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REPERE TEOLOGICE
~N OPERA MONAHULUI NICOLAE DE LA ROHIA
Drd. R\zvan C\t\lin BENZAL
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul” din Bucure[ti

Abstract
The topic of the article aims the fundamentals of Christian theology, spirituality
and culture in Nicolae Steinhardt’s work. Hereby are mentioned the Christian
ideas, feelings and realities of happiness, faith, courage and liberty, which represent
the core of the new way of life. Father Nicolae from Rohia is the living proof that
as well as in hard times as in times of totalitarianism oppression, God can free
the man with His love and energies making in this way to appear on crucified
celestial heart the Sun of Resurrection. By his actions, Nicolae Steinhardt opens
largely the windows of dialogue between theology and culture, between God and
humanity, highlighting in a wonderful way the absolute necessary reference
points that invite the man to step into the way of authentic spiritual experiences.
Keywords: Nicolae Steinhardt, spirituality, culture, happiness, faith.

1. Fericirea, un reper fundamental
Cre[tinismul, p\truns de iubirea [i entuziasmul duhovnicesc, asumat [i tr\it `ntr-un fel cu totul aparte de P\rintele Nicolae, concord\,
`ntâi de toate, cu fericirea, bucuria, veselia, exaltarea [i s\rb\toarea
vie]ii celei noi [i adev\rate `n Hristos, via]\ prin excelen]\ via]\, pe
deplin `ndumnezeit\, mod autentic de fiin]are [i de manifestare. Cre[tinismul sau „religia fericirii” este „cel mai formidabil happening […],
e dogm\, e mistic\, e moral\, e de toate, dar e, `n special, un mod
de a tr\i [i o solu]ie, [i e re]eta de fericire. Mai c\ a[ spune c\ e supradeconectare, supra-LSD […] [i o versiune mai „tare” a unor c\r]i
ca Arta de a fi fericit”. Cre[tinismul ortodox, expresie a Duhului
Care sufl\ unde [i când vrea, este, mai presus de orice, „fericirea
`n sine, amalgam de sim]\minte, idei, senza]ii, st\ri nedefinite, nedivizibile, neanalizabile, fericire nespus mai puternic\ decât orice specula]ie, dovezi, teoretizare”1.
1

Nicolae Steinhardt, Ispita lecturii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 14.
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Personalitatea monahului de la Rohia reconfirm\ faptul c\ Mântuitorul Iisus Hristos nu Se bucur\ Singur de ~nvierea Sa: „«Bucura]i-v\!»
este cuvântul-[peraclu, cuvântul-cheie pentru `n]elegerea corect\
a ~nvierii”2. Domnul `i rena[te, prin iubirea Sa `ndumnezeitoare, `n
Duhul Sfânt, pe to]i cei care aud glasul Lui [i nu ezit\ s\ r\spund\
cu iubirea lor: „~i datorez lui Hristos sim]\mântul liberator, `mb\t\tor, exaltant, transformator, nelimitat al fericirii – ascu]it ca o sabie
cu dou\ t\i[uri – [i luarea la cuno[tin]\ a faptului c\ «El poate face
din tine o f\ptur\ nou\»”3, ceea ce v\de[te, o dat\ `n plus, c\ Ortodoxia [i ortodoxul tr\iesc „necontenit bucuria `nvierii”4.
Potopul Fericirii [i al ~nvierii Mântuitorului Iisus Hristos cople[e[te orice suferin]\ [i durere, prezen]a Sa delicat\ [i discret\ `n
adâncul cel mai de tain\ al sufletului omenesc ne`ntrerupându-se
niciodat\: „«El particip\ `mpreun\ cu noi la suferirea necazurilor [i,
tot `n acest sens, se smere[te `mpreun\ cu noi, `ngropându-ne `ntr-o
chenoz\, `ntr-o noapte pe care o repet\ `n via]a fiec\ruia dintre noi»
(Dumitru St\niloae). Or, cum spunea Simone Weil, [i ea evreic\ rourat\ de harul credin]ei `n Hristos, cre[tinismul nu ne ofer\ un mijloc
miraculos de a sc\pa de suferin]\, ci ne pune la `ndemân\ miraculosul mijloc de a o `ndura. […] Mai ales prin fericire ne putem `n\l]a
pân\ la treptele cele mai de sus ale Sc\rii. Durerea, de fapt, e «fa]a
mai pu]in nobil\ a str\daniei». }inta r\mâne tot fericirea, pe care se
cuvine s\ ne-o `nsu[im, dincolo de nenorociri, necazuri [i `ncerc\ri.
Esen]a `nv\]\turii cre[tine e aceast\ deprindere, aceast\ descoperire a fericirii”5.
Fericirea nu poate fi dezvoltat\ mecanic, nu poate decurge din
simpla depunere autonom\ a eforturilor umane creatoare, limitate la
sfera materialului, deoarece, „`ntocmai ca harul, e d\ruit\ f\r\ `ndeplinirea anumitor condi]ii, e stare acauzal\, o surpriz\, un dar ceresc,
o izbucnire, o raz\ picat\ de sus. Cu tendin]a, ciudat\, de a cobor`
de preferin]\ `n perimetrul locurilor de str\danie numite m\n\stiri,
de[i mai [tiin]ific ar fi câmpuri magnetice atr\g\toare de euforitoni”6.
2

