii zonei care se gase~te ,deasupra" sau ,in 
susul inimii" drept unica ~i ideala pentru locul unde trebuie 

302 I, p. 114; a se vedea ~iF, p. 96. 
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tixata atentia se datoreaza ~i elin principal faptului ca in 
acest caz mintea se afla departe de rarunchi ~i scapa de 

,caldura concupiscentei intrata in noi din calcarea pro
toparintilor ~ide cea lucrata aici de diavolul"303

• 

Pentru staretul Vasile acest sfat nu constituie o invatatura 
privitoare n~mij Joe it Ia rugaciune, ci reprezinta doar o cri
teriologie a atentiei. Este vorba in principal de invatarea 
unei asceze a atentiei, pentru a ~ti unde anume se gase~te 
locul optim pentru evitarea daunelor cauzate de in~elare. 
Din acest punct de vedere, aceasta invatatura, ca de altfel 
orice tehnica psihosomatica, nu are scopul de a face sa 
tii~neasca rugaciunea. Totu~i ea ramiine strans legata de 
rugaciune. A sta cu atentia tixata ,deasupra" sau ,in susul 
inimii" este important pentru stare(ul Vasile intruciit numai 
in acest mod mintea va putea 

Privi de Ia inaltimea ei toate cele ce se tiirasc jos inain-" , 
tea ei, de Ia unele lntorciindu-se, pe altele izgonindu-le, 
iar pe celelalte zdrobindu-le ca pe ni~te prunci ai Babi
lonului de piatra [Ps 136, 9] care este Hristos"304

• 

A~adar, daca asceza atentiei ocupa un Joe important In 
practica invocarii lui Iisus, aceasta se datoreaza faptului ca 
aceasta din urma este privita ca legata in mod esential de 
trezie (nepsis) ~i reprezinta prin unnare o replica (antirrhe
sis) eticace lmpotriva oricarui fel de giinduri rei e. Atentia 
fata de sine, Ia care ne-am referit mai sus ~i care prive~te 
v~ghea Ia por(ile inimii, nu-~i pierde functia In momentele 
rugaciunii. Dimpotriva, ea devine mai profunda, mai radi
cala. Daca este necesar sa tim veghetori ~i treji In orice 
actiune, cu atilt mai mult trebuie sa tim de veghe in timpul 
dedicat rugaciunii, eliberati de orice griji ~i preocupilri care 
tind sa ne distraga giindul de Ia Dumnezeu. 

303 F, p. 97; a se vedea ~i I, p. 115. 
304 I, p. 115. 
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Analiziind mai de aproape textele staretului Vasile privi
toare Ia atentie, putem observa inca un alt tip de legatura 
intre asceza atentiei ~i rugaciune. Este obligatoriu sa subli
niem eli este vorba oricum doar de o ipoteza, intrucat sta
re(ul Vasile se limiteaza Ia a arata in mod expres numai 
ace! tip de legatura pe care l-am descris deja mai sus. Sa 
incepem de Ia o constatare simpla ~i evidenta. Locul indi
cat de staretul nostru ca ideal pentru aten(ie nu coincide cu 
nici una din zonele de care sunt legate cele trei puteri ale 
sufletului. Am amintit deja dispozi(ia clasica utilizata de 
staretul Vasile: puterea concupiscenta i~i are sediulin ra
runchi, cea irascibila in inima ~i cea ra(ionala in piept. 
Atunci ciind folose~te expresia ,sub inima", stare(ul Vasile 
se' ref era in mod explicit Ia zona legata de puterea concu
piscenta. Sediul puterii rationale poate fi legat de o alta 
zona ce este definita ca fiind ,Ia inaltimea jumata(ii inimii, 
spre piept". Pentru aceasta zona staretul Vasile folose~te ~i 
alte expresii, dar toate presupun doua coordonate spa(iale 
constante: latitudinea, data de jumatatea inimii, adica de 
punctul mediu intre extremitatea sa inferioarii ~i cea supe
rioara; longitudinea, data de punctul mediu intre siini sau, 
mai explicit, in mijlocul pieptului. Aceasta zona astfel 
precizata pare sa coincida tocmai cu sediul puterii ratio
nale indicata in mod generic prin termenul ,piept". Zona · 
puterii irascibile este definita !impede: ea i~i are sediul ,in" 
!nsu~i organul inimii. Nici una din cele trei zone conside
rate sedii ale puterilor sufletului nu coincide astfel cu locul 
pe care staretul Vasile 11 indica prin expresia ,deasupra" 
sau ,in susul inin1ii". 

Din aceasta constatare se poate !rage o consecin(a impor
tanta. Faptul de a sta mereu ,deasupra inimii" reprezinta 
modul eel mai bun pentru a evita amestecarea rugaciunii, 
care este un dar al harului lui Dumnezeu, cu ceva strain ei. 
Urmilnd sfatul stare(ului Vasile, rugaciunea s-ar gasi astfel 
Ia adapost de activitatea tuturor celor trei puteri ale sufle
tului, inclusiv cea ra(ionala. Omul ar fi lntr-un anume fel 
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invitat sa depa~eascii tot ceea ce tinde sa-i limiteze raspun
sul fata de harul dumnezeiesc ~i sa ofere astfel o rugaciune 
cu adevarat curata. Aceasta ar explica ~i de ce staretul nos
tru nu urmeaza indica(ia traditionala care sugera concen
trarea atentiei in zona inimii. Intr-adevar, aceasta zona 
cuprinde aproximativ atilt organul inimii, cat ~i cealalta 
zona invecinata de fin ita prin ,Ia lnaltimea jumata(ii inimii, 
catre piept". Sfiituind excluderea acestei ultime zone, sta
retul nostru se gase~te astfel in situa(ia de a interzice aten
(iei fixarea atilt pe organul inimii, cat ~i pe piept. Singurul 
motiv invocat expres pentru a evita o astfel de zona este 
legat de faptul eli ea se invecineaza cu sediul puterii con
cupiscente. Din considera(iile de mai sus putem lnsii intre
vedea ~i un alt motiv: excluderea inimii ~i a pieptului pre
supune de fapt excluderea ~i a celor doua puteri, irascibila 
~i ra(ionala, care i~i au sediile respective tocmai in inima ~i 
In piept. 

Stare(ul Vasile nu se referii in scrierile sale Ia motivatia 
sugerata de noi. Am putea totu~i gasi o confirmare, luand 
in considerare ceea ce spune el In legiitura cu zona riirun
chilor. Fixarea aten(iei in aceasta zona a corpului comporta 
punerea In mi~care a puterii sufletului care !~i are sediul!n 
aceasta zona: concupiscen(a. De aici deriva un principiu 
fundamental presupus de toate reflectiile stare(ului Vasile 
pe tema aten(iei in rugaciune: concentrarea aten(iei pe zona 
corpului corespunzatoare sediilor lor naturale solicita de 
fapt puterile sufletului. Chiar daca staretul nu aduce exem
ple pentru puterea irascibila ~i rationala, ~i acestora li se 
poate aplica pe buna dreptate acela~i principiu: ciind aten
(ia este fixata in organul inimii sau In piept, sunt puse de 
fapt in mi~care una sau alta din cele doua puteri care-si au 
sediile lor In acea zona. In aces! caz, consecinta care d~riva 
de aici pentru rugaciune ar fi analoga celei descrise in le
gatura cu concupiscen(a. Cand in timpul rugaciunii sufletul 
privqte In adilncul inimii avilndu-~i atentia concentrata in 
zona rarunchilor, atunci 
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,face preacurvie In inima sa aprinziindu-~i membrele cu 
dulcea patimire a curviei ~i lasiindu-1 de bunavoie pe 
vrajma~ullnauntrul sau"305

• 

Sugeriind evitarea zonei inima-piept pentru a nu veni In 
contact cu zona piintecelui considerata cea mai periculoasa 
pentru eel care se dedica practicii rugaciunii, staretul Vasile 
putea avea in vedere ~i faptul ca In acest mod suntem ln
demnati sa depa~im activitatea naturala ~i a celorlalte doua 
puteri. 

Relatia dintre atentie ~i rugaciune este precizata de altfel 
~i mai bine. in timpul rugaciunii sutletul omului trebuie sa 
nazuiasdi spre ,adiincul inimii". Aceasta expresie se ref era 
Ia o realitate duhovniceasca atlata lntr-o re\atie esential
mente simbolica cu organul inimii. Inima fizica, ca ~i alte 
parti ale corpului, dobiindesc o anumita importanta pentru 
atentie, iar nu In mod direct pentru rugaciune. Ne putem 
ruga, putem privi In adiincul inimii cu atentia concentrata 
In oricare alta zona a corpului. A o alege pe una In locul 
alteia lnseamna a evita consecintele negative, pericolele, al 
caror element principal, In giindirea staretului nostru, con
staIn amestecarea In rugii.ciune a ceva strain ~i nociv legat 
de exercitiul pii.tima~ al puterilor sutletului. Fixarea atentiei 
,deasupra" sau ,In sensu! inimii" reprezinta pentru staretul 
Vasile eel mai bun mod de a fi Ia adapost de mi~dirile 
patima~e ale puterii concupiscente ~i, de asemenea, cum 
sugereaza analiza noastra, ~i de cele ale celorlalte doua 
puteri. A reu~i sa privim In adiincul inimii cu atentia fixata 
,deasupra inimii" constituie astfel lnceputul rugaciunii 
curate In stare sa-l conduca pe om Ia o stare de curatie ~i 
unire cu Dumnezeu, In care nu va mai fi nevoie de o 
distinctie lntre atentie ~i rugaciune. 

305 Ibid., p. Jl4. 
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10. Pericole si remedii , 

A lua un medicament pentru a vindeca o boala fiirii. a 
urma instructiunile ~i modalitatile de folosire poate fi nu 
numai ineficace, dar poate aduce chiar .o agravare a stii.rii 
s.aniitiitii. Un efect analog se constatii ~i In legatura cu prac
tlca rugaciunii lui Iisus: daca acest medicament pentru vin
decarea patimilor, care sunt adeviirate boli ale sufletului 
este luat fiirii urmarea unor indicatii specifice, nu numai c~ 
nu vom reu~i sii o practidim, dar va trebui sa suportam si 
consecintele negative. lata de ce staretul Vasile ne spune:' 

,Trebuie ~tiut ~i acest lucru: ca aceastii sfintita rugiiciune 
a lui Iisus a fost pentru multi, atilt In trecut, cat ~i acum, 
poticneala ~i ispita"306

. 

Este periculos sii te apropii de rugiiciunea lui Iisus cu su
perficialitate, fiirii o riivnii interioarii serioasa si fiirii un zel 
arzator, dar mai ales fiira ate lngriji de lnvatiit~rile specifice 
oferite de traditie. Din pacate, arata staretul Vasile, cei mai 
multi se apuca de practica rugiiciunii In aceste conditii. ~i 
tocmai ace~tia, experimentiind pe ei ln~i~i daunele cauzate 
de superficialitatea lor, atribuie cauza acestora tocmai 
practicii rugaciunii. Cu diferite pretexte ~i scuze false, ei 
nu doar abandoneazii lucrarea mintii, ci se erijeazii de-a 

Jo6 F, p. 91. 
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dreptul In povatuitori oprindu-i pe al(ii de Ia lnva(area ei. 
Stare(ul nostru e foarte fenn In privin(a lor: 

,Mai bine era pentru ei sa-~i lege o piatra de gat ~i sa se 
lnece, decat sa se sminteasca pe ei ln~i~i ~i pe multi lu
cratori ai acesteia [ cf. Mt 18, 6]. Fiindca nu ~i-au martu
risit neln(elegerea ~i !ndrilzneala venite din randuiala de 
sine [idioritmie], cis-au fiicut pe ei !n~i~i lnva(atori"

307
• 

Am avut deja de mai multe ori prilejul sa ne referim Ia 
diversele critici lmpotriva rugaciunii min(ii aduse tocmai de 
cei care lnteleg astfel sa-~i justifice refuzullor de a o prac
tica. Intr-un pasaj a] Introducerii Ia Grigorie308 toate aceste 
critici ~i scuze sunt rezumate ~i reduse Ia trei principale: 

I. rugaciunea lui Iisus este potrivita numai pentru cei 
care au atins deja desaviir~irea ~i au stiirpit astfelln ei 
cu desaviir~ire orice forma de patima; 

2. gasirea unei calauze sau a unui povatuitor care sa aiba 
o experien(a reala ~i profunda In arta rugaciunii min\ii 
e aproape imposibila; 

3. caderea In !n~elare e foarte dificil de evitat. 
La prima scuza, stare(ul Vasile raspunde In cuvinte scurte 

dar precise, referindu-se In sinteza Ia distinc(ia sa esentiala 
lntre mgaciunea lui Iisus ,practica" ~i cea ,contemplativa": 
numai rugaciunea ,contemplativa" este rezervata celor de- · 
saviir~iti; pentru cei care nu sunt desaviir~i(i e suficient sa 
se dedice primei trepte, ,practice", a rugaciunii 

,ca sa-~i miqoreze patimile prin trezia min(ii ~i aten(ia 
inimii, care este rugaciunea min(ii potrivita pentru cei 
aflati pe treapta fiiptuirii [ vie(ii active ]"309

• 

~i Ia a doua scuza raspunsul este scurt ~i precis. Daca 
lipsesc ca!auzele ~i povatuitorii care sa ne introdudi ~i 

307 I, p. 115. 
308 Cf. G, p. 83. 
309 G, p. 83~84. 
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lnsoteasca pe calea rugaciunii min(ii, avem In schimb 
mereu acces Ia unica ~i adevarata noastra calauza: Sfiinta 
Scripturl\310

• Pentru staretul Vasile cercetarea Scripturii In 
scopul de a !rage din ea lnva(aminte pentru rugaciune nu 
poate sa nu fie lnso(ita de citirea textelor Parintilor multu
mita carora poate fi gasit adevaratul sens duhovnicesc al 
cuviintului lui Dumnezeu. 

Problema , fn:jelarii" 

In ce prive~te problema celei de-a treia scuze, cea privi
toare Ia capcana 1n~elarii, lnainte de a reproduce raspunsul 
stare(ului nostru, este necesar sa vedem despre ce fenomen 
este vorba ~i efectele care decurg din el. Termenul folosit 
In textul staretului Vasile este pretest (npenecTb) care, pe 
liinga ,amagire", s-ar putea reda ~i cu ,frauda", ,ln~e!a
ciune". El traduce cuviintul grecesc plane, care con(ine In 
sine ideea ,hoinilririi", ,r8.Uicirii 1

', ,abaterii din drum", iar 
aici este folosit lntr-un .context moral desemniindu-1 pe eel 
care .ratace~te In eroare, departe de adeviir. in limbajul 
asce(tlor, tennenul a dobiindit lnsa o semnifica(ie mai pre
cisa ~i tehnica. Urmarind analiza scurta, dar penetranta, pe 
care o face preotul Pavel Florenske 11

, se poate afirma ca 
acesta nume~te In principal cursa urzita de puterile demo
nice lmpotriva celor care au renuntat launtric Ia lumea 
materiala ~i se dedica celei spirituale. Tocmai aici, Ia gra
ni(a dintre aceste doua lumi, ascetul se lntiimpla sa aibii 
de-a face cu imagini distorsionate ale realitatii suscitate de 
patimi. Pericolul nu sta lnsa atilt In patimi, ciit In evaluarea 
lor, ~i anume In schimbarea lor In ceva cu totul opus fa(a 
de ceea ce sunt ele de fapt. Cand ne aflam sub influen(a lui 
pretest, sfiir~im prin a accepta mirajul In locul realului, ~i 

de aceea mult mai apropiata apare traducerea termenului 

310 Cf. ibid.; a se vedeHi N, p. 121. · 
311 Le porte regali, Milano, 1967, p. 38-40. 
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prin ,ln~elare". Ascetulln~elat crede di a ajuns pe o lnaltii 
treapta de spiritualitate tocmai atunci cand In el se savar
~e~te o patima. 