Ioan Pintea, Jurnal discontinuu cu N. Steinhardt, Editura Paralela 45, Pite[ti, 2007, p. 66.
3
Nicolae Steinhardt, D\ruind vei dobândi, Editura M\n\stirii Rohia, 2006, pp. 14-15.
4
Idem, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 214.
5
Idem, D\ruind..., p. 14.
6
Ibidem, p. 297.
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Fie [i numai simplul cuget `n\l]at c\tre Dumnezeu stârne[te `n sufletul P\rintelui Nicolae valuri de bucurie: „Ori de câte ori m\ gândesc
la Dumnezeu, m\ cuprinde veselia”7, o veselie a Duhului, curat\ [i
nep\tima[\, specific\ pruncilor din ~mp\r\]ia Cerurilor, care se hr\nesc necontenit cu dulcea]a bun\t\]ilor celor mai presus de fire. Mântuitorul Iisus Hristos „ne spune limpede c\ acolo nu p\trunzi dac\
nu e[ti ca pruncii. Oare serio[i sunt pruncii ori de o neastâmp\rat\ veselie?”8.
Pentru orice cre[tin, contactul direct [i nemijlocit cu Sfânta Treime,
`nc\ din aceast\ via]\, reprezint\ garan]ia [i premisa absolut necesar\ accesului la Nunta Fiului de ~mp\rat: „Ajung\-se deci o cât de
scurt\ clip\ de contact cu Fericirea, cu Absolutul, cu Beatitudinea, cu
Dumnezeu, dar s\ fie, s\ fi fost! S\ nu ne g\seasc\ moartea cu mâinile absolut goale, ca pe unii care am f\cut degeaba umbr\ p\mântului, care ne-am b\tut joc de talantul, ori de jum\tatea de talant, ori
de sfertul de talant care ne-a fost h\r\zit, adic\ `ncredin]at”9. Pentru
cre[tinul fericit sau omul care L-a `ntâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos, lumea `ntreag\, cu toate insatisfac]iile pe care le cauzeaz\ prin
diversele tenta]ii [i presiuni, se transform\, devine cu totul alta, „bogat\, nou\, `mbietoare, captivant\, euforic\ – exact ca pentru artist
`n clipele de inspira]ie. Lucreaz\ doar aceea[i putere: harul sfin]itor”10 al Mângâietorului, Duhul Adev\rului, Care preface orice suferin]\ [i durere `n prilej de bucurie [i desf\tare dumnezeiasc\, f\când ca „perna” inimii s\ fie udat\ „cu dulcile lacrimi fierbin]i ale
fericirii”11.
~nchisoarea, loc al p\timirii [i r\stignirii personale, a alc\tuit pentru monahul de la Rohia con]inutul unei lec]ii de veritabil realism,
care, prin Hristos, s-a transformat `n nenum\rate clipe de bucurie
profund\ [i fericire covâr[itoare: „~n locul acesta aproape ireal de
sinistru aveam s\ cunosc cele mai fericite zile din toat\ via]a mea. Cât
de absolut de fericit am putut fi `n camera 34!”12. Taina Sfântului Botez
7

Idem, Jurnalul…, p. 165.
Ibidem, p. 161.
9
Zaharia Steinhardt, Monahul de la Rohia – N. Steinhardt r\spunde la 365 `ntreb\ri, Editura Humanitas, Bucure[ti, p. 107.
10
Nicolae Steinhardt, Jurnalul…, p. 333.
11
Ibidem, p. 34.
12
Ibidem, p. 31.
8

Biserica — spa]iu al credin]ei [i tradi]iei ortodoxe rom=ne[ti

123

a constituit punctul de plecare `n aceast\ minunat\ c\l\torie sau
zbor liberator al fericirii hristice, cu tendin]e de „extrapolare” [i „expansiune” c\tre ceilal]i. Experien]ele post-baptismale ale P\rintelui
Nicolae nu fac decât s\ ne `nt\reasc\ aceast\ convingere: „Nu te las\
grijile s\ dormi sau te de[teapt\ din somn. Dar se `ntâmpl\ ca [i
de pe urma fericirii s\ te pomene[ti treaz `n toiul nop]ii. A[a mi s-a
`ntâmplat mult timp dup\ ce am primit botezul. Doar din bucurie
[…] deschideam brusc ochii, cuprins de o stare euforic\, izvoditoare
nu de adormire – ca la stupefiante – ci de veghe, de via]\ supraintens\; de somn `mi ardea mie? de odihn\? de uitare? […] Nu, de
prea plin `mi venea s\ m\ reped jos din pat ori de pe plici, s\ alerg,
s\ strig de bucurie. S\-i zgâl]âi [i pe ceilal]i, s\ le spun cât sunt de
fericit, s\-i rog s\-[i dea seama ce comoar\ posed\ cu to]ii, ce sobi]\ minunat\, ce tranchilizant f\r\ prescrip]ie medical\”13.
De[i exist\ „oameni pentru care fericirea este o eroare”14, dup\
spusele lui Marcel Proust, [i mul]i dintre condamna]i nu au reu[it s\
g\seasc\ mijlocul de str\pungere sau trecere prin zidurile celulelor
c\tre Lumina lumii, totu[i, s-a dovedit, ca [i `n cazul lui Oscar Wilde,
c\ „`n `nchisoare, dup\ o atare suferin]\ „fericirea devine obligatorie”. Or, [i Nicolae Steinhardt a cunoscut aceea[i `ncercare, e drept
din motive cu totul diferite, avuabile, `n fond „nobile [i sentimentale”. „Obliga]ia fericirii” corespunde `ns\ cu un har propriu, N. Steinhardt tr\ie[te faptul estetic ca pe o s\rb\toare pentru care se mir\,
se bucur\, se entuziasmeaz\, evitând `ns\ retorismele despletite.
Privit\ din punct de vedere moral, fericirea omului, pentru André Gide,
„nu st\ `n libertate, ci `n acceptarea unei datorii”15, iar marea teorie a
fericirii `n afara timpului, unde nu s-ar mai face distinc]ia dureroas\
dintre trecut, prezent [i viitor, a lui Marcel Proust, „are leg\tur\ cu
via]a viitoare, cu `mp\carea total\ [i definitiv\, cu metafizica; mistica, deci, nu deriv\ nici pe departe din psihanaliz\ sau din subiectele `n general tratate de Freud [i discipolii lui”16.
Sim]\mântul sau starea fericirii duhovnice[ti, efect al unirii mistice dintre om [i Dumnezeu, reprezint\ pentru noi to]i pa[aportul
necesar intr\rii `n loca[urile cere[ti. Poate c\ atunci când fiecare
13
14
15
16

Ibidem, p. 208.
Ibidem, p. 280.
Idem, Eu `nsumi [i al]i câ]iva, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 101.
Ibidem, p. 73.
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dintre noi vom trece la cele ve[nice, nivelul barometrului fericirii
personale `[i va spune cuvântul `n fa]a Dumnezeului Bucuriei [i al
~nvierii, c\ci „v\mile v\zduhului sunt numeroase. Aici pe p\mânt la
vama care nu poate fi `n[elat\ proba const\ `n starea de fericire”17.