Despre aceasta subtila capcana a ln~elarii staretul Vasile 
trateaza In fiecare din Introducerile sale vorbind pe larg 
despre ea, fiindca este convins ca acela care practica ruga
ciunea lui Iisus nu se poate sustrage de Ia lntalnirea cu o 
astfel de problema: 

,Fiindca a~a cum e cu neputinta ca raul sa nu se furi~eze 
In bine, tot a~a ~i ln~elarea se lmplete~te cu aceasta sfin
lita lucrare a mintii ca volbura de copac"312

• 

Staretul Vasile nu vorbe~te despre ln~elare In viata duhov
niceasca in general, ci se limiteaza exclusiv Ia modul in 
care aceasta actioneaza in practica rugaciunii mintii. In 
acest context specific, doua sunt campurile in care aceasta 
tinde sane falsifice evaluarea realitatii: 

,Iar insu~i modul ~i lucrul ln~eliirii este mai intai ames
tecul vrajma~ului in poftele celor dinauntru ale pante
cului, iar in a! doilea rand nalucirile din imaginatia 
mintii"313 

' ' 

Cand avem de-a face cu imagini aparute in fantezie, sta
retul Vasile ne indeanma sa nu ezitam sa le respingem in 
bl~c. In spatele oricarei imagini care se formeaza In timpul 
rugaciunii se poate ascunde intotdeauna in~elaciunea vdij
ma~ului, a~a cum afirma insa~i Sfilnta Scriptura, potrivit 
careia ,Satana insu~i se transforma in inger al luminii" 
(2 Co 11, 14)314

• Pentru a evita caderea intr-o posibila cursa 
lntinsa de vrajma~, atitudinea cea mai sigura consta in a nu 
accepta nici un fenomen de acest fel. Cu un citat din Sfiln
tul Grigorie Sinaitul staretul nostru il sfiituie~te pe ascet 
astfel: 

312 I, p. 112. 
313 Ibid., p. 113. 
314 Cf. F; p. 97. 
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, Tu lnsa, daca te lini~te~ti, sa nu prime~ti niciodata ni
mic, daca vezi ceva cu simturile sau cu mintea, inauntru 
sau in afara, chiar de-ar fi chipullui Hristos, al ingerilor 
sau aratarea unui sfant, o lumina, un foe s.a.m.d., fiindca 
aici vine iara~i Ia viata poticnitorul si napustindu-se face 
din lucrarea mintii pricina in~elarii"315 • 

Trebuind sa respinga fiira deosebire orice fenomen de acest 
fel, datoria ascetului este sub un anume aspect mai u~oara. 
lntr-adevar, nu i se cere sa ~tie sa deosebeasca ~i sa evalu
eze originea imaginilor ivite in fantezia sa. ~i chiar daca 
unele imagini pot fi rodul unei lucrari nemijlocite a harului 
dumnezeiesc, ele trebuie evaluate ~i accepta!e numai de 
eel aflat in stadiul contemplativ al rugaciunii. In aces! caz, 
a~a cum vom vedea in capitolul urmator, lucrarea harului 
poate fi recunoscuta ca atare, fiira a risca sa fim ,amagiti", 
datorita unor efecte specifice ~i determinate. Pana cand ne 
aflam lnsii in stadiul ,practic" a! rugaciunii, este insa peri
culos sa ne oprim sa analizam vreo imagine, iar atitudinea 
cea mai buna consta in a refuza cu fermitate orice fenomen 
de acest tip. 

Discernamantul este in schimb necesar In celalalt dome
niu in care obi~nuie~te sa ac(ioneze cursa in~elaciunii, ~i 
anume atunci cand are Joe ,o participare a vrajma~ului Ia 
pofta dinauntrul rarunchilor". Intr-un asemenea caz, avem 
de-a face cu senzatii deosebite care se ivesc in trup. Este 
vorba de un fenomen tipic legat de exercitiul rugaciunii lui 
Iisus: perceperea unor senzatii de ,caldura". Staretul Vasile 
prezinta acest fenomen inspirandu-se din descrierea fiicuta 
de doi autori ascetici care 1-au tratat lntr-un mod mai ex
plicit: Grigorie Sinaitul ~i patriarhul Calise16

• Caldura per-

315 
/, p. 1,13. Citatul din GRIGORIE SINAITUL e luat din: Cum ~ade isi

hastu!, PG 150, 1340CD [FR VII, p. 196 ~i 180]. 
316 Cf. I, p. 113-114; G, p. 85; F, p. 95-97. Grigorie Sinaitul ne vor

be~te despre aceasta in diferite parti ale scrisorilor lui, mai cu seama insa 
in: Despre isihie, PG 150, 1324 [FR VII, p. 181]. Pentru patriarhul Calist ~i 
cap. 54--57 din Metoda sa, PG 147, 736-741, a se vedea mai sus, nota 296. 
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ceputa in timpul rugaciunii se diferentiaza in baza prove
nientei sale. Trei pot fi originile ei: harul, natura umana ~i 
diavolul. Deprinderea discernamantului provenientei cal
durii este o datorie importanta, chiar daca atitudinea gene
raJa fata de un atare fenomen trebuie sa fie asemanatoare 
celei privitoare Ia imagini: 

,Oricare ar fi ele insa, eel ce lupta trebuie sa nu le in-
d 

_ _ . - I . .,317 
rageasca, CI sa e respmga . 

Necesitatea de a discerne provenienta exacti\ a senzatiilor 
de caldura este impusa staretului Vasile de problematica 
cautarii locului adecvat pentru fixarea atentiei In timpul 
rugaciunii. Dar cum anume putem ajunge Ia un astfel de 
discernamant sigur? Ce criterii sugereaza staretul nostru? 

Cand in timpul exercitiului rugaciunii incepem sa perce
pem o senzatie de caldura oarecare, atunci trebuie sa stabi
lim exact care anume zona a corpului este afectata. Pentru 
staretul nostru aceste zone se reduc in esenta Ia doua: cea 
a rar~nchilor (sau rinichilor) ~i cea a inimii. Senzatiile de 
cal dura nu sunt insa statice ~i pot trece de Ia o zona Ia alta 
sau pot iradia de Ia acestea in alte paqi ale corpului. Din 
aces! motiv este Ia fel de important sa observam daca sen
zatiile care se pot percepe intr-o zona determinat~ raman 
sau nu in cursu! rugaciunii in acea zona a corpului. In prac
tica, Ia staretul Vasile, trecerea caldurii are Joe numai din
spre rarunchi spre inima, niciodata invers, dar ea se poate 
revarsa din inimi\ in tot restul corpului. 

Aceasta diversitate a senza(iilor de caldura, creata pe 
baza locului din corp in care ele sunt percepute, nu permite 
singura stabilirea originii lor, ~i anume daca provin de Ia 
har de Ia natura umana sau de Ia lucrarea Satanei. Este 

' necesar sa ne sprij inim pe un alt criteriu general, care con-
sta in evaluarea efectelor pe care senzatiile de caldura le 
produc in sufletul nostru. Prima distinctie care poate fi 

317 F, p. 98; a se vedea ~i G, p. 86. 
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stabilita cu certitudine este urmiitoarea: ciind mintea se 
complace sau este ispitita sa consimta Ia ganduri legate de 
concupiscenta, atunci senzatiile de caldura au de-a face cu 
lucrarea Satanei; daca insa mintea este Iibera de acele giin
duri ~i nu este ispititii de vreo alta patima, atunci caldura 
este rodul harului. Acest criteriu este intotdeauna valabil, 
dar in' practica el este aplicat de staretul nostru indeosebi 
pentru zona inimii, fiindca numai aici harul actioneaza fi\ra 
a mai avea de-a face cu caldura zonei rarunchilor. A~adar, 
atunci ciind simtim o caldura in inima 

.. ~i daca mintea coboara in giinduri de curvie, atunci este 
intr-adevar o in~elare. Daca insa tot trupul se incalze~te 
pleciind de Ia inima, iar mintea este curata ~i nepatima~a 
~i ca lipita de adiincul eel mai interior a! inimii, acesta 
este intr-adevar un har, ~i nu o in~elare"318 • 

Potrivit acestui citat, pentru a recunoa~te actiunea harului, 
afara de faptul ca trebuie sa fie curata, adica eliberata de 
ganduri patima~e, mintea trebuie sa fie fixata in adiincul 
inimii. Numai in acest caz caldura tinde sa se raspiindeasca 
in tot corpul. Un atare fenomen insa este tipic rugaciunii 
care a atins stadiul ,contemplativ": asupra descrierii efec
telor acesteia ne vom opri in capitolul urmator. 

Lucrarea Satanei este u~or de recunoscut dupa tipul de 
ganduri pe care le starne~te in minte: toate au de-a face cu 
pofta sau concupiscen(a. Acest fapt are pentru staretul 
Vasile o explicatie clara: campul de actiune a! Satanei este 
zona rarunchilor, sediul puterii concupiscente. Aceasta ac
tiune a diavolului, care suscita ganduri rele prin perceptii 
de caldura, este numita ,in~elare" tocmai pentru ci\ reu~e~te 
sa se ascunda ~i sa se amestece cu caldura pe care ~i natura 
umana o provoaca in rarunchi. Pentru zona rarunchilor deci 
problema discernamiintului nu va mai privi distinctia din
Ire actiunea harului ~i cea a Satanei, ci pe aceea dintre 
aceasta din urma ~i cea a naturii umane. 

318 F, p. 95-96. 
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Potrivit stare(ului Vasile, primele perceptii care se ivesc 
In eel care se apuca de practica rugiiciunii lui Iisus const~u 
intr-a senza(ie de cal dura difuzii in zona rarunchilor. In 
aces! caz, 

,aceasta pare a fi o in~elare, dar nu este in~elare, ci un 
efect natural nascut din insa~i acea lupta ascetica"319

• 

Aliituri de aces! tip de senza(ii :15ot interveni ~i ,unele pal
pitatii ca ni~te saltari in piele" 20 ~i care sunt lntotdeauna 
considerate drept reactii provenite din faptul exersarii ru
gaciunii. Stare(ul nostru nu explica de unde anume provine 
aceasta caldura ~i nu se refera nici Ia acele exercitii fizice 
- cum sunt regularizarea respira(iei sau pozi(iile particu
lare ale trupului recomandate de multi autori isiha~ti - ~i 
care ar putea oferi o explica(ie ,naturala" fenomenului 
senzatiilor de caldura. Singura referire care ar putea avea 
legatura cu aces! tip de explicatii o gasim in afirma(ia ca 
,in trupul celui ce se lupta ~i e alent Ia rugaciune incepe ~i 
o caldurii de Ia rinichi ca incingandu-i"321

• Aluzia Ia atentie 
ar putea sugera o anumita tensiune psihologica, mai cu 
seamii In eel care se aflii Ia primii pa~i. tensiune care s-ar 
rasfrange asupra corpului. Nu existii lnsii Ia staretul Vasile 
nici un indiciu care ar putea justifica o astfel de afirma(ie. 

Toate senza(iile care provin de Ia func(ionarea naturii 
umane nu sunt insotite de giinduri patima~e legate de con
cupiscenta, care de aceea ramfm tipice pentru I ucrarea dia
volului. In ea lnsa~i. lucrarea naturii ocupa un loc neutru 
sau indiferent intre cea pozitiva a harului ~i cea negativa 
a Satanei. ln practica insa, pentru stare(ul Vasile, efectul ei 
in eel care se roaga este unul negativ, ,aducand sufletului 

· - 1- · lb "322 P I' - t d aspnme, racea a ~~ tu ure . e anga aceas a, ea se o-
vede~te destul de periculoasa din eel pu(in doua motive. 

319 Ibid .• p. 95. 
320 Ibid., p. 98. 
321 Ibid. Citat din patriarhul Calist. 
322 Ibid., p. 97. 
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Primul prive~te u~urinta cu care suntem lndemna(i sa ex
primam o judecata ~i o evaluare falsi\: 

,Dar daca ia cineva aceasta ca venind de Ia har, ~i nu de 
Ia natura, atunci aceasta este cu adevarat o in~elare"323 • 

In aces! caz, ln~elarea este in(eleasa mai mull ca !ipsa a 
discemamiintului decal ca ac(iune directa a diavolului, chiar 
dacii intr-un anume fel In chiar aceasta !ipsa de discerna
miint se poate zari deja coada vrajma~ului nostru. AI doilea 
motiv este ~i mai grav, ~i el prive~te tocmai modulin care 
ac(ioneaza ispita Satanei. lata cum anume descrie staretul 
Vasile efectele, servindu-se de un text allui Grigorie Sinaitul: 

,Nu mica osteneala este a patrunde adevarul in chip 
deslu~it ~i a fi curati de cele potrivnice harului, caci mai 
cu seama Ia incepatori diavolul obi~nuie~te sa-~i lnrati
~eze in~elarea sub chipul adevarului preschimbilndu-~i 
vicle~ugulln ceva ca duhovnicesc. Prin imaginatie el se 
preschimba cum vrea elin locul dinauntrul partilor natu
rale ale pantecelui, aducand in locul caldurii aprinderea 
lui, stiimind in locul veseliei o bucurie irationala [dobi
toceasca] ~i o dulceata umeda"324

. 

Acesta este modul eel mai periculos in care ascetul poate 
cadea victima in~elarii: Satana reu~e~te sa se confunde cu 
puterea concupiscenta ~i, tulburiind-o, stiirne~te ganduri pa
catoase. Tocmai pentru acest motiv zona rarunchilor este 
considerata ozona in care ,diavolul are intrare u~oari\"325 

iniiuntrul nostru. Respingand deci caldura naturala, i se ia 
diavolului 1nsa~i baza pe care poate construi ~i urzi nein
cetat ispitele sale. 

Pericolul in acceptarea caldurii care tii~ne~te in mod 
natural In zona rarunchilor este de altfel sporit de faptul ca 

323 G, p. 85-86. 
324 Ibid., p. 85; a se vedea li F, p. 97; I, p. 113. 
325 G, p. 85. . 
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ea tinde sa urce catre inima. Ciind ajunge in zona inimii 
tara a fi insotita de giinduri rete, ea poate fi cu u~urinta 
considerata de cei lipsiti de experienta drept un rod al ha
rului. 0 astfel de !ipsa de discemamiint este deja conside
rata o in~elare326• Mai rea insa ar fi considerarea tot drept 
un rod al harului a caldurii care urea in inima atunci ciind 
aceasta este unita cu giinduri .legate de concupiscen(a. 
Intr-un asemenea caz s-ar da cale Iibera tocmai lucrarii 
directe a Satanei oferindu-i o posibilitate u~oara de a pa
trunde in interiorul inimii noastre. Cea mai buna atitudine 
de urmat in prezen(a senza(iilor clildurii naturale, chiar 
atunci ciind acestea sunt cu totul spontane ~i fiira nici un 
giind rau, consta, pentru stare(ul Vasile, in a nu ne speria ~i 
a nu ne pierde cu firea pentru ca e de ajuns 

,sa ne intoarcem pur ~i simplu de Ia ea cu inten(ia voin
(ei ~i cu mintea, intorciind-o inapoi ca pe un lucru care 

d b 
. _,327 nu e e tre um(a . . 

Exercitiul discemamiintului, mai cu seama pentru cei care 
incep pr~ctica rugaciunii lui Iisus, este insa o incercare 
dificila. Citiind o fraza din Sfiintul Grigorie Sinaitul, stare
lUI nostru e nevoit sa admita ca doar ,cu timpul, experien(a 
si sensibilitatea"328 e cu putinta sa inva(am a demasca 
iucrarea vicleana a Satanei. Intelegem astfel preocuparea 
staretului Vasile de a oferi toate sfaturile potrivite pentru 
ca s~ evitam cu grija tot ceea ce ar putea favoriza intr-o 
masura cat de mica producerea fenomenelor legate de in
~elare. Sfatul de a practica rugaciunea aviin~ grij~ de a ne 
fixa aten(ia ,deasupra inimii" raspunde tocmat unet astfel de 
preocupari. Am analiza! deja pe larg ce anume presupune 
acest sfat. Sa amintim aici inca o data motivul principal: 

326 Cf. I, 114 ~i G, p. 85. 
327 f, p. 114; a se vedea ~i G, p. 86. 
328 F, p. 97. 
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,~ezilnd mintea ca un imparat pe un tron inalt, poate sA 
se (ina departe de toate cele ce vin din piintece ~i sli 
alunge inapoi caldura poftei'o329• 

Pentru a ajunge Ia un astfel de sfat, stare(ul nostru a ana
liza! efectele care se produc atunci ciind alegem fixarea 
aten(iei in alte zone: in toate cazurile este inevitabila sufe
rirea consecintelor negative legate de senzatiile de caldura. 
Intr-adevar, cu aten(ia fixata ,Ia jumatatea inimii spre piept" 

,vriind-nevriind, se va atinge de ea uneori ~i ciildura pof
tei [sexuale], pentru case apropie de pilntec. Chiar daci'i 
cunosciind aceasta se va intoarce de Ia ea, va suferi insa 
mutt chin ~i tulburare din pricina aten(iei sale lipsite de 

. ..,330 expenen(a . 

Incj'i ~i mai grava este situa(ia atunci ciind atentia e fixata 
,sub inirnii''. 

,Mintea unuia ca acesta lasiindu-se toatii in piintece ~i 
de acolo privind in adiincul inimii ~i lucrilnd rugaciunea, 
face preacurvie in inima sa aprinziindu-~i membrele cu 
dulcea patimire a curviei ~i lasiindu-1 de buniivoie pe 
vrajma~ul inauntrul sau"33 1

• 

In aces! ultim mod nu numai ca in~elarea nu este alungata, 
dar ea este de-a dreptul stimulata ~i suscitata, a~a cum un 
imbliinzitor face cu ~erpii sai332

• Pentru stare(ul Vasile 
ramilne de aceea drept unica posibilitate doar aceea de a ne 
fixa.atentia ,deasupra inimii", pentru ca numai in aces! caz 
putem scapa de caldura care-~i are originea in zona rarun
chilor. Chiar daca apoi, a~a cum am vazut deja in capitolul 
precedent, Ia aces! motiv se mai adauga un altul, este evi
dent ca argumentatia principala pentru stabilirea locului 
potrivit pentru aten(ie ramiine in mod esen(ial legata de 

329 I, p. 115. 
330 [bid., p. 114; a se vedea ~iF, p. 96. 
331 I, p. 114. 
332 Cf. F, p. 96. 
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problema senzatiilor de ciildura ~i de Jn~elarea care se pro
duce Jn ele. 

Prezenta capcanei tipice a caldurii Jn exercitarea ruga
ciunii lui Iisus constituia un pretext facil pentru adversarii 
stare(ului Vasile: aceasta este cea de-a treia scuza de care 
se foloseau pentru a se sustrage practicii rugaciunii. Ras
punzandu-le, staretul nostru observa ca o astfel de scuza 
este de-a dreptul scandaloasa, pentru ca, atribuind numai 
rugaciunii mintii prezenta Jn~elarii, ea presupune ca toate 
celelalte practici ascetice sunt scutite de acestea. Pentru a 
demonstra falsitatea unei astfel de presupozitii, el ia drept 
exemplu practica psahnodiei care poate parea cea mai 
Jndepartata de capcanele Jn~elarii. Ei bine, atunci cand este 
practicata rara discernamant, chiar ~i ea prezinta acelea~i 
pericole ca ~i rugaciunea mintii. Intre diferitele citate pa
tristice amintite de staretul nostru 11 reproducem pe eel din 
loan Scararul: 

,Sa cercetam, sa vedem ~i sa masuram care dulceata vine 
de Ia noi Jn cantare de Ia demonul curviei ~i care anume 
de Ia cuvintele duhovnice~ti ~i de Ia puterea ~i harul care 
sunt In noi"333

. 

Pot fi a~adar victime ale Jn~elarii atilt cei care se dedica 
psalmodiei, cat ~i cei care se deprind Jn rugaciunea mintii. 
Ace~tia din urma Jnsa, Jntrucat sunt obi~nuiti sa analizeze 
originea oricarui gand rau, descopera cu mai mare u~urinta 
lucrarea vicleana a vrajma~ului. Ceilalti se gasesc mai ex
pu~i capcanei vrajma~ului, Jntrucat, a~a cur11 Ji descrie sta
retul Vasile, singura lor preocupare este aceea de a duce Ia 
capat cantitatea psalmodiei stabilita de reguia334

• 

Este absurd deci sa evitam lucrarea mintii sub pretextul 
prezentei actiunii periculoase a Jn~elarii. De altfel, potrivit 

333 l, p. 113. Cf. loAN ScARARUL, Scara raiului XV, 44; PG 88, 889 
[FR IX, p. 233-234]. 

334 Cf.I, p. 113-114. 
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staretului nostru, daca Parintii se opresc Jndelung asupra 
acestei probleme, intentia lor este de a ne oferi posibilita
tea sa fugim de astfel de capcane, iar nu aceea de a .ne 
Jnspaimanta sau de a ne pune obstacole Jn Jnvatarea ruga
ciunii. Dacii am refuza practicarea rugiiciunii lui Iisus din 
frica sau teama de Jn~elare este ca ~i cum n-am mai vrea 
,de frica de !up sa mai mergem Jn padure"335 numai pentru 
cii am auzit vorbindu-se de aceasta Jn pove~tile auzite pe 
cand eram copii. 0 astfel de situatie poate fi comparata cu 
aceea a unui 

,comandant militar care, afland de Ia cineva ca du~manul 
i-a pregatit pe drum o ambuscadii... Jn Joe sa i-o ia Jna
inte, sa atace prin surprindere acea ambuscada ~i sa 
ajunga Jnvingator, se Jnfrico~eaza rara judecata lasandu-se 
cople~it de frica acolo unde nu este frica [ cf. Ps 52, 6] 
~i o ia Ia fuga acoperindu-se de ru~ine ve~nica Ia toti 
oamenii, ~i mai cu seama Jn fata Jmparatului ~i a drega
torilor lui"336

• 

Nu poate fi negat faptul ca s-au Jntamplat cazuri Jn care 
unii, dedicandu-se rugaciunii lui lisus, au ratacit efectiv, 
suferind grave vatiimiiri ale mintii. Pentru staretul Vasile, 
atari consecinte mi trebuie, desigur, atribuite lucrarii mintii 
Jn ea Jnsii~i. Cauzele sunt cu totul altele: 

,dacii unii s-au riitacit ... , 1ntelege ca au piitit aceasta de 
Ia randuiala de sine ~i 1nfumurare"337

• 

,Randuiala de sine" traduce cuvantul samocinia ( caMO'IM
HHl!), corespunzator grecului idiorythmia, care Jnseamna 
tocmai ,a avea un ritm propriu", adicii a ne conduce viata 

. duhovniceasca Jntr-un mod propriu, rara a ne supune ascul
tarii unei vieti comunitare. Cine pretinde sa se conduca Jn 
acest mod Jnainte de a fi ajuns Ia desavar~ire se va trezi 

335 G, p. 84. 
336 Ibid. 
337 l, p. 112; a se vedea li G, p. 83 li F, p. 97. 
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in mod inevitabil di urmeazii. cu u~urintii. propriilor sale 
pii.reri, care-! vor face ne!ntiirziat sii. cadii. victimii. !n~elii.rii. 
Fiindcii. ~i pentru stare(ul Vasile 

,lupta de unul singur cu demonii ~i scoaterea asupra lor 
a sabiei, care este cuvantul lui Dumnezeu [Ef 6, 17], 
apar(ine celor puternici ~i desii.var~iti"338 . 

Miindria este cea care, fii.candu-ne ,sii. umblii.m cu 1ndrii.z
nealii."339 rarii. a tine seama de sfaturile celorlal(i, ne duce Ia 
in~elare. Respingiindu-le pe amandouii. acestea, atilt neas
cultarea, cat ~i mandria, vom fi Ia adii.post de orice vii.tii.mare: 

,Cii.ci pe eel ce vie(uiqte drept ~i duce o viatii. fii.rii. pri
hanii., care se depii.rteazii. de faptul de a plii.cea lui !nsu~i 
~i de !nfumurarea min(ii, pe acesta, cum spun Pii.rin(ii, 
nu-l pot vii.tii.ma toate o~tirile demonilor, chiar dacii. s-ar 
lupta cu el cu ispitiri nenumii.rate"340

• 

Sfii.tuindu-ne sa combatem neascultarea ~i miindria, stare
tul Vasile !ntelege sa ne arate ~i cu ce mij loace putem face 
fata 1n mod eficace unor asemenea atitudini vii.tii.mii.toare. 
Mijlocul sugerat pentru combaterea riinduielii de sine con
stii. !n a tine ,calea !mpii.rii.teascii."; pentru a combate !n 
schimb mandria, mijlocul eel mai adecvat este acela de a 
~ti sii. postim cu discernamant. Sa vedem acum separat ce 
anume presupun astfel de sfaturi, !ncepiind cu postul. 

, Postul cu mi'isuri'i" 

Alii.turi de indicatiile risipite ici ~i colo !n Introduceri, 
stare(ul Vasile dedicii. temei postului o !ntreagii. scriere care 
a fost pusa ca Adaos Ia Comentariulla Nil Sorski. Preocu
parea principala aici pare sa fie aceea de a atrage serios 
atentia !mpotriva unei evaluii.ri excesive a unui simplu 

338 I, p. 113; pasajul e un citat din GRIGORIE SINAITtn,, Cum ~ade isi
hastul; PG 150, l340C [FRVII, p. 195-196]. 

339 G,,p. 83. 
34o Ibid. 
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exercitiu ascetic cum este postul. fnainte de a vorbi despre 
cum anume sii. ne abtinem de Ia miincare, este necesar sii. 
~tim ce este esen(ial pentru orice viata duhovniceasca: 
aceasta nu este nici mancarea, nici bautura, ci 

,credinta !ntinsii. pana Ia iubire ~i fapta. Caci atunci ciind 
orice lucrare urmeazii. credintei, eel ce manancii. ~i bea 
nu este judecat din pricina credintei, «fiindcii. tot ceea ce 
nu e din credintii. este pii.cat» [Rm 14, 23]"341 

Potrivit staretului nostru, atunci cilnd citim despre posturile 
practicate de multi sfinti, trebuie sa avem !n vedere !ntai 
de toate unica dorinta care i-a !mpins Ia aceasta, ~i anume 
dragostea lor pentru Hristos. Pe de alta parte, diversele 
motive care i-au determinat sa !ncerce forme deosebite de 
post au ~i ele sa ne !nve(e ceva. Staretul Vasile aduce cateva 
exemple:- sunt unii care postesc ca urmare a unor plicate 
grave comise, al(ii pentru ca au fii.cut o fii.gaduintii. sau 
pentru a ajunge Ia !ntelepciune ~i nepatimire, iar altii giin
dindu-se Ia Pii.timirea lui Hristos, Ia moarte sau Ia Judecata 
ve~nicii.342 • Astfel de motivatii arata ca postul(rebuie sii. fie 
strans legat de parcursul duhovnicesc propriu. Ca de altfel 
orice alta lucrare ascetica, nici el nu poate fi niciodata 
practicat pentru el !nsu~i, fie ~i numai pentru faptul ca, a~a 
cum ne-o aminte~te staretul Vasile, este mult mai u~or sa 
practicii.m o virtute pur ~i simplu din slavii. de~artii. sau din 
cutezan(ii.343

. Simplul fapt al postului nu reprezintii. prin el 
!nsu~i un act virtuos: 

,~i nimeni sa nu se mire de aceasta: cii. tot eel ce tine 
post; face metanii ~i privegheri, canta psalmi ~i se culcii. 
pe pii.miint ~i face altele asemii.nii.toare acestora, dar soco
te~te ca savar~e~te virtu(i, acela pii.cii.tuie~te din aceastii. 
pricina !n intentia sa fatii. de Dumnezeu"344

• 

341 N, p. 129; cf. Rm 14, 22. 
342 Cf. N, p. 130. 
343 Cf. ibid., p. 132. 
344 Ibid. 
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Dupa invatatura staretului Vasile, pentru ca postul sa 
aibii o valoare pentru viata duhovniceasca, trebuie sa fie 
practical cu discernamilnt sau cu masura. Cei care postesc 
tara discernamant sun! inevitabil expu~i primejdiei miln
driei, intrucilt, sunt convin~i ca practica virtutea in eel mai 
' It d345 I I' . 'I I . ma gra . n rea t!ate, prm postun e or excestve, ace~-
tia sun! Ia fel de departe de virtutea moderatiei ca ~i cei 
care se ingreuneaza cu un exces de milncaruri. Daca insa 
acestora din urma este u~or sa li se demonstreze viciul, 
lucrul este cu mult mai greu cu cei dintili din cauza preten
tiei ~i convingerii lor ca exceleaza in practica ascetica a 
postului. Pentru staretul Vasile, aceasta prezump(ie e cu 
atilt mai periculoasa, cu ciit tinde sa orienteze intreg efortul 
ascetic spre practici exterioare, indepartilnd mintea de unica 
~i adeviirata lucrare esen(iala: cea a mintii. Din acest motiv, 
vorbind despre post, preocuparea sa se indreapta in prin
cipal spre recomandarea evitarii oricarui exces, nu atilt in 
mancare, cat mai ales in practicarea tara discernamant a 
postului. 

Sfaturile sale urmaresc tocmai aces! lucru ~i tind spre 
stabilirea unor reguli de comportament prin intermediul 
catorva principii fundamentale care pot fi aplicate diferitelor 
situatii concrete. Ciind avem de giind sa practicam postul, 
criteriul eel mai general consta in a ~ti sa propor(ionam 
mancarea cu for(ele fieciiruia346

• Nu poate fi stabilita a~a
dar o masura egala pentru toti ~i, in afara de aceasta, orice 
persoana poate sa-~i schimbe regimul de post dupa starea 
ei de sanatate fizica: 

,Prin urmare, hrana trebuie potrivita dupa mi~carile tru
pului: cilnd trupul este sanatos, el trebuie chinuit, iar cilnd 
este bolnav, trebuie ingra~at cu masura ca sa nu moara"347

• 

345 Cf. f, p. I 13. 
346 Cf. G, p. 86. 
347 I, p. I 08. 
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Intr-un alt pasa/48
, staretul Vasile explica mai in detaliu 

ce anume intelege sa sugereze in practica cu aces! sfat. In 
primul caz, ~i anume atunci cand suntem plini de vigoare 
~i avem un trup puternic ~i sanatos, postul poate fi practi
cal hranindu-ne numai cu paine ~i apa. Evident, nu trebuie 
sa ne consideram pentru aceasta desavilr~iti, ci doar sa 
nutrim speranta de a dobiindi o buna cumpatare ~i sa ne 
preocupam mai cu seama de rugaciunea mintii. In al doilea 
caz insa, atunci ciind trupul este slab ~i lipsit de putere, 
putem manca o litra de paine ~i bea trei sau patru pahare 
de apa sau de vin pe zi. De altfel, in afara de paine, din tot 
ceea ce ni se ofera cu bunavointa este bine sa gustam pu(in 
tara sa ne saturam. Aceasta ultima concesie permite subli
nierea relatiei particulare a postului in raport cu miindria. 
Gustiind cate putin, tara sa se sature, din tot ceea ce i se 
pune in fatii, ascetul 

,sa poata scapa de infumurare ~i sa nu se sciirbeasca de 
tapturile cele foarte bune ale lui Dumnezeu, mul(u
mindu-I pentru toate"349

, 

Sfatul dat in caz de slabiciune fizica e un citat dintr-un 
pasaj din Grigorie Sinaitul, pe care acesta il aplica insa 
,celui ce se sile~te sii vie(uiascii in isihie pentru Domnul"350

• 

Este evident ca aici nu se vorbe~te numai de eel care se 
simte fizic slabit. De altfel, reproduciind acela~i fragment 
in Introducerea Ia Jsihie, stare(ul nostru afirma ca vrea sa 
dea un sfat pentru 

,oricine vrea sa aibii o parere buna din experien(a ~i 
in(elegere despre post ~i masura miincarurilor, adica 
des pre cantitatea ~i calitatea lor"351

• 

Notiunea de slabiciune nu se refera doar Ia starea de sana
tate fizica, ci dobiinde~te o anume conota(ie morala in sen-

348 Cf. G, p. 87. 
349 Ibid. 
35° Cum $Ode isihashll; PG 150, 1337A [FRVll, p. 193J. 
351 I, p. 108. 

415 



sui ca, pe liinga puterile pur fizice, sun! luate in considera~e 
~i cele psihologice ~i spirituale. Este astfel confirmata dm 
nou regula generala potrivit careia, consacrandu-ne practi
cii postului, este necesar ca miincarea sa fie masurata dupa 
starea de sanatate, ~i nu numai fizica, a fieciiruia. 

Aceea~i regula este propusa de staretul Vasile ~i atunci 
ciind este vorba de a ~ti sa alegem intre cele doua regimuri 
alimentare, de ,sec" .~i de ,dulce", pe care le pot tine mo
nahii. Regimul ,sec" consta in hranirea doar cu legume, 
fructe piiine uscata ~i apa. Cel ,dulce" ingiiduie ~i alte pro
duse ~le pamiintului: ulei, pe~te ~i vin352

• Ambele regim~ri 
au pentru stare(ul Vasile un model tipic in Evanghehe: 
loan Botezatorul il reprezinta pe eel ,sec" in timp ce Iisus 
pe eel ,dulce". lata cum explica staretul nostru raspunsul 
dat de Iisus fariseilor care-! tntrebau de ce ucenicii Sai nu 
posteau ca aceia ai lui loan: 

,«A venit loan in calea dreptatii nici manciind, nici band» 
-came ~i vin, zic, caci rara celelalte nu se poate trai
«si ziceti: Are demon. Si a venit Fiul Omului mancand 
~i· band si ziceti: lata un' om miincacios ~i bautor de vin, 
prieten ~~ vam~~ilor ~i pacato~ilor» [Mt II, 18-19]"

353 

Intre regimul lui loan Botezatorul, definit ~i ca o ,viata 
deopotriva cu a ingerilor", ~i eel allui Hristos numit ,viata 
divino-umana", nu exista nici o opozitie. Pe ce baza poate 
fi atunci evaluata alegerea intre cele doua regimuri? 

,Sa postim cu intelegere impreuna cu loan, chiar daca 
ne spun: «Aveti demon»? Sa hem vin cu masura impre~ 
una cu Iisus, chiar daca ni se spune: «Ace~ti oamem 
sunt ni~te miincacio~i ~i bautori de vin»?"354

• 

Alegerea depinde exclusiv de starea in care se gase~te 
ascetul. Daca este slab, nu numai Ia trup, dar ~i Ia minte, 

352 Cf. N, p. 129. 
353 Ibid., p. 128; cf. Mt 11,18-19. 
354 N, p. 128-129. 
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nu trebuie absolut deloc sa urmeze regimul de sec, ci eel 
de dulce. Daca este insii in putere, atunci poate practica 
regimul de sec, dar trebuie sa aiba de grija sa o faca cu 
masura. Fiindca acesta, a~a cum se intiimpla cu postul, 1-ar 
putea face in mod inevitabil sa cadi\ in miindrie ~i atunci ar 
sfiir~i prin a-~i deturna toate energiile duhovnice~ti de Ia 
unica practica cu adevarat esentiala: rugaciunea mintii. 