2. Resorturile fericirii
2.1. Credin]a
Ca [i `n cazul Sfântului Apostol Petru, Mântuitorul Iisus Hristos
a zidit pe piatra credin]ei, `n adâncul inimii, Biserica sufletului P\rintelui Nicolae, iar por]ile iadului, ale `nchisorii comuniste, nu au
biruit-o (Mt. 16, 18), ci, paradoxal, au `nt\rit-o [i au condus-o spre
des\vâr[ire. Suferin]a s-a dovedit a fi, `nc\ o dat\, u[\ deschis\ c\tre
fericire [i mântuire. Paradoxul suferin]ei [i al fericirii, al r\stignirii
[i al `nvierii a fost redat de cel pentru care teologia a echivalat cu
via]a, cu esen]a ce „prinde mai tare ca orice thriller”18, printr-una din
maximele existen]iale ale lui Léon Bloy: „O, Hristoase, care-i iube[ti
pe cei ce Te r\stignesc [i r\stigne[ti pe cei ce Te iubesc”19. Binomul suferin]\-fericire a modelat [i a configurat una dintre tr\s\turile
distinctive ale personalit\]ii monahului de la Rohia de-a lungul `ntregului s\u traiect duhovnicesc: capacitatea sau darul sesiz\rii prezen]ei hristice, oricând, `n orice condi]ii, pretutindeni, `n to]i [i `n
toate. Privit\ cu ochii credin]ei, prezen]a Pantocratorului Hristos se
permanentizeaz\. Persoana Sa cap\t\ contur `n to]i cei crea]i dup\
chipul S\u. Toate elementele crea]iei dumnezeie[ti [i omene[ti devin
transparente `n lumina harului Sfântului Duh, reflectând `n fiecare
clip\ rezultatul minunat al lucr\rilor Sfintei Treimi. Prin credin]\,
care deschide c\tre infinitatea Cuvântului, diversitatea extraordinar\
a lumii cap\t\ sens, adunându-se `ntr-o viziune unificatoare: „Aceast\
viziune nu vine dintr-o idee, ci din uimirea unui om care constat\
c\ totul – fiecare gest, lucru [i `ntâmplare – se poate deschide c\tre
un sens, dac\ e a[ezat `n lumina credin]ei. Totul poate fi `n]eles a[a:
un film de Antonini, o carte, o boal\, o `ntâlnire. A crede `n Dumnezeu
17