Pe liinga faptul de a invata sa posteasca ~i a ~ti sa aleaga 
regimul alimentar potrivit, ascetul trebuie sa fie alent ~i Ia 
modul in care ia mancarea. Trei sun!, potrivit staretului 
Vasile, modurile de comportament in aceasta privin(a, ~i 
anume: a ne hrani manciind cu cumpiitare, a ne hriini miin
ciind de ajuns ~i a ne hrani manciind pe saturate [infranare, 
indestulare, siHurare]. lata cum sunt explicati ace~ti trei 
termeni de staretul nostru: 

,lnfranarea este sa-ti mai fie foame putin cand te scoli 
de Ia masa; indestularea e sa nu fii nici tlamand, nici 
" . "' ... fi. . " ,355 mgreunat; Jar saturarea este sa n pu(m mgreunat . 

Este necesar sa evitam cu hotarare siiturarea, pentru cii in 
aces! fel se deschide calea patimii lacomiei, dupa care vine 
cea a desfraului. Sa spunem in treaciit ca legatura intre 
aceste doua patimi, Ia care staretul nostru se referi\ dupa 
explica(ia sa, este un loc comun in tradi(ia ascetica, po
trivit careia excesul in mancare ~i in bautura e considerat 
drept una din principalele cauze responsabile de ,mi~carile 
naturale" legate de sfera sexualii. A ne hrani miincand ,de 
ajuns" este deja ceva pentru staretul Vasile, dar, evident, 
idealul sau este aspiratia spre ,infranare", singura care ne 
permite sa discernem in practica cum anume sa procedam 
in orice situatie concreta. 

Daca toate sfaturile examinate pana aici sunt indreptate 
in principal spre dobiindirea discernamantului necesar in 
postirea ~i hranirea adecvata fieciiruia pentru a evita man-

355 Ibid., p. I 09. A se vedea ~i G, p. 88. 
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,·, 

dria ~i, odata cu aceasta, pericolul ln~eHirii, nu trebuie sa 
uWim totusi contextul mai amplu In care se mi~ca staretul 
Vasile. Pr~ocuparea sa principala este lntotdeauna aceea de 
a convinge pe orice ascet sa se foloseasca de toate energiile 
sale pentru a sprijini atentia mintii atilt de indispensabila 
pentru rugaciune. lata de ce, !a sfiir~itul sfaturilor despre 
post, el concluzioneaza afirmilnd ca a aratat atilt modul de 
a tinde spre cumpatare, cilt ~i acela de a tinde spre aten
tie356. De aceea, atitudinea indispensabila este urmatoarea: 

,,Da-i trupului ca sa aiba putere ~i toata lupta ta lntoarce-o 
spre minte ... fiindca deprinderea trupeasca e de putin 
folos, dar atentia interioara e intotdeauna de folos"357

• 

Cu sfaturile sale, staretul Vasile intelege sa corecteze ~i 
falsa opinie a celor care cred ca este neaparat necesar sa 
practicam cine ~tie cilte posturi pentru a ne putea dedica 
rugaciunii mintii. Unii considera in mod eronat ca rara 
posturi extraordinare, precum cele descrise in ,Vietile 
Sfintilor", nu este cu putinta nici macar sa ne giindim sa 
incepem rugaciunea mintii358. Dimpotriva, trebuie sa fim 
atenti sa nu ne slabim prea mult trupul, pentru ca 

In acelasi chip In care trupul lngreunat de multimea , . 
miincarurilor face mintea moliiie ~i greoaie, tot a~a ~i 
mintea ajunsa neputincioasa de prea multa lnfriinare 
face posomoriita ~i neiubitoare de cuviint [ aphilologon] 

. . 1- . 1 t' -"359 partea e1 ratwna a ~~ contemp a 1va . 

Cu acest citat din Diadoh a! F oticeee60 este descrisa starea 
in care, din cauza posturilor excesive, ascetul resimte plic-

356 Cf. G, p. 88. 
357 

[, p. 108. Pasajul e un citat din MAXIM MARTURISITORUL, Capito/e 
despre dragoste IV, 65: ed. criticS. citata mai sus, nota 158, p. 223 [FR II, 
p. 108]. 

358 Cf. G, p. 86. 
359 I, p. 108. 
36° Cf. DIADOQUE DE PHond£, CEeuvres spirituel/es, SC 5 ter, p. 111. 

[= DIADOH AL FOTICEEI, Cuvdnt ascetic tn 100 de capito!e, nr. 45, in FR I, 
1947,p.352]. 
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tis ~i dezgust pentru lntreg universul duhovnicesc, care In 
textul lui Diadoh este exprimat prin termenul ,cuviint". 
Acest termen se refera !a ansamblul relatiilor ce se insta
ureaza lntre Dumnezeu ~i suflet: Dumnezeu intervine cu 
harul luminator a! Cuviintului Sau, iar sufletul, care-! pri
me~te ~i intra In convorbire cu el, 11 reda lui Dumnezeu ca 
rod interior a! propriei lntelegeri a tainelor dumnezeie~ti. 
0 minte v laguita de posturi exagerate se treze~te lipsita 
de iubire pentru ,cuviint" ~i de aici vin sentimentele ei de 
dezgust. Daca Dumnezeu ne-a racut sanato~i, sustine sta
retul Vasile, trebuie sane pastram astfee61 . ~i nu numai. 
A mentine trupulln sanatate, rara a-1 istovi, este o conditie 
necesara pentru ca In lucrarea mintii sa ne putem sluji de 
vigoarea lui fizica. Din acest motiv, staretul nostru suge
reaza sa alungam nelnfnl.narea atilt In privinta miincarii, cat 
~i In privinta posturilor exagerate362. De altfel, tocmai zelul 
excesiv doar in raptuirile ascetice, precum postul, da na~
tere prezumptiei ca am fi realizat cine ~tie ce mare virtute 
nutrind astfel sentimente de miindrie. Pentru a evita aceste 
pericole, este indispensabil sa avem In vedere valoarea pe 
care o are In legatura cu lucrarea mintii postul ca lucrare 
ascetica racilnd parte din ,raptuire" [praxis]. Staretul Vasile 
o arata in mod clar ~i sintetic cu un exemplu363. Putem 
oare lauda unealta de care s-a slujit un artist pentru a-~i 
realiza capodopera? Exact a~a ne vom comporta daca vrem 
sa laudam postul, care nu e altceva deciit o unealta de care 
se serve~te mintea ascetului pentru a ajunge Ia atentie. 

, Calea imparateasdi" 

A doua cauza care ne duce Ia in~elare este ,rilnduiala 
de sine". Cu acest term en staretul Vasile denume~te atitu
dinea celor care considera ca se pot conduce In viata du-

361 Cf. G, p. 86. 
362 Cf. I, p. 108. 
363 Cf. G, p. 87. 
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hovniceasca rara sa se supuna altcuiva. Ace~tia trebuie sa 
~tie ca 

,aceluia care intrece masura in toate ii urmeaza u~or pa-
d .. . t' I ,364 rerea e sme, 1ar aceasta pnme~ e m~e area 

Pentru a face fata acestei atitudini vatamatoare este nece
sar inainte de to~te sa ~tim ca numai cei puternici ~i desa
var~i!i pot infrunta lupta interioara singuri365

• Prin urmare, 
sfatul pe care stare(ul Vasile 11 da tuturor celor care n-au 
atins inca starea de desavar~ire este acela de a ramane 
pe ,calea imparateasca". Aceasta expresie clasica pro vine 
din Sfiinta Scriptura: , ... vom trece pe drumulimparatesc, 
neabatilndu-ne nici Ia dreapta, nici Ia stiinga, piina vom ie~i 
din hotarele tale" (Nm 20, 17). A ramiine pe calea impa
rateasca inseamna a~adar a nu devia nici Ia stanga, nici Ia 
dreapta, iar in limbaj ascetic aceasta imagine obi~nuie~te 
sa indice virtutea in(eleasa ca dreapta masura intre exces 
(,dreapta") ~i !ipsa (,stiinga"). Aceea~i expresie poate fi 
aplicata, mai ales in traditia monahala rasariteana, ~i unui 
stil deosebit de via(a constiind in viata dusa de doi sau trei 
frati in singuratate ~i care ar putea fi in(eleasa drept o cale 
de mijloc intre via(a ob~teasca ~i cea pustniceasca. Aceasta 
din urma semnifica(ie este atestata ~i Ia stare(ul Vasile care 
se exprima astfel: 

,Din aceasta pricina ei [Parintii] poruncesc tuturor celor 
ce se lupta cu patimile sa se tina de calea imparateasca, 
pe care nu se poate cadea, vie(uind adica In pustie in doi 
sau trei, aviind drept bun sratuitor frate pe frate"366

• 

Cu un astfel de ajutor fra(esc, hranit zilnic de cercetarea 
Sfintei Scripturi, este rara lndoiala posibila deprinderea 
lucrarii mintii rara a cadea in ln~elare. Supunandu-ne unul 
altuia ~i exercitand astfel ascultarea sunt eliminate lngiim• 

364 I, p. 113. 
365 Cf. ibid. 
366 F, p. 97. 
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farea ~i ,randuiala de sine" care figureaza printre principa
lele cauze ale uneltirii demonice. 

In sfatul de a ramane pe ,calea lmparateasca" putem ln
trezari cu u~urinta experien(a vie a staretului Vasile, tipica 
traditiei monahale specifice dezvoltate In Tarile Romiine. 
Ma refer Ia modul de viata al centrelor isihaste care, chiar 
daca numarau in mod normal mai mult de doi sau trei mo
nahi, reprezentau totu~i acea cale de mijloc lntre marile 
comunita(i chinoviale ~i viata anahoretica. Cat de mult i-a 
stat Ia inima stare(ului nostru aceasta forma de viata ne-o 
demonstreaza modul sau de a organiza diferitele centre 
isihaste care se raportau Ia el ca Ia singurul lor pova(uitor 
duhovnicesc. Simptomatic In acest sens este discursul pe 
care stare(ul Vasile 1-a (inut lui Paisie Velicikovski cu 
ocazia lntalnirii lor Ia Muntele Athos. Vriind sii-1 lnve(e 
pe ucenicul sau despre diferitele tipuri de viata monahala, 
stare(ul nostru se exprima astfel: 

,Sfintii Parinti Impart numai In trei cinuri toata viata 
calugareascii. Cea dintai e cea de ob~te, adica viata cea 
dimpreuna [chinoviala]; cea de-a doua e cea numita calea 
imparateasca sau de mijloc, care este a vietui doi sau 
trei Ia un loc [schitica], avand lmpreuna agonisirea celor 
trebuincioase, dimpreuna hrana ~i lmbracamintea, dim
preuna osteneaJa ~i Jucrul Cll mainile ~i toata purtarea de 
grija a vietii a o avea impreuna,iar peste acestea toate, 
a-~i lasa voia sa ~i a se supune unul altuia !ntru frica lui 
Dumnezeu ~i lntru dragoste. Jar cea de-a treia e cea 
pustniceasca sau sihiistreasca [anahoretica sau eremitical, 
care e lucrul barba(ilor desavar~iti ~i sfinti"367

• 

Vie(ii chinoviale staretul nu-i consacra nici un cuvant ex
plicativ; cu privire Ia cea anahoretica repeta ceea ce am 
reprodus mai sus, ~i anume ca numai cei desavar~i!i pot 
trai ducand o astfel de forma de viata. Tot restul discursu-

367 CETVERIKOV, Moldavskij starets, p. 81 [trad. rom. cit., p. 132-133]. 
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lui sau este consacrat explicarii ,caii lmparate~ti", evident 
cea pe care o sugereaza staretul Vasile lnsu~i. De altfel, 
continuii.ndu-~i explicatia, el se plii.nge de faptul ca tipuri
lor descrise li s-a adaugat un al patrulea tip de viata mona
hala numit samocinnii (caMoqrrHHhiil), adica ,idioritmic". 
Cei care due o astfel de viata se afla prin lnsu~i acest fapt 
lntr-o stare de ,rii.nduiala-de-sine" (samocinia, caMoqrrHHJI) 
~i de aceea cad cu u~urinta prada ln~elarii. 

Acela~i fragment al biografiei staretului Paisie Velici
kovski, care reproduce cuvintele staretului Vasile adresate 
ucenicului sau Ia Muntele Athos, 11 gasim ca atare In Intro
ducerea Ia Nil SorskP68 Cu el lncepe partea concluziva a 
aceleiasi scrieri dedicata explicarii mai In detaliu a ceea ce 
lnseam~a vietuirea potrivit ,caii lmparate~ti". In celelalte 
lucrari ale sale, staretul Vasile are numai scurte referiri Ia 
acest tip de viata ~i se poate ca el sa fi dorit sa se opreasca 
eel putin o data mai pe larg pentru a-i preciza semnificatia 
exacta. Preocuparea sa dominanta pare sa fie lndeosebi 
aceea de a distinge cu exactitate stilul de viata desemnat 
drept ,cale lmparateasca" de eel numit ,idioritmic". 

Pentru staretul Vasile monahii idioritrnici sunt cei care, 
de~i Inca slabi ~i cufundati In patimi, aleg stilul de viata 
anahoretic, care apar(ine doar celor desavii.r~iti. Chiar admi
tand ca nu sunt Inca lntr-o stare de desavii.r~ire, ei pretind 
totu~i ca traiesc potrivit ,caii lmparate~ti" invocii.nd drept 
motiv faptul ca locuintele lor se gasesc aproape de o ma
nastire sau de alte locuinte ale monahilor care traiesc ca ~i 
ei. Chiar daca accepta sa mearga sa se sfiituiasca din cii.nd 
In cii.nd cu vreun frate vecin, aceasta nu e deloc un motiv 
valabil pentru a considera stilul lor de viata ca fiind unul 
dupa regulile ,caii lmparate~ti". Staretul nostru este In 
aceasta privinta extrem de hotarii.t: 

,Acum lnsa unii, neatenti Ia sensu! [puterea] scripturilor 
sfintilor, ~i-au inventat un al patrulea cin sau mod de 

368 Cf. N. p. 121-122. 
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vietuire, care nu este dupa vointa, nici dupa predania 
Sfintilor Parinti. Zidindu-~i deci chilia fiecare unde vrea, 
fie aproape, fie departe, traie~te de unul singur, fiicii.ndu-~i 
fiecare voia proprie ~i alergii.nd cu grija dupa agoniseala 
~i celelalte"369

• 

Chiar daca au locuintele lipite una de alta, nu lnseamna ca 
monahii vietuiesc dupa ,calea lmparateasca", daca mona
hii nu se ~i supun unii altora In ascultare In orice privinta. 
Ce sens are faptul ca sunt vecini, dacii fiecare l~i urmeaza 
voia proprie? Pe buna dreptate se lntreaba staretul Vasile: 

,Daca lnsa calea imparateasca ar fi fost ca fiecare sa 
vietuiasca de unul singur, fie aproape, fie departe, ce ne
voie mai era sa se mai pomeneasca de doi sau trei? Caci, 
potrivit acestei pareri, fie doi sau trei ori foarte multi, 
toti sunt unul ~i acela~i lucru, pentru ca fiecare traie~te 
in ele cu sine insu~i dupa voia ~i lntelegerea lui'm0

. 

Monahii idioritmici traiesc de fapt in stilul de viata a! ana
horetilor. Fiind insa cufundati in patimi, li pa~te lnsa un 
mare pericol duhovnicesc. Pentru ei, zelul ~i efortul implicat 
in orice actiune se traduce In cele din urma printr-o cre~
tere a iubirii ~i a ata~amentului patima~ fata de ei ln~i~i371 • 
Reluii.nd o tema constanta care strabate istoria lntregului 
monahism, staretul Vasile subliniaza necesitatea trecerii 
prin viata comunitara impreuna cu alti frati inainte sa in
driiznim sii ne expunem celei anahoretice. Numai traind 
impreuna cu al\ii putem ajunge Ia o adevarata cunoa~tere 
de sine ~i a propriilor neputinte, dobiindind astfel acea 
smerenie fiira de care viata anahoretica se dovede~te o 
mare in~elare. Intr-adevar, anahoretullipsit de smerenie i~i 
hrane~te propria slavii de~arta ~i propria mii.ndrie crezii.nd, 
de exemplu, ca a reu~it sa puna in practica porunca lui 
Hristos ,lubiti-va unii pe al\ii" doar pentru ca traie~te izo-

369 Ibid., p. 122. 
370 Ibid., p. 122-123. 
371 Cf. ibid., p. 124. 
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I at ~i nu are de-a face cu nici un ,alt" frate372
• Tocmai in 

acest gen de autoiluzionare consta adevarata capcana a 
diavolului, caruia is-a dat numele de ,in~elare". 

Dupa staretul Vasile, inteleasa in mod corect, ,calea 
imparateasca" n-are nimic de-a face cu cea ,idioritmica". 
Ea ramane singura ~i cea mai buna posibilitate de stil de 
viata pentru acei monahi inca legati de propriile patimi ~i 
care nu vor totu~i sa ramana intr-o mare comunitate chino
viala. ,Calea imparateasca" se ofera acelor monahi numai 
daca scopul lor este acela de a cauta un climat mai adecvat 
pentru practica rugaciunii mintii. Cei care insa fug doar 
pentru a evita greutatile pe care le presupune viata in ob~te, 
vor cauta stilul de viata idioritmic Ia care ne-am referit mai 
sus prezentandu-1 in mod fals drept ,cale imparateasca". 
Pentru a evita asemenea confuzii, staretul nostru precizeaza 
cateva condi!ii, atilt exterioare, cat ~i interioare fiira de care 
nu ne este ingaduit sa vorbim de ,calea imparateasca". 
Intai, e necesar sa fonnam intr-adevar o comunitate adeva
rata, care presupune o con-vietuire cotidiana ~i stabila. Vor 
fi astfel comune atilt proprietatea locuintelor care, chiar 
distincte ~i individualizate, trebuie sa fie apropiate ~i intr-un 
singur Joe, cat ~i diferitele mij loace de subzisten(a, cum 
sunt hrana ~i imbracamintea. Chiar ~i munca ~i diferitele 
activitati manuale personale trebuie sa faca parte dintr-o 
preocupare comuna ~i o grija pentru mersul intregii comu
nita!i373. Toate aceste conditii exterioare urmaresc doar pro
ducerea ~i favorizarea acelei atitudini interioare care justi
fica insu~i faptul existentei ,caii imparate~ti": renuntarea 
Ia voia proprie, supunerea unul altuia. Staretul Vasile arata 
printr-un exemplu cum anume se poate infiiptui aceasta in 
practica: 

,Atunci cand unul se gande~te Ia cutare lucru sau Ia o 
ie~ire [in lume ], ii spune fratelui sau des pre aceasta, iar 

372 Cf. ibid., p. 123. 
373 Cf. ibid., p. 121. 
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el cercetand lucrul ~i neinvoindu-se cu el, fie pentru ca 
nu e Ia timpul sau, fie pentru ca nu este necesar, iar fra
tele, iara~i. vazand buna lui judecata ~i neinsistand pe 
gandul sau intelegerea lui, se supune sfatului acestuia ca 
unul ce are marturie din Scripturi - oare aceasta nu va 
fi o renuntare Ia voia sa ~i o sfiituire duhovniceasca? ~i, 
invers, atunci ciind vede ca este un lucru necesar ~i Ia 
timpul potrivit, ~i fratele ii spune aceasta ~i e de acord 
cu intelegerea ~i voia lui, oare nu acest al doilea frate a 
renuntat Ia voia sa ~is-a supus sfatului fratelui sau?"374

• 

Comportandu-se in acest mod in orice privin(a, fiecare 
frate are ocazia de-a urma in orice situatie voia lui Dum
nezeu, renuntiind Ia cea proprie. Chiar ~i atunci ciind i se 
intampla sa comita vreo gre~eala, are posibilitatea de a se 
cai ~i a se intoarce Ia Dumnezeu supunandu-se fratelui 
care 11 va ajuta sa se ridice. Viata duhovniceasca nu consta 
in a nu cadea, ci in a cadea ~i iara~i a se ridica primind 
iertarea harului lui Hristos375 • 

Numai realizand condi!iile descrise, atilt cele exterioare, 
cat ~i cele interioare, monahii care au ales sa traiasca dupa 
,calea impiirateasca" vor ajunge Ia scopul lor principal: 
dedicarea lor cu unmai mare zel rugaciunii. Pentru staretul 
Vasile, stilul de viata al ,caii imparate~ti", a~a cum este 
descrisa de el, se dovede~te drept eel mai bun ~i mai adec
vat tocmai pentru a inainta in rugaciunea mintii inteleasa 
insa in stadiul ei ,practic". Daca insa se vrea atingerea 
stadiului ei ,contemplativ", atunci fiira indoiala stilul de 
via!a eel mai adecvat este eel anahoretic. Este posibila 
a~adar stabilirea anumitor echivalente intre stadiul ruga
ciunii adecvat fieciiruia ~i stilul de viatii corespunzator: 
rugaciunea ,practicii" stain legiitura cu ,calea imparateas
ca", cea ,contemplativa" cu viata ,anahoretica". Putem 
intelege atunci mai bine ~i preocuparea staretului nostru de 

374 Cf. ibid., p. 127. 
"'Cf. ibid., p. 127-128. 
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a-i infiera pe monahii ,idioritmici": cum pot ace~tia, care 
sunt patima~i ~i care trebuie sa invete practica rugaciunii 
lui Iisus, sa pretinda di vietuiesc in stilul de viata al anaho
retilor? Tocmai o astfel de pretentie i-a racut pe multi sa 
cada victime inseliirii. Dadi s-au ratacit, vina trebuie impu
tata atunci ,ne~scultarii" lor, faptului de a fi ales stilul de 
viata idioritmic, care presupune de fapt renuntarea ~i supu
nerea Ia ascultarea fata de altii pentru a ne urma propria 
vointa. Remediul pentru a evita caderea in astfel de pri
mejdii riimiine tocmai ,calea impiiriiteasca" care mai poate 
fi consideratii ~i realizarea practica a cuviintului lui Iisus: 
,Unde sunt doi sau trei adunati in numele Meu, acolo sunt 
~i Eu in mijlocullor" (Mt !8, 20i76

• 

Expresia ,calea imparateasca" mai poate primi insa Ia 
staretul Vasile si o alta semnificatie. Unicul exemplu il 
constituie un cit~t din Grigorie Sinaitulin care se afirma ca 

,eel ce se lini~te~te [isihastul] trebuie sa tina pururea 
calea imparateasca"377

• 

In acest caz, semnifica(ia expresiei noastre este cea mai ge
nerala, fiind aplicatii virtutii inteleasa drept cale de mijloc 
intre exces ~i !ipsa. In contextul citat, ,calea imparl'iteasca" 
desemneaza virtutea cumpatiirii inteleasa ca o cale de mijloc 
intre postul f'arii discernamiint ~i patima lacomiei. Faptul 
de a sti sa se hraneasca cu discernamiint prin virtutea cum
patarii 11 pune pe ascet Ia adapost de pericolulmiindriei ~i, 
prin urmare, 11 face imun Ia cursele in~eliirii. 

E interesant de subliniat modul in care staretul Vasile 
insista asupra notiunii de ,cale impariiteasca" inteleasii atilt 
ca mod de viata monahal, cat ~i ca pozitie justa, de mijloc, 
a virtutii. In fond, este vorba de un ape! Ia moderatie ~i Ia 
echilibru in viata duhovniceasca, racut cu intentia de a 

376 Cf. ibid, p. 126. 
377 1, p. 113. Citatul din GRIGORIE SINAITUL e din: Cum ~ade isihastul; 

PG 150, l344B [FRVII, p. 199]. 
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atinge doua obiective fundamentale: pe de o parte, de a 
oferi posibilitatea evitiirii in~elarii demonice a orbirii, 
nelasiind loc miindriei ~i unei neascultari trufa~e; pe de alta 
parte, de a permite ascetului sa-~i foloseasca toate energiile 
in vederea unicului efort cu adevarat important ~i decisiv 
pentru viata duhovniceasca, ~i anume in dobiindirea ruga
ciunii mintii. E ceea ce ni se recomanda cu un citat din 
Sfiintul Maxim Miirturisitorul: 

,Da-i trupului ca sa aiba putere ~i toata lupta ta intoarce-o 
spre minte'm8

• 

378 J, p. 108. Citatul e din MAXIM MARTURISITORUL, Capitole despre 
dragoste IV, 63; ed. criticii citata mai sus, nota 158, p. 220 [FR II, p. 1 09]. 
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11. Rugaciunea lui Iisus 
contemplativa 

0 buna parte din criticile ~i rezervele fata de rugaciunea 
lui Iisus sunt depa~ite fiira dificultati deosebite daca accep
tam distinctia intre cele doua niveluri ale rugaciunii, eel 
.. practie" ~i eel ,eontemplativ", numite ~i ,rugaeiunea prae
tlca" [lueratoare] ~i ,rugaciunea eontemplativa" [vazatoa
re]. 0 astfel de abordare sugerata de staretul Vasile apare 
pretutindeni in lucrarile sale, chiar daca in felulin care ele 
au fost concepute descrie cu minutiozitate numai stadiul 
practic a! rugaciunii. In fapt, preocuparea si efortul staretu
lui nostru urmaresc ca monahii sa nu subevalueze sau 'sa 
abandoneze rugaciunea mintii in primul ei stadiu, ,practic". 
Toti, sustine el citiind un pasaj din Simeon a! Tesaloni
cului, de Ia p<J.triarh Ia ultimul monah sau laic, sunt datori 
sa practice in orice moment ~i in orice timp aceasta sfiinta 
rugaciune a lui Iisus, chiar daca trebuie sa admitem ca 

,ei nu-~i pot cunoa~te aeeasta lucrare ca pe o arta, lueru 
care este propriu doar monahilor care s-au lepadat de 
lume"379. 

Ceea ce ii sta cu adevarat Ia inima staretului Vasile ~i ceea 
ce el considera drept lucrul eel mai important este insa 

379 F, p. 90. Cf. SIMEON AL TESALONICULUI, Dialog, cap. 297· PG !55 
548-549. ' ' 
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faptul de a prezenta ~i a face acceptata rugaciunea lui Iisus 
drept o practica indispensabila inaintarii in viata duhovni
ceasca. Pentru aceasta insa nu trebuie sa avem pretentia de 
a ajunge sa o infiiptuim Ia perfectiune, in eel mai inalt grad, 
adica Ia nivelul contemplativ. Acest stadiu este potrivit 
numai pentru cei care ~i-au biruit patimile ~i se gasesc 
in stadiul de desaviir~ire tipic stilului de viata anahoretic: 
ace~tia sunt monahii care ,s-au lepadat de lume". Ceilalti 
monahi insa, ~i ei alcatuiesc marea majoritate, trebuie sa se 
limiteze Ia rugaciunea practica, cu care se combat patimile 
de care sunt inca legati. De aceea, in scrierile staretului 
Vasile care sunt adresate tocmai unor astfel de monahi, nu 
gasim deciit referinte fugare Ia rugaciunea contemplativa ~i 
Ia caracteristicile ei. Doar in ultima paginil a Introducerii 
Ia FiloteP80 dam peste o descriere, chiar daca destul de 
scurta, a ciitorva efecte provenite din actiunea rugaciunii 
contemplative in procesul ,indumnezeirii" Iuera! de harul 
lui Dumnezeu. Inainte de a ne opri asupra unor astfel de 
efecte, este bine sa precizam raportul care exista intre cele 
doua stadii ale rugaciunii. 

Atingerea unui scop, in orice sfera a actiunii umane, pre
supune in general trecerea prin diferite stadii considerate 
etape pregatitoare ce trebuie depa~ite ~i abandonate odata 
cu atingerea scopului final. 0 astfel de atitudine nu poate 
fi aplicata in ceea ce prive~te stadiile rugaciunii lui Iisus. 
Este adevarat ca scopul final al rugaciunii este acela de a-1 
conduce pe om Ia unirea cu Dumnezeu ~i ca un astfel de 
scop este reprezentat de stadiul contemplativ, considerat 
drept incoronarea ~i realizarea deplina a celui practic. 
Acesta din urma 1nsa, chiar daca joaca o functie subordo
nata in raport cu eel superior, i~i mentine insa fizionomia 
sa autonoma. Staretul Vasile este foarte clar ~i explicit in 
aceasta privinta: 

380 Cf. F, p. 99. 
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,Unii ca ace~tia trebuie sa lnteleagli eli nu vom fi nicide
cum osiinditi pentru rugaciunea contemplativli, daca nu 
ne vom lnvrednici de ea din pricina neputintei noastre. 
Dar pentru paza mintii ~i a inimii, prin care e cu putinta 
sa stam impotriva diavolului ~i a giindurilor rele, biru
indu-le nu prin noi in~ine, ci prin infrico~atul Nume al 
lui Hristos, avem de dat socoteala lui Dumnezeu"381 . 

Stadiul practic se distinge de eel contemplativ printr-o ca
racteristica esentialli: eel dintiii tine de domeniul puterilor 
omului, al doilea insa este un dar gratuit al lui Dumnezeu. 
Este o distinctie fundamentala In giindirea staretului Vasile. 
Responsabilitatea ascetului nu trece dincolo de cadrul ru
gaciunii practice. Prin ea el poate ajunge Ia pazirea mintii 
~i inimii sale de amestecul Satanei: doar cu privire Ia 
aceasta poate fi judecat. Pentru a infiiptui o asemenea con
ditie considerata indispensabila pentru viata duhovniceasca, 
nu e absolut necesar sa fi atins rugaciunea contemplativa. 
Mai mult, neintriind In cadrul actiunii umane, aceasta din 
urma nu trebuie sa constituie motivul unui efort direct din 
partea ascetului. in mod sigur Dumnezeu, Care vrea tot
deauna binele omului, dore~te ~i vrea sa-i inalte Ia stadiul 
contemplativ pe toti care se ostenesc in mod sincer ~i cu 
riivnli In practica rugaciunii. Dar vai daca aceasta va ajunge 
sa constituie o pretentie: 

,Unii insa, pe care se cade sa-i numim u~uratici In giin
dire, auzind eli prin aceastli rugaciune a mintii practica 
[lucratoare] se fac cele mai rap ide progrese, nazuiesc 
inainte de vreme sa ajunga Ia cea contemplativa [ vlizli
toare ], socotind ca aceasta se afla In mana celor ce o 
doresc"382

. 

0 astfel de pretentie Ia rugaciunea contemplativa devine 
Inca ~i mai rea ~i mai vatamatoare atunci ciind este urmata 

381 Ibid., p. 95. 
382 Ibid., p. 94. 
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nu numai din superficialitate, ci din orgoliu ~i miindrie. 
Staretul Vasile vorbe~te aici de obraznicie ~i define~te drept 
,demonica" insa~i dorinta care-I Impinge pe ascet sa caute 
cu neru~inare treapta cea mai inaltli a rugaciunii. Cultiviind 
in sine astfel de dorinte, el sfiir~e~te prin a deveni ,robul" 
Satanei. Cu mare smerenie toti monahii trebuie sa se intrebe: 

,Ce avem noi cu inaltul progres al mintii in sfintita ru
gaciune, daca, potrivit Sfiintului Isaac, de ea se lnvred
nice~te abia unul din zece mii?"383

• 

Ar fi o mare gre~eala sa sustinem eli toti cei care se dedica 
rugaciunii lui lisus trebuie prin lnsu~i acest fapt sa ajunga 
Ia stadiul ei eel mai lnalt. Invitiindu-i pe monahi sa consi
dere eli responsabilitatea lor se limiteaza Ia cadrul rugaciu
nii practice, starettil nostru lntelege sa sublinieze intr-un 
mod foarte realist ~i faptul ca destul de pu(ini sunt cei care 
reu~esc In practicli sa atinga cele mai lnalte niveluri ale 
rugaciunii: 

,inca In vechime, ~i nu numai acum, multi au ajuns Ia 
sfiir~itul vietii lor fiira sa se fi invrednicit Inca din via(a 
aceasta de rugaciunea contemplativa [viizatoare]"384

• 

Chiar dacii rugaciunea contemplativa reprezinta incorona
rea fiigaduita de Dumnezeu celor care se consacra cu zel 
practicii rugaciunii, nu ne revine In nici un caz noua in~ine 
sa stabilim momentul In care aceasta sa ne fie acordatii. 
in acest sens, doar ,pu(ini" daruiti de Dumnezeu primesc 
darul rugaciunii contemplative ,Inca din aceasta viata". ~i 
ceilalti vor primi acela~i dar, insa numai Ia sfiir~itul vie(ii lor: 

,Dumnezeu pentru toate ostenelile cu care s-au ostenit 
pe adevarata cale a Parintilor, pe calea rugaciunii active 
[lucratoare], le da lnainte de moarte sau dupa moarte 

383 G, p. 84. 
384 F, P' 95. 
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aceastii rugiiciune contemplativa [ viiziitoare] cu care tree 
ca ~i cu o viipaie de foe prin viimile viizduhului"385

• 

Inspirii.ndu-se dintr-un pasaj al Epistolei cafre Evrei (II, 39), 
stare(ul Vasile com para situa(ia acestora cu condi(ia orica
rui cre~tin care, chiar dacii a primit inca de aici bunurile 
fiigiiduite, stiiruie in nadejde toata via(a sa. 