Idem, Jurnalul…, p. 349.
Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi... Scrisori c\tre Virgil Ierunca
(1967-1983), Editura Humanitas, Bucure[ti, 2000, p. 194.
19
Idem, D\ruind..., p. 215.
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nu `nseamn\ a fi convins c\ lumea are un autor, ci c\ via]a fiec\ruia dintre noi st\ sub un dialog cu o instan]\ a[ezat\ la alt nivel
decât noi. Semnele acestui dialog se afl\ `n tine, chiar dac\ tu nu le
vezi. Cu to]ii suntem locui]i de Dumnezeu: Dumnezeu, `n care spui
c\ nu crezi, crede El `n tine. Credin]a este acest simplu pas c\tre
`ntâlnirea cu Dumnezeul care crede `n tine”20.
Actul de credin]\, a[a cum a fost el tr\it de monahul de la Rohia,
s-a manifestat `n mod complex, prin „rug\ciune, acte de dragoste
fa]\ de aproapele (bun\tate), muzic\, st\ri inexplicabile de fericire
(extaz), poezie”21. ~n acela[i timp, a crede s-a identificat cu cea mai
riscant\, nebuneasc\, dar [i mai frumoas\ [i fericit\ aventur\, similar\ emiterii unui cec f\r\ acoperire, saltului unui trapezist f\r\
plas\, pariului lui Blaise Pascal, actului nevinovat [i gratuit al lui
Henri Bremond, poeziei pure: „A! Cât de departe c\ut\m fericirea.
Cât de departe fugim dup\ aventur\ [i cum de ne st\ la `ndemân\,
la `ndel\untru”22. Taina credin]ei produce fantasticul `n sufletul credincios, dar un fantastic al realului, care nu am\ge[te, nu iluzioneaz\,
nu schimb\ formal sensul vie]ii, ci „ne d\ bucurie pentru c\ ne pune
brusc `n acord cu ceea ce este real”23 [i face loc lui cred, s\rb\toresc tocmai pentru c\ Hristos este Adev\rul [i Via]a. Actul de credin]\ presupune `ntotdeauna o leg\tur\ fericit\, vie [i dinamic\ a celui
ce crede cu Cel Crezut. El se produce, `n viziunea filozofului danez
Sören Kierkegaard, „atunci când sufletul aflat `n rug\ciune nu pe
sine orant se aude, ci pe Cel\lalt m\rturisindu-i-se: da, nu te `n[eli,
da, Eu sunt, Eu Cel viu, Eu Care sunt, Cel Ce este, Care te cheam\.
Vino dup\ Mine. Iar sufletul r\spunde f\r\ a pregeta: Amin!”24.
Aceast\ pecetluire dialogal\ a credin]ei dep\[e[te sterilitatea principial\ a legii [i a literei, atât de familiar\ inimilor `mpietrite. Credin]a, „fie ea cât de nesofisticat\, de teluric\, de patriarhal\, de pueril\,
nu-i negu]\torie, nu-i deloc `nregimentat\ dictonului do ut des ori
echivalentului românesc: na-]i paraua, d\-mi sarmaua […] e un lucru
mai tainic”25. Slujind cu acribie conceptelor [i principiilor impersonale,
20
21
22
23
24
25

Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., coperta a IV-a.
Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia..., p. 136.
Nicolae Steinhardt, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., p. 85.
Idem, Jurnalul..., p. 19.
Idem, D\ruind..., p. 45.
Idem, Ispita..., p. 161.
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`ndep\rtându-se de Dumnezeul Cel Viu, al lui Avraam, Isaac [i Iacov (Ie[. 2, 16), poporul lui Israel nu a mai putut s\ fac\ deosebirea `ntre a vedea [i a crede. Pus `n fa]a R\stignirii Dumnezeului
~ntrupat, omul vechi a vrut s\-L vad\ pe Acesta coborându-se de pe
Cruce, ca mai apoi s\ cread\ `n El, ne`n]elegând c\ adev\rata credin]\ se `ntemeiaz\ pe libertate, o libertate care provine din iubirea
dumnezeiasc\ nem\rginit\, `ndreptat\ c\tre el: „Dumnezeu a[a a
iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel Unul N\scut L-a dat ca oricine
crede `n El s\ nu piar\ ci s\ aib\ via]\ ve[nic\” (In 3, 16). ~ns\ exist\
o mare diferen]\ `ntre „a vedea” [i „a crede”. A crede `nseamn\ tocmai a nu vedea, c\ci a[a cum spune Sfântul Apostol Pavel, „n\dejdea care se vede nu mai e n\dejde. Cum ar n\d\jdui cineva ceea
ce vede?” (Rom. 8, 24), iar „credin]a este `ncredin]area celor n\d\jduite, dovedirea lucrurilor nev\zute” (Evr. 11, 1): „Un lucru pe care
nu vrem s\-l `n]elegem, pe care nu-l `n]elegeau nici contemporanii
Domnului, cei ce a[teptau venirea lui Mesia `n slav\. Ce nu puteau
`n]elege ei, ce nu putem `n]elege noi: c\ Dumnezeu, cum spune
Kierkegaard, nu e un imens papagal ro[u. Dac\ `n pia]\ ar ap\rea
dintr-o dat\ [i din senin o uria[\ pas\re violent colorat\, de bun\
seam\ c\ toat\ omenirea s-ar n\pusti s\ vad\ [i ar pricepe c\ nu e lucru
obi[nuit. Credin]a [i poc\in]a, `n felul acesta, ar fi prea u[oare.
[…] dac\ Dumnezeu n-a coborât de pe cruce, pricina este c\ voia
s\-l converteasc\ pe om nu prin constrângerea unui miracol exterior evident, ci prin libertatea de a crede [i dându-i prilejul de a-[i
manifesta `ndr\zneala”26.
{i `ntre credin]\ [i `ncredere exist\ o oarecare diferen]\, reflectat\ `n trecerea de la credere Deum esse la credere in Deum: „Nu-i de
ajuns s\ credem `n Hristos [i `n dumnezeirea Sa. Ni se cere [i sim]\mântul mai omenesc, mai pu]in teologal, mai intim, mai direct [i
mai cald, mai apropiat de o rela]ie de tip eu-tu (Martin Buber), de la
persoan\ la persoan\ (Dumitru St\niloae), al `ncrederii de fiecare
clip\, `n toate diversele (m\runtele ori decisivele) vicisitudini ale
vie]ii. […] ~ncrederea are drept temei entit\]i mai pu]in abstracte
[i falnice decât credin]a: un anume soi de naivitate, de pornire copil\roas\ a inimii, un refuz de a lua `n serios hido[eniile [i asupririle lumii ne`nsufle]ite, o `ncredin]are total\ a eului care se pred\
26