Constatarea ca incununarea practicii rugaciunii lui Iisus 
depinde doar de buniivoin(a lui Dumnezeu ~i cii in realitate 
numai foarte pu(ini se vor invrednici de aceasta in aceasta 
via(ii ar putea justifica o anumita neincredere ~i un entu
ziasm sciizut pentru insii~i practica rugiiciunii. Stare(ul 
Vasile atesta faptul ca, tocmai din pricina unor astfel de 
constatari, unii slabesc ~i sfii.r~esc prin a o abandona386

• Ei 
insa nu au nici o justificare. Intii.i de toate, nu poate fi uitat 
rolul pe care lucrarea rugaciunii II joaca prin sine insa~i ~i 
care este indispensabil progresului in via(a spirituala: 

,Farii ea nimeni nu poate sa scape de lucrarea patimilor 
~i alcatuirea giindurilor rele, pentru care vor fi cerceta(i in 
ceasul moqii ~i vor da riispuns Ia infrico~ata Judecata"387

• 

Daca insa darul rugaciunii contemplative este extrem de rar 
acordat in aceasta via(a, ~tim bine ca ,nu este nedreptate Ia 
Dumnezeu"388 ~i ca fiecare va fi raspliitit dupa stradania 
sa. Amii.narea darului din partea lui Dumnezeu intra de 
altfel in planul Sau providential, care urmare~te stimularea 
zelului in practicarea rugaciunii ~i biruirea leneviei389

• 

Fiecare deci este dator sa se dedice cu toate energiile sale 
primului stadiu al rugaciunii. Speran(a dobii.ndirii stadiului 
final ~i desavii.r~it al rugaciunii poate sus(ine efortul asce
tului, cu condi(ia sa nu devina in nici un chip o afectare, ci 
sa lase mintea suspendatii intr-o a~teptare constantii. Cre-

385 Ibid. Despre ,vamile vazduhului", a se vedea mai sus, nota 166. 
386 Cf. F, p. 94-95. 
387 Ibid., p. 95. 
388 Ibid.; cf. Rm 9, 14. 
389 Cf. G, p. 85. 
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dinta in Dumnezeu il asigura ca va primi darul rugaciunii 
contemplative Ia momentul stabilit de Pronia dumnezeiascii 
~i In legatura cu adevaratul sau folos duhovnicesc. 

Chiar daca descrierii efectelor produse de lucrarea ruga
ciunii ajunsa Ia treapta ei contemplativa staretul Vasile li 
dedica doar o singura pagina din toate scrierile sale390

, 

impresia ca el lnsu~i a atins-o e foarte vie ~i marcata. 
Atunci cilnd ne invitii sa nu ne gii.ndim ,Ia lucruri lnalte", 
sa tim smeriti ~i preocupa(i doar de combaterea diavolului 
prin practica rugaciunii, el se identifica pe deplin cu marea 
majoritate a monahilor care se zbat Inca In patimi ~i tocmai 
de aceasta sunt foarte departe ~i prin nimic vrednici de 
darul rugaciunii contemplative. Cii.nd lnsa lntelege sa dese
neze ca lntr-o schi(a rapida principalele caracteristici ale 
acestui dar percepute de ascetul daruit de Dumnezeu, el nu 
reu~e~te totu~i sa ascunda semnele experien(ei sale perso
nale. La lnceput, descrierea pare deta~ata, ca ~i cum ar 
privi o analiza dedusa din alte marturii. Dupa primele ma
suri pare lnsa ca stare(ul nostru nu reu~e~te sii-~i stapii.
neascii emo(ia provocata de propria experien(a. Fiirii sa-~i 
dea seama, trece de Ia descrierea In forma impersona!a Ia 
dificultatea sa gasirii cuvintelor potrivite pentru ceea ce 
este perceput. Cel pu(in de trei ori, Ia foarte mica distanta e 
aproape ·constriins sa repete ,nu le pot zugravi In scris", 
,nu Ie pot scrie cu de-amanuntul". De altfel, lnsesi efectele 
pe care Ie descrie sunt privite ca nelnsemnate f~(a de alte 
,taine uimitoare [ extaziante] ~i preaslavite" Ia care piina ~i 
aluzia este imposibila. Senza(ia care se desprinde din aceste 
pu(ine ~i sumare referinte nu poate sa nu ne faca sa ne 
giindim Ia o experien(ii vie, aievea traita de stare(ul nostru. 
Ea este cea care i-a permis sa fie In masura sa descrie 
rugaciunea contemplativa pe care a avut-o ellnsu~i primita 

39° Cf. F, p. 99. Toate citatele subliniate in continuarea capitelului sunt 
luate din aceasta pagina, de aceea in text nu se mai face nici o alta referinta. 
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in dar de Ia Dumnezeu. Utilizand propriile sale cuvinte 
folosite de el intr-un exemplu, putem spune ~i noi ca, ori
ciit de mult a cautat sa pastreze in el insu~i experien(ele 
interioare proprii, inima sa n-a reu~it sa le impiedice sa se 
reverse in afara fiicandu-ne parta~i Ia ele. 

Prilejul care-lindeamna pe stare(ul Vasile sa vorbeasca 
despre rugaciunea contemplativa e legat de problema sen
za(iilor de caldura intalnite in exerci(iul practicii rugaciunii. 
Discernerea provenien(ei lor exacte constituie, dupa cum 
am vazut, o importanta datorie, pentru a nu cadea victima 
in~elarii. In ultimele pagini ale Introducerii Ia Filotei, sta
re(ul Vasile abordeaz~ aceasta problema in aceia~i termeni 
in care este tratata ~i in celelalte Introduceri ale sale. Se 
repeta faptul ca atitudinea generala care trebuie adoptata in 
legatura cu fenomenele de caldura consta in a le refuza si a 
le respinge, de orice natura ar fi acestea, intrucat ele pot 
ascunde intotdeauna o viclenie a Satanei. E redata ~i con
di(ia in care putem judeca caldura perceputa drept un rod 
a! harului: 

,Dar daca intreg trupul se incalze~te din inima, iar min
tea este curata ~i nepiitima~a ~i e ca ~i cum s-a lipit de 
adancul inimii, aces! lucru (ine cu adevarat de har, ~i nu 
de in~elaciune [ratacire ]"391

. 

In celelalte Introduceri, referin(a Ia aceste efecte ale haru" 
lui ramane izolata ~i nu da prilejul nici unei dezvoltari. In 
Introducerea Ia Filotei insa, acela~i fragment deschide ca
lea unei descrieri, chiar daca redusa Ia o pagina, a efectelor 
produse de rugaciunea contemplativa. Trebuie sa avem 
insa in vedere faptul ca in aces! caz contextul este diferit. 
Stare(ul Vasile in(elege sa vorbeasca despre eel ajuns in 
stadiul contemplativ ~i in mod sigur nu vrea ca monahii 
care nu au !recut dincolo de stadiul practic a! rugaciunii sa 
ia In considerare astfel de fenomene. Pentru ei ramane 

391 F, p. 98. 
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valabila tot atitudinea de refuz a oricarui fenomen legal 
atat de senza(iile de caldura, cat ~i de viziuni sau de alte 
lucruri de aces! fel. Ascetul care a primit darul rugaciunii 
contemplative este insa in masura sa exercite un discer
namant, prin care poate examina toate fenomenele care 
pentru al(ii reprezinta un pericol. Indelungata sa experien(a 
in practica rugaciunii i-a ascu(it sim(ul interior, ceea ce ii 
permite sa dema~te orice in~elaciune a diavolului. 

Dincolo de senzatia de caldura care se revarsa din inima 
in intreg corpul ~i care in unele cazuri produce ~i un fel de 
transpiratie difuza, staretul Vasile descrie o serie de feno
mene care par dispuse in ordinea unor dezvoltari progre
sive. Mai intai se produce . ace! fenomen pe care stare(ul 
Vasile, folosind termenii lui Grigorie Sinaitul ~i Nichifor 
din Singuratate Ia care fiira indoiala se refera392

, il nume~te 
,deschiderea inimii". Aceasta expresie ii sluje~te spre a 
descrie cu o imagine momentul in care este incununat 
efortul de concentrare a min(ii in locul inimii. Din moment 
ce se vorbe~te de ,intrarea in inima", trebuie ca inima sa 
fie ,deschisa", sau sa fie deschisa ,intrarea" inimii. Cine 
incearca aceasta experien(a, ne informeaza staretul nostru, 
are senzatia ca 1i este ridicat ca un fel de val de pe inima. 
In aceste momente de emotie intensa nu se reu~e~te nici 
macar repetarea intregii formule a rugaciunii lui lisus, ci 
numai cuvintele ,lisuse al meu", ,lisuse a! meu". Acesta 
este semnul ca de acum inainte rugaciunea lui Iisus 1ncepe 
sa devina lucrarea inimii, iar aceasta este confirmatii in plus 
de faptul ca ,din inima" urea in ochi lacrimi imbel~ugate, 
inso(ite de un profund sentiment de bucurie. Aces! din 
urma sentiment este definit de Vasile cu ace! termen destul 
de obi~nuit in tradi(ia ascetica rasariteana: radostopecealie 
(paAOCTone'!a.nMe) in slavona, charmolype in greaca, adica, 

392 Cf. GRJGORlE SlNAlTUL, Cum ~ade isihastul; PG 150, 1329A [FR 
VII, p. 188]; NICHIFOR DIN SJNGURATATE, Despre trezie ~i paza inimii; PG 
147, 966A [FR VII, p. 32]. 
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literal, ,bucurie-tristete". Acest termen denume~te per
cep(ia duhovniceasca care cuprinde in sine deodata aceste 
douii sentimente - bucuria ~i triste(ea - care in mod 
normal se exclud reciproc. Acesta e explicat in legaturii cu 
acea stare de doliu ~i jelire (penthos), care presupune o 
profunda zdrobire a inimii ~i un plans real pentru propriile 
piicate. Lacrimile varsate cura(a inima ~i o pregatesc sa 
primeasca mangiiierea dumnezeiasca, dupa cum se spune 
in fericirea evanghelica ,Ferici(i cei ce pliing/jelesc [pen
thountes] pentru ca aceia se vor miingiiia" (Mt 5, 4). De
pmte de a deveni un dolorism sau o pliere sterilii pe sine, 
durerea profunda ~i sincera pentru pacatele proprii se des
chide primirii harului care ii impiirta~e~te roadele sale de 
bucurie ~i miingaiere. Semnul acestui har e reprezentat 
tocmai de lacrimile ce !ii~nesc spontan din ochi. Ele sunt 
semnul darului, sunt ele insele un dar ~i in aceasta perspec
tiva sunt citate de stare(ul Vasile. Lacrimile de care vor
be~te ~i pe care le pune in legatura cu ,bucuria-triste(e" 
sunt un rod a! stadiului contemplativ al rugaciunii lui Iisus. 
La ele ascetul a putut ajunge pentru ca a perseverat in 
practica rugiiciunii, datoritii careia a realizat, cu ajutorul 
harului, acea in(elegere profunda a faptului ca este pacatos 
~i acea pocain(a, pe care cuvintele de invocare repetate ne
incetat tind sao suscite: ,miluie~te-ma pe mine, pacatosul!". 

Aceste prime semne ale lucrarii harului sunt ulterior con
firmate de cele pe care staretul Vasile le nume~te ,alte 
taine minunate". lntre acestea el se refera Ia experien(a 
luminii care izvora~te din inima ~i care lumineaza ca un 
soare intreaga lume interioara a inimii. Vine apoi ~i darul 
a ceea ce alll putea numi ,contemplatia naturala", in care 
mintea reu~e~te sa contemple toate realita(ile create ~i sa 
aduca slava lui Dumnezeu din adancul fiin(ei sale. Lucra
rea rugaciunii e continuata acum numai de inima, devine 
o lucrare dumnezeiascii care infiiptuie~te scopul insu~i a! 
intregii economii mi'mtuitoare a lui Dumnezeu: ,1ndumne
zeirea" omului. Sii-llasiim pe stare(ul Vasile insu~i sii de-
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scrie aceasta stare suprema in care se realizeaza unirea cu 
Dumnezeu: 

,Caci atunci omul ajunge intreg in Dumnezeu sub acea 
mi~care dumnezeiasca, ~i in afara oricarui lucrul mate~ 
rial ~i sensibil, ~i cuprins de o bucurie nestavilita ca unul 
cufundat sub mult vin. Apoi, pleciind de Ia acestea, min
tea e rap ita spre vederi [ contempla(ii] dumnezeie~ti ~i 
vede taine infrico~ate pe care nu le pot scrie mai cu de 
amanuntul; caci mintea vede desfiitarile drep(ilor ~i fru
musetile raiului"393

• 

Aceasta intrepiitrundere a omului cu realitatea dumneze
iasca este descrisa, a~a cum se intiimplii de obicei in expe
rien(ele mistice, ca un urcu~: cu cat mai sus se gase~te 
mintea omului, cu atilt mai mari ~i minunate sunt tainele 
pe care reu~e~te sa le contemple, primindu-le drept daruri 
ale Duhului Sfiint. Cu aceasta perspectiva, care lasa des
chisa posibilitatea de a urea mereu mai sus, intr-o adancire 
nesfiir~ita in intimitatea Dumnezeului nesfar~it, se incheie 
descrierea stadiului contemplativ a! rugaciunii lui Iisus. Cu 
o mica adnota(ie 1nsa stare(ul Vasile pare a voi aici sa se 
intoarca Ia punctul de plecare alintregului proces, ale carui 
inalte realizari de-abia le-a descris: urcu~ul spre inal(ime 
echivaleaza cu indepartarea ,de momelile demonilor". 
Ascetuli~i incepuse drumul cu practica rugaciunii pentru a 
putea reu~i sa se indeparteze de ispitirile Satanei. Darullui 
Dumnezeu nu va face altceva deciit sa-l ajute sa infiiptu
iasca mereu mai eficace aceasta indepartare, ridicandu-1 
.,in inal(ime", spre sine. 

Un astfel de context ne permite sa in(elegem mai bine ~i 
valoarea sfatului ca in timpul exercitarii practicii rugaciu
nii sane fixam atentia ,deasupra inimii". Motivul declarat 
expres de stare(ul Vasile se limiteaza Ia cursa tipica a in~e
larii care interfereaza in perceperea senza(iilor de caldura. 

393 F, p. 99. 

437 



p,.cela~i ~fat insa putea fi privit, dupa cum am sugerat cu 
t1tl~ .de 1poteza, in. legat~ra cu interferentele produse de 
a~hv.I~atea celor tre1 puten ale sufletului. Descrierea ruga
~mm~ c~~~em~la~ive, inteleasa ca realizare suprema a 
mdepru_:ru:_u _d~ Ispit~le Sat~nei, dar in acela~i timp ~i ca 0 

urcare m maltime ,m afara de orice lucru material si sim
(it", ar p~tea fi o confirmare in favoarea ipotezei nbastre. 
Pentru cme se afla in stadiul practic a! rugaciunii a sta 
,de.as~~ra i~imii" !?seamna, tara indoiala, a ~edea departe 
de ISpi!Irea m~elam. Aceasta e o indicatie clara a directiei 
1? care trebuie sa se mi~te eel care se d~dica rugiiciunii 'lui 
hsus. 0 astfel de indica(ie este realizata in stadiul contem
plativ al rugaciunii care comporta, pe liinga indepartarea 
efect!v~ _d~. orice activitate posibilii a Satanei, ~i o depii~ire 
a actJvJta(u ,naturale" a puterilor sufletului. Zona indicatii 
P.rin expresia ,deasupra inimii" poate fi atunci consideratii 
~~ drept ace! Joe care nu coincide cu nici una din cele con
siderate sediile naturale ale puterilor insele. Doar in acest 
mod se poate infaptui unirea omului cu Dumnezeu intr-o 
desaviir~ita curiitie, in care energia dumnezeiascii o trans
forma pe cea o~eneasca asumiind-o total in ea insa~i. 

--- ~-------

12. Caracteristicile si destinul 
' 

invataturii staretului Vasile 
' ' 

Incepiind din secolul V practica invod'irii lui Iisus intra
?itia riisariteanii a cunoscut o dezvoltare lentil ~i treptatii. 
Imbogatindu-se in decursul timpului cu un ansamblu de 
notiuni, procedee ~i expresii tipice ale spiritualita(ii isi
haste, ea a primit un impuls decisiv ~i deosebit in siinul 
mi~ciirii de rena~tere duhovniceasca care a inflorit !a Mun
tele Athos in secolele XIII ~i XIV. Cu invatatura sa despre 
rugiiciunea lui Iisus, stare(ul Vasile se incadreaza in istoria 
dezvoltiirii acestei practici apiirand drept precursorul ne
mijlocit al celeilalte faimoase rena~teri duhovnice~ti: cea 
care a inflorit in Rusia secolului XIX ~i este Iegata de nu
mele ucenicului sau, Paisie Velicikovski, ~i de editarea 
Filocaliei. 

Importanta deosebitii pe care o are staretul nostru se da
toreaza in principal faptului eli Ia el practica rugaciunii lui 
Iisus nu apare atilt drept una din diversele metode de ruga
dune, cat mai ales drept un punct de sprijin in jurul caruia 
se rotesc ~i converg elementele vietii ascetice. lntelegiind-o 
drept o mientare duhovniceasdi, el s-a silit sa prezinte 
aceastii practica ciiutiind printre elementele ei acumulate in 
cursu! timpului pe cele esentiale ~i fundamentale. Intr-ade
viir, el a subliniat caracteristicile prezente inca de Ia prima 
ei aparitie s,i, sub aces! aspect, avem impresia cii a in(eles 
sii-~i propuna inviitatura cape o , intoarcere Ia origini". 
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Primii autori care vorbesc despre invocarea numelui lui 
Iisus atribuie acestei practici virtutea exorcizarii demoni
lor, a alungarii giindurilor (logism01), a cufundarii min(ii in 
neincetata aducere-aminte de Dumnezeu394

• Toate aceste 
caracteristici trebuie apreciate In legliturli cu problema ru
gaciunii nelncetate, care fusese pusli de primii asce(i apar
(iniind tradi(iei spirituale isihaste. Pornind de Ia recoman
dlirile unor pasaje scripturistice luate literal, printre care 
eel mai cunoscut rlimfme eel din I Tesaloniceni 5, I 7: 
,Ruga(i-vli nelncetat", s-a ajuns Ia lndemnul de a tine min
tea lntr-o perpetuli ,aducere-aminte de Dumnezeu". Dru
mul indicat pentru a ajunge Ia un astfel de scop presupu
nea, pe liinga practica comunli ~i esen(iala a poruncilor, 
eliminarea giindurilor (logismoi) gra(ie plizirii inimii reali
~ate cu aten(ia constantli a min(ii numitli ni!psis [trezie]. 
Intr-un asemenea context, invocarea numelui lui Iisus era 
consideratli In principal drept o metoda sau, mai bine zis, 
ca o armli privilegiatli In lupta lmpotriva giindurilor. Autorii 
care au formula! inai bine ~i mai precis aceastli perspectivli 
duhovniceasca sunt a~a-numitii ,Parin(i sinaiti", indeosebi 
Isihie ~i Filotei. Intreaga lupta a vie(ii duh~vnice~ti este 
prezentata de ace~tia ca fiind intim legata de ni!psis, care, 
Ia rilndul ei, nu poate fi despar(itli de invocarea numelui lui 
Iisus. Cred ca nu este cu totullipsit de semnifica(ie faptul 
ca stare(ul Vasile de,dicli douli Introduceri tocmai celor doi 
autori sinai(i cita(i. In mod sigur prin aceasta alegere ln(e
legea sa puna In eviden(li trlisliturile esen(iale care rezultli 
din lnvatlitura lor. Analiza racutli In precedentele capitole a 
lncercat sa ofere o demonstra(ie clara a acestui fapt. Daca 
dorim rezumarea lntr-o singura fraza a lntregii lnva(aturi a 
staretului Vasile despre rugaciunea lui Iisus ar trebui spus 
ca ea reprezinta metoda prin excelenta pentru a respinge 
giindurile In lupta duhovniceasca. 

394 Cf. ADN"Es, ,Jesus", 1974, col. 1129. 
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Prezentarea practicii rugaciunii lui Iisus In aceastli per
spectiva combativa apare In lntreaga ei importanta dacli 
tinem seama de faptul eli In scrierile stare(ului Vasile toate 
aspectele privitoare Ia tehnica psihosomaticli introduse In 
practica rugaciunii In timpul isihasmului athonit in seco
lele XIII ~i XIV sunt complet ignorate. In ciuda faptului eli 
una din Introducerile sale este dedicatli Sfiintului Grigorie 
Sinaitul care ne ofera o descriere detaliatli tocmai unei 
astfel de tehnici asociate rugaciunii lui Iisus. De~i face 
multe ~i ample citate directe ~i indirecte din aces! autor, 
staretul Vasile omite orice referire Ia un astfel de subiect. 
Chiar ~i atunci ciind trateazli problema locului unde anume 
trebuie fixata aten(ia In timpul exerci(iului rugliciunii, sfa
turile sale nu pot fi considerate drept parte a unor metode 
sau a unei tehnici speciale. De altfellnvatatura sa In aceastli 
privintli se desparte de indica(iile tradi(ionale. Sratuind ca 
aten(ia sa rlimiina ,deasupra inimii", el introduce un ele
ment cu totul nou ~i care va cunoa~te un destin deosebit. 
Vom vorbi despre aceasta ceva mai lncolo. 

Orientarea proprie stare(ului Vasile ramilne aceea a diu
tlirii elementelor care au caracterizat practica rugliciunii 
Inca de Ia originile sale, omi(iind intreg aportul tipic al 
isihasmului athonit privitor !a tehnica psihosomaticli. Prin
cipalele sale luari de pozi(ie sunt toate consecin(e directe 
ale acestei orientari fundamentale. Ne vom referi aici pe 
scurt la trei dintre cele mai importante. 

Prima consecin(a este afirmatia hotliriitli ca rugaciunea 
lui Iisus nu este o practica rezervatli vreunei categorii deo
sebite de cre~tini. To(i, repetli constant stare(ul Vasile, nu 
doar pot, ci sunt datori sa se dedice unei astfel de practici. 
Pentru a o invli(a, ea nu cere nici o capacitate sau abilitate 
deosebitli: ce este mai u~or, chiar din punct de vedere exte
rior, decilt sa inve(i cele cinci cuvinte ale fonnulei ~i sa le 
repe(i incontinuu? Multelor nedumeriri ~i critici aduse de 
cei ce considerau rugliciunea lui Iisus potrivita doar celor 
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deja avansati cu mult In viata duhovniceascii, staretul 
Vasile le poate riispunde cu lini~te ~i coeren(ii datoritii orien
tiirii sale de fond. Dacii rugiiciunea lui Iisus este o metoda 
pentru a combate giindurile, atunci nu tocmai cei nedesii
viir~i(i sunt cei care au mai multii nevoie de ea? Dacii nu e 
nevoie sa lnvatam nici o tehnica psihosomaticii, care cere 
mereu o anumitii experienta ~i abilitate, ce dificultiili poate 
lntiimpina atunci eel care se dedicii simplei invociiri a nu
melui lui Iisus? 

A doua consecin!ii este direct legatii de ceea ce tocmai 
s-a spus mai sus. Stare(ltl Vasile l~i dii seama eli pentru unii 
foarte avansa(i In viata duhovniceasca practica rugaciunii 
poate reprezenta ceva mai mult deciit o simplii metoda 
,antiretica" de lupta lmpotriva giindurilor. De aceea el 
distinge !impede doua stadii In rugaciunea lui Iisus: stadiul 

Practic" si stadiul ,contemplativ". Numai acesta din urma " ' 
este rezervat celor desaviir~i(i. Acestuia lnsii staretul Vasile 
li dedica doar o pagina In scrierile sale, In care mai sustine 
eli nu trebuie sa ne preocupam deloc de un astfel de stadiu, 
fiindca el este lucrarea harului dumnezeiesc. Nu avem 
asadar nici o responsabilitate daca nu-l atingem. Suntem 
r~sponsabili lnsii de primul stadiu, eel ,practic", pentru cii 
acesta sta In puterea oricui. Un astfel de stadiu consta In a 
considera rugaciunea lui Iisus drept metoda de lupta lm
potri va giindurilor ~i a patimilor, iar aceasta datorie revine 
tuturor celor boteza(i. 

A treia consecintii prive~te modul de considerare a ,con
di(iilor preliminare" Ia care fac referire diferitele expuneri 
privitoare Ia tehnica psihosomatica. Pe liinga unele condi!ii 
exterioare (o chilie lini~tita ~i lnchisii, un sciiunel, pozitia 
corpului etc.), autorii acestora presupun In genere o preo
cupare de tip moral. Ei recomanda, de exemplu, o absenta 
a preocuparilor, o con~tiinta curata, eliberarea de orice 
patima395

• Acest fel de dispozitii interioare sunt apoi con-

395 Cf. ibid., col. 1136. 
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siderate drept conditii indispensabile ce trebuie realizate de 
oricine vrea sa lnceapa sa practice rugaciunea lui Iisus. ~i 
astazi unii continua sa o priveasca In aceasta perspectiva396

• 

Staretul Vasile se refera Ia ele atunci ciind citeaza argu
mentele adversarilor sai care pornesc de Ia afirmatii patris
tice ca aceasta: 

,,Cel ce vrea sa se lnvete lucrarea mintii se cade mai 
lntiii sa-~i pazeasca con~tiinta fata de Dumnezeu, de 
oameni ~i de lucruri"397

. 

Am analiza! deja pozi(ia sa cu privire Ia acest subiect'98
. 

De ce oare, se lntreabii staretul nostru, In efortul de a atinge 
acele ,conditii" sa liisiim deoparte practica rugiiciunii lui 
Iisus? Dacli rugiiciunea lui Iisus este privitii In stadiul ei 
practic, ~i anume dacii este lnteleasa ca o metoda de lupta 
lmpotriva giindurilor ~i a patimilor, atunci tocmai ea se va 
dovedi un ajutor puternic ~i valabil pentru a ajunge sa rea
lizam acele ,conditii". De altfel, se lntreabii In continuare 
staretul nostru, cum putem pretinde, lnainte de a lncepe 
practica rugaciunii, eli am atins deja acele condi!ii deosebite, 
a ciiror realizare desaviirsitii devine semnul unei curatii 
totale ~i al sfinteniei? Ceea ce ni se poate cere drept con
ditie preliminara e mai degrabii o atitudine sau o orientare 
generalii care trebuie sa sus(inii In permanen(a mintea asce
tului. Este vorba de simtul pocaintei ~i atentia mintii, care 
constituie temeiul indispensabil pentru cine lntelege sa se 
dedice practicii rugaciunii. 

Trimiterea Ia ,conditiile preliminare" poate avea un sens 
daca este luatii In legiitura cu stadiul ,contemplativ a! ru
gaciunii". Staretul Vasile nu face nici o referire Ia aceasta, 
dar a~a au fost ele lntelese, de exemplu, de unele texte ale 
traditiei isihaste romfrnesti399

• In aceste cazuri se vorbe~te . . 
396 A se vedea, de ex .. BLOOM, .,Contemplation et ascese", p. 64--65. 
''' I, p. 106. 
398 A se vedea mai sus, capitolul 8, p. 368-370. 
399 A se vedea STANILOAE, ,lsiha~tii". 1979, p. 584 !i 586--587. 
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insa de rugaciunea lui lisus practicata ,in inimii" sau ,de 
inima". Nu se face referire deci la simpla invocare neince
tata a numelui lui lisus, ci la o totala ~i neintrerupta cufun
dare a fiintei proprii in contemplarea lui Dumnezeu. Pen
tru a experimenta o astfel de unire cu Dumnezeu e mai 
mult deciit necesar sa aspiram la atingerea acelei curatiri 
totale a inimii de patimi marcata de realizarea ,conditiilor 
preliminare". 

Comparafie cu Paisie Velicikovski 

lnvatatura staretului Vasile despre rugaciunea lui lisus 
s-a bucurat de o posteritate buna, judecand ~i numai dupa 
raspandirea pe care au cunoscut-o Introducerile sale. Sa 
amintim numarul mare de manuscrise pastrate in traditia 
romaneasca ~i publicarea lor prin grija sihastriei de Ia 
Optina, care a influentat mult rena~terea spirituala rusa400. 
Dar inainte de a vedea ce anume au primit ~i au pastrat din 
invatatura staretului nostru cele doua traditii, cea romana 
~i cea rusa, e aproape obligatoriu sa facem o comparatie cu 
invatatura ucenicului sau, staretul Paisie Velicikovski. ~tim 
ca ~i acesta a dedicat in jurul anului 1770 rugaciunii lui 
lisus o scriere, cu titlul Capitate despre rugi'iciunea minfii, 
publicata in acela~i volum alaturi de Introducerile lui 
Vasile401 . Analiza continutului acestui text ne va permite 
sa evaluam, limitand evident comparatia noastra !a proble
ma rugaciunii lui lisus, in ce masurii ucenicul depinde de 
dascal. 

In introducerea la cercetarea de fata am citat aprecierea 
istoricului Cetverikov, potrivit caruia invatatura staretului 
Paisie despre rugaciunea lui Iisus este strans Jegata ~i de
pendenta de cea a parintelui ~i povatuitorului sau, staretul 
Vasile402 . Analiza continutului ,capitolelor'' staretului Paisie 

400 A se vedea mai sus capitolul3 dedicat scrierilor staretului Vasile. 
401 Zilie, p. 164-196. 
402 A se vedea mai sus textulla care face referire nota 14. 
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nu poate decil.t sa confirme aceasta apreciere. Regasim aici 
principalele caracteristici formulate de staretul Vasile pe 
care tocmai le-arn descris. ~i pentru stare(ul Paisie ruga
ciunea lui Iisus este inainte de orice o sabie403, e metoda 
prin excelenta in combaterea gandurilor ~i a patimilor404. 
E acceptata astfel distinctia fundamentala a staretului Vasile 
intre stadiul ,practic" ~i eel ,contemplativ" al rugaciunii405. 
Este reluata ~i afinnatia ca rugaciunii lui Iisus ,practica" i 
se pot dedica toti inca de Ia primii pa~i in viata lor duhov
niceasca406. Aceasta ultima afirmatie, pe care staretul Vasile 
o repeta cu insistenta, a avut o rezonanta deosebita in ac
tiunea refonnatoare intreprinsa de stare(ul Paisie. Unul din 
eforturile majore ale acestuia a fost tocmai acela de a in
troduce in viata chinoviilor practica rugaciunii lui Iisus, in 
tentativa de a face sa patrunda in marile comunitati mona
hale seva spiritualitatii isihaste407. Aceastii actiune innoi
toare a sa a gasit un exemplu nu numai in invatatura scrisa 
a lui Vasile, dar ~i in activitatea de staret a acestuia. Ceea 
ce staretul Paisie a reprezentat pentru comunitatile chino
viale ~i pe o scara larga staretul Vasile a realizat pentru 
micile schituri dintr-o zona mult mai limitata. 

Singura diferenta evidenta ce rezulta din confruntarea 
celor doua invataturi prive~te problema tehnicii psihoso
matice. In limp ce staretul Vasile nu face nici cea mai mica 
referire Ia aceasta, staretul Paisie ii dedica un intreg capi
tol. Dupa ce ~i-a urmat cu fidelitate povatuitorulin primele 
cinci capitole, ucenicul pare sa vrea sa se desparta de acesta 
din unna tocmai in ultimul, a! ~aselea. Staretul Paisie 
citeaza aici fragmente intregi din autorii filocalici clasici 
care au pus bazele tehnicii psihosomatice asociate practicii 
rugaciunii lui Iisus: Pseudo-Simeon, Nichifor din Singura-

403 Cf. Zitie, p. 170 ~i 186. 
404 Cf. ibid, p. 165,-169. 
405 Cf. ibid., p. 172-174. 
406 Cf. ibid., p. 172. 
407 Cf. SrANILOAE, ,lsiha~tii", 1979, p. 581. 
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t t . G . . s· . 14os A " a e ~~ ngone mattu . cestea se re1era ~i Ia experienta 
,deschiderii inimii" datorita careia mintea reu~e~te sa ga
seasca ,locul inimii"409. Ce valoare este atribuita insa inva
(aturii propusa de astfel de texte? Sa vedem cum incheie 
stare(ul Paisie acest capitol, care este ~i concluzia intregii 
sale scrieri: 

,lata deci, dupa cum s-a aratat, Parintii mai sus-pome
niti ne intati~eaza o inva(atura foarte !impede ~i o incer
care de a deprinde lucrarea min(ii ~i pentru incepatori. 
Iar din inva(atura aceasta se poate pricepe ~i invatatura 
celorlalti Sfinti despre aceasta lucrare, expusa mai aco
perit"4to. 

Invatatura ,Parintilor mai sus-pomeni\i'' se refera Ia cea a 
primelor cinci capitole, uncle rugaciunea lui Iisus este in(e
leasa in stadiul sau ,practic", adica in mod esen(ial ca o 
metoda de lupta impotriva gii.ndurilor. Aceea insa a ,altar 
Sfin!i'' se refera Ia cea tocmai citata privitoare Ia tehnica 
psihosomatica. Prima ii prive~te pe to(i, in mod deosebit 
pe cei incepatori, ~i de aceea con(inutul sau este exprimat 
intr-un mod ,foarte !impede". A doua insa, expusa ,mai 
acoperit", fiind deci mai dificil de atins, e privita ca fiind 
tot in legatura cu ,practica" rugaciunii. Aici se afla dife
renta fata de staretul Vasile. Daca acesta din urma afirma 
ca practica rugaciunii are de-a face numai si numai cu 
prima invatatura, staretul Paisie insa lasa o po~rta deschisa 
~i celei de a doua lnva(i\turi, chiar daca i~i atenueaza pozi
tia prin referirea Ia aspectul ei , voalat", ceea ce pare sa 
sugereze o anume precau(ie. Acestei pozitii i se datoreaza 
probabil ~i faptul ca stare(ul Paisie nu face nici cea mai 
mica referire Ia sfatul staretului Vasile de a ne fixa atentia 
,deasupra inimii". 0 astfel' de indica(ie reprezenta o ndu
tate, iar a o accepta insemna a imparta~i orientarea generala 

408 Cf Zitie, p. 192-196. 
4~9 Pe aceast~ tema, a se vedea ADNEs, .Jesus" 1974 col 1136 
410 ~ '· • ' . • 

Zitie, p. 196. · 
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sustinuta de stare(ul Vasile in abordarea problemei: practic 
era vorba de a lasa deoparte orice referire Ia tehnica psiho
somatica. Acceptii.nd sa descrie ~i aceasta tehnica, stare(ul 
Paisie a inteles poate sa faca mai completa invatatura po
vatuitorului sau, tara a neglija un element care a insemnat 
o etapa importanta ~i faimoasa in dezvoltarea practicii 
rugaciunii lui Iisus. J ntr-adevar, el sugereaza o orientare 
pu(in diferita de cea propusa de staretul Vasile. Intre aceste 
doua orientari insa cea care va fi unnata ~i care va exercita 
o influenta mai profunda va fi cea a stare(ului Vasile. 
0 analiza scurta ~i sumara a modului in care practica ruga
ciunii lui Iisus a fast receptata in traditia romii.neasca si 
rusa va fi suficienta pentru a demonstra aceasta. ' 

Destinul fnvataturii staretului Vasile 
' ' 

Sfatul de a ne fixa aten(ia ,deasupra inimii", pe care 11 
gasim formulat pentru prima data Ia staretul Vasile, a avut 
o mare rezonan(a in tradi(ia romii.neasca. 0 marturie privi
toare Ia aceasta afirma(ie gasim Ia un renumit cercetator 
~i teolog roman, potrivit caruia ,pii.na azi calugarii romii.ni 
practica rugaciunea inimii in modul acesta pretutindeni"411

• 

Faptul ca un asemenea mod, ~i anume fixarea atentiei ,dea
supra inimii", s-a impus intr-un mod atilt de general in 
tradi(ia isihasta romii.neasca e un fenomen atilt de singular, 
incii.t 11 face pe autorul citat mai sus sa sugereze ipoteza ca 
un astfel de sfat trebuia sa reprezinte pentru romii.ni o ve
che tradi(ie in practica rugaciunii lui Iisus. Altfel, sus(ine 
el, n-ar fi cunoscut un astfel de destin, nici nu s-ar fi impus 
tara obiec(ii ~i discutii412

• 0 astfel de ipoteza insa nu reu
~e~te sa ofere o explicatie a tacerii stare(ului Paisie cu pri
vire Ia acest subiect. Daca era o tradi(ie atilt de raspii.ndita 
~i pova(uitorul sau 0 formulase atilt de bine ~i de precis, 
cum a putut atunci ucenicul sa o lase deoparte ~i sao ignore 

411 STAN!LOAE, ,Momente din vechea spiritualitate", 1983, p. 346. 
412 Cf ibid. 
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cu totul? Nu trebuie ignorat de altfel faptul cil in aceastii 
chestiune au existat obiectii. $tim, de exemplu, eli staretul 
Vasile a fost supus unui interogatoriu din partea a trei 
patriarhi reunili Ia Bucure~ti. Marturiile ne informeaza ca 
staretul nostru a fost chestionat pentru a-i convinge ca ,nu 
griiie~te de Ia sine nimic"413

• N-ar putea fi considerat oare 
acest interogatoriu o consecinta a obiectiilor ~i discutiilor 
provocate tocmai de motivul acestui element care apare 
pentru prima data in scrierile sale? Chiar ~i in cazul accep
tarii ipotezei autorului citat mai sus, riimane incontestabil 
faptul ca scrierile staretului Vasile sunt prima marturie 
documentarji a sfatului de a ne fixa atentia ,deasupra ini
mii" ~i ca un astfel de sfat a cunoscut un destin deosebit in 
traditia duhovniceasca romaneascil. 

I~portanta sfatului staretului Vasile cu privire Ia atentie 
este confirmata ~i in traditia rusii. II regasim Ia cei mai 
renumiti reprezentanti, ca de exemplu sfintii episcopi 
Ignati Brianceaninov [1806-1867] ~i Teofan Ziivoratul 
[1815-1895]. Apare aici ~i imaginea potrivit ciireia, riima
nand ,deasupra inimii", mintea poate supraveghea, ca intr-un 
turn de pazii, gandurile care incearcii sa se strecoare in 
sanctuarul rugiiciunii414

• Dependenta directii de staretul 
Vasile este incontestabilii. E de ajuns sa amintim, cum am 
semnalat deja415

, marea stima a Sfantului Ignati Briancea
ninov pentru staretul nostru ~i modulin care elii indeamnii 
calduros pe to!i care vor sa intreprindii practica rugaciunii 
lui lis us sa citeasca Introduce rile staretului Vasile. 

Ne-am referit deja Ia faptul cii tiicerea lui Vasile cu pri
vire Ia tehnica psihosomatica are o semnificatie deosebita. 
Nu e vorba numai de a accepta sau nu un element care se 
adaugase practicii invociirii neincetate a numelui lui Iisus, 

413 A se vedea mai sus nota 52. 
414 Cf. BLOOM, ,Contemplation et ascese", 1949, p. 56. 
415 A se vedea mai sus notele 16 ~i 17. 
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ci de a indica o orientare duhovniceascii foarte precisa. 
Problema privea insu~i modul de a intelege practica ruga
ciunii care, pentru staretul Vasile, trebuia sa corespunda in 
esenta imaginii sabiei duhovnice~ti proprie luptei impotriva 
gandurilor ~i patimilor. $i sub acest aspect, ambele traditii, 
atilt cea romaneascii, cat ~i cea ruseasca, au urmat in gene
ral pozitia staretului Vasile lasand deoparte in practica pro
blemele legate de tehnica psihosomaticii. Sil aducem drept 
exemplu cii.teva miirturii. 

Pentru traditia romiineasca semnalam cazul semnificativ 
al orientiirii duhovnice~ti promovate in miinastirile de Ia 
Cernica ~i Ciildaru~ani. Staretul Gheorghe [ 1730-1806], 
reintemeietorul Cernicai, petrecuse 24 de ani, mai intai Ia 
Muntele Athos iar apoi in Moldova, langii staretul Paisie 
Velicikovski ~i se declara ucenicul siiu. Viziunea sa du
hovniceascii a fost uneori prezentatii ca disidenta sau de-a 
dreptul opusa celei a poviituitorului sau, staretul Paisie. S-a 
pretins cii in ceea ce s-a numit ,spiritualitatea cernicanii" 
ar trebui sa vedem ceva strain de ,paisianism"416

• Aceasta 
pozitie insii nu pare sa corespundii intocmai realitiitii fapte
lor ~i lucrul a fost de altfel bine pus in evidentii417

• Desigur 
o diferentii de sensibilitate este incontestabila: Ia staretul 
Gheorghe avem o con~tiintii a unitii!ii nationale a tarii sale 
care in mod evident nu-~i putea giisi Joe in comunitatea 
multinationalii a staretului Paisie. Aceastii sensibilitate ,cer
nicana" distinctii trebuie insii consideratii drept un brat al 
unicului ,fluviu paisian" care a imbracat culorile realitatii 
romiine~ti, a~a cum s-a intamplat ~i cu celalalt brat care, 
reviirsii.ndu-se in rasiirit, a asumat realitatile specifice ru
sesti si a constituit coloana vertebrala a renasterii spirituale 
a ~ec,olului XIX rusesc. in specificitatea ~omii.neascii a 
,spiritualitiitii cernicane" intra ~i accentele pe care staretul 
Gheorghe a inteles sa le sublinieze in viziunea sa duhov-

416 Cf. STANILOAE. ,lsiha>tii", 1979, p. 582. 
417 ZAHARIA, ,.Staretu1 Paisie", 1985, p. 32-45. 
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niceasci\418
• De exemplu, norma potrivit careia numarul 

monahilor dintr-o manastire nu trebuie sa depa~easca I 03 
e legata de preocuparea de a mentine o fra(ie concreta ~i 
reala intre toti membrii sai419

. Chiar daca noua astiizi un 
astfel de numar ni se pare ridicat, nu trebuie sa uitam cii in 
epocii multe miiniistiri legate de viata ~i activitatea stare(ului 
Paisie numarau in mod obi~nuit mai multe sute de monahi. 
Invatiitura despre rugiiciunea lui Iisus, care ne intereseazii 
mai mult aici, pare sa reflecte ~i ea un accent particular al 
staretului Gheorghe. El afirma ca ,trebuie sa avem neince
tat pe buze, in minte ~i in inima rugiiciunea lui Iisus"420

, 

dar atrage atentia ~i Ia in~elatoarea iluzie de a privi o astfel 
de rugaciune drept un mijloc simplu ~i rapid de a ajunge Ia 
vedenii ~i alte efecte duhovnice~ti. Referinta Ia o ,metoda 
simpla ~i rapida" evoca problema tehnicii psihosomatice. 
De~i cuno~tea tara indoiala pozitia povatuitorului sau, sta
retul Paisie, staretul Gheorghe nu citeaza nici un text in 
acest sens. Sub acest aspect el se dovede~te a fi mai in 
acord cu invatatura stare(ului Vasile. Acceptiind distinctia 
stare(ului Vasile 1ntre stadiul practic ~i contemplativ al 
rugaciunii lui Iisus, sustine ~i el ca, daca putem invoca 
intotdeauna numele lui Iisus (stadiul practic), rugaciunea 
inimii (stadiul contemplativ) nu o putem insa realiza ina
inte de a ne fi curatit de toate patimile. Aceasta din urma 

418 in Dascoli, 1981, p. 120 1i in Tradifie, 1983, p. 292-293, mitropoli
tuLANTONlE PLAMADEALA vorbe~te de o ,corectare" a principii! or paisiene 
de c;itre staretul Gheorghe. Acesta din urmii ar fi accentuat aspectul mai 
realist ~i practic al vietii ascetice 1n fata ,exclusivismului contemplativ 
paisian". Nu ni se pare insii cii trebuie apiisat prea mult in aceasta directie, 
fiindcii altfel sfHr~im prin a se afirma di staretul Paisie a fost atiit de preo~ 
cupat de rugiiciunea neincetata. incdt sa lase In umbra tot ceea ce prive~te 
viata comunitara, ascultarea, munca, dragostea de aproapele, societatea. 
Dacii aceste ultime caracteristici au primit o semnificatie deosebita in 
viziunea duhovniceasca. a staretului Gheorghe de la Cernica, nu e insa 
deloc necesar sa sugeram ca. pov5.tuitorul s5.u duhovnicesc nu s-ar fi preo
cupat de ele. 

419 Cf. STANILOAE, ,lsiha~tii", 1979, p. 583. 
420 Ibid., p. 584. 
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afirmatie a fost mai apoi reluata in traditia romaneasca ~i 
interpretata pe linia ,conditiilor preliminare" Ia care ne-am 
referit mai sus421

• Nu trebuie sa uitam 1nsa di aceste con
ditii ajutii doar stadiul contemplativ al rugaciunii, numita 
~i ,rugaciunea inimii". Astfel de conditii nu pot fi pretinse 
~i pentru ,practica" [lucrarea] rugaciunii, adica pentru in
vocarea neincetata a numelui lui Iisus impotriva giindurilor 
~i patimilor. 

Aceea~i tendinta de a lasa deoparte tehnica psihosoma
tica se inregistreazii ~i in tradi(ia ruseascii. Sfiintul episcop 
Ignati Brianceaninov, de exemplu, ne indeamna sa nu atri
buim prea multa importanta ,mecanismelor" corporale. Nu 
este necesar sa ne preocupam de deprinderea unei metode 
psihosomatice veritabile; e suficient sa ne limitam Ia ciite
va atitudini simple, ca aceea a unei recitari lini~tite, a unei 
scurte pauze dupa fiecare invocare, a unei respiratii calme422

• 

Un contemporan de-al sau, episcopul Petru de Ufa, ajunge 
sa exprime chiar o anume neincredere in insa~i metoda 
psihosomatica, chiar daca nu subevalueaza importan(a 
unei bune concentriiri a faculta(ilor prin atitudini corporale 
adecvate423. Iar in a sa traducere ruseascii a Filocaliei, 
sfiintul episcop ascet Teofan Ziivoriitul avertizeaza citito
rul ca a omis deliberat din ea unele texte privitoare Ia pro
cedeele exterioare care pentru unii sunt motiv de scandal, 
in timp ce pentru altii reprezinta o deformare a exercitiului 
insu~i al practicii rugaciunii lui Iisus424

• Dispozitiile exte
rioare, sustine el, nu aduc nimic esential lucrarii launtrice. 
De aceea, el pune accentul1nsa pe ceea ce constituie esenta 
acelei practici, ca a oricarei rugaciuni: dobiindirea de
prinderii de a cugeta neincetat Ia Dumnezeu ~i de a triii in 
prezenta Lui. 

421 Cf. ibid., p. 586. 
422 A se vedea ADNES, ,.Jesus", 1974, col. 1143. 
423 Cf. ibid. 
424 Cf. ibid. 
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0 marturie In favoarea tehnicii psihosomatice In tradi(ia 
rusa ni s-a pastrat In faimoasa Miirturisire sincerii a unui 
pelerin ciitre piirintele siiu duhovnicesc425 Aceasta lucrare 
descrie experienta unui personaj anonim care se dedica cu 
ravna invocarii numelui lui Iisus ~i ajunge sa gaseasca 
,locul inimii" ~i sa practice aici rugaciunea urmand indica
(iile autorilor filocalici clasici In privin(a tehnicii psiho
somatice. Chiar daca este o marturie faimoasa, destul de 
cunoscuta acum ~i In traditia occidentala, totu~i ea nu pare 
sa reprezinte orientarea de fond cu privire Ia practica ruga
ciunii lui Iisus. Mult mai semnificative ~i caracteristice 
pentru ansamblul spiritualita(ii ruse a secolului XIX raman 
indica(iile autorilor deja cita(i, care confirma In fapt orien
tarea sugerata ~i propusa de scrierile staretului Vasile de Ia 
Poiana Marului. 

425 Pentru editiile principale ~i cele mai importante traduceri, a se vedea 
SPmLiK, Spiritualite, 1978, p. 308, notele 40 ~i 41. [In romfine~te au fost 
publicate mai multe traduceri: una :tacuta dup~ originalul rus de Gherontie 
Guceada, Miirturisirile unui pelerin despre lucrarea plinii de har a rugii
ciunii lui lisus (Pelerinul rus), Axul Z-Axis Mundi, Chi~inilu-Bucure~ti, 
1992; ~i alta dupil versiunea francezil de pr. Nicolae Borda~iu, Spovedania 
unui peferin ciitre duhovnicul sliu, Editura Mitropoliei Banatului, Timi~oara, 
1992. Ultima este: Povestirile unui pe/erin in ciiutarea rugiiciunU neince
tate, versiune dupa textul integral al editiei Optina de diac. loan I. lea jr, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2001]. · 
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Concluzie 

Analiza lnva(aturii staretului Vasile de Ia Poiana Marului 
ne-a dat prilejul sa eviden(iem trasaturile fundamentale ~i 
caracteristice pe care se bazeaza practica rugaciunii lui lisus. 

Intai de toate, pociiinfa. Pe ea se reazema structura inti
ma a invocarii nelncetate adresate Domnului Iisus Hristos. 
intr-adevar, privita In contextul vietii duhovnice~ti, ruga
ciunea lui lisus n-are alt scop decat acela de a-llnriidacina 
pe om lntr-o pocain(a tot mai totala ~i mai sigura. Dar, pe 
langa faptul eli este scop ~i, In acela~i timp, efect al ruga
ciunii, pocain(a este evidentiata de staretul Vasile ~i drept 
cadrul ascetic In care trebuie sa se nasca ~i sa se dezvolte 
practica acestei rugaciuni. Odata cu rugaciunea, trebuie sa 
ne exercitam In diferitele practici ascetice ce constituie 
mij loacele necesare pentru atingerea atitudinii interioare 
indispensabile a pocaintei. Stare(ul Vasile se refera In mod 
deosebit Ia paza poruncilor, Ia frica de Dumnezeu, Ia cer
cetarea Scripturii ~i Ia ascultarea de fra(i. De aceea nu e 
necesar sa ne preocupam de acele aspecte care suscita ~i 
astazi interesul multora din cei care se apropie de rugaciu
nea lui Iisus, cum sunt: pozitia adecvata a corpului, ritmul 
respiratoriu potrivit sau altul din elementele care fac pmte 
din aceasta tehnica psihosomatica deja schitata ~i sugerata 
In scrierile primilor pova(uitori clasici ai isihasmului. Sta
retul Vasile nu face nici un fel de referire Ia astfel de exer-

453 


	DOC040613-001
	DOC040613-002
	DOC040613-003