Idem, Jurnalul…, pp. 63-64.
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(necondi]ionat) ocrotitorului s\u: `ngerul p\zitor, Bunul Dumnezeu,
Hristos cel Milostiv, Sfântul cel mai iubit, Puterii numai de el [tiut\.
~ncrederea e un fir telefonic particular, o lungime de und\ selectiv\ care leag\ sufletul de obiectul nedezmin]itei, ne`ndoielnicei,
neironicei sale iubiri. […] «Cred `n Dumnezeu [i am `ncredere `n El»
se cade a fi deviza complet\ a cre[tinului”27. Domnul nu `ntârzie a
r\spunde celui ce crede [i are `ncredere. Vegheaz\ asupra noastr\,
ne sprijin\, ne `mbr\]i[eaz\, „ne `nso]e[te la fiecare pas. E neobositul nostru `nso]itor. {i lucreaz\ mereu. Este, deci. E `n noi, cu noi,
lâng\ noi, preocupat de noi. Mereu la `ndemâna noastr\, mereu
gata s\ ne vin\, s\ ne sar\ `n ajutor. {i se jertfe[te pe toate altarele din
lume, zi de zi, ceas de ceas pentru noi. A! El nu e `n nirvana. {i
nici pe plaj\ la odihn\ [i r\gaz. Nu s-a retras scârbit. Il est sur le
chantier, sans cesse, et Il met la main à la pâte!”28.
Expunându-[i Crezul ortodox, P\rintele Nicolae schi]eaz\ cu
claritate [i simplitate adev\rurile fundamentale ale credin]ei cre[tine, credin]\ s\dit\ [i crescut\ de harul dumnezeiesc [i de aspira]iile
sufletului omenesc: „Cred `n Sfânta Treime. Cred `ntr-Unul Domn
Iisus Hristos, Care neschimbat, din mil\ [i iubire pentru noi, S-a `ntrupat spre a ne mângâia, a ne veni `n ajutor [i a ne da sim]ul demnit\]ii [i noble]ei. Care pentru noi oamenii S-a urcat viteje[te pe
cruce deoarece nu a fost numai bun, blând [i smerit cu inima, ci [i,
mai presus de orice, curajos. Care a mers c\tre moarte nu numai ca
un miel dus la junghiere, ci [i ca un leu hot\rât s\ `nfrunte chinul.
[…] Care pe cei drep]i `i iube[te [i de cei p\c\to[i se `ndur\. […]
Care nu uit\ c\ a fost [i El om pe p\mânt. […] Cred `n Duhul Sfânt,
care sufl\ unde [i când vrea, spre scandalul [i z\p\ceala fariseilor,
angeli[tilor [i habotnicilor, Care, ca [i Tat\l [i Fiul, vrea altceva decât
numai forme, filosofie, dovezi istorice [i scriptoare. […] Carele ne
c\l\uze[te modest [i sigur, dup\ dreapta socotin]\. […] M\rturisesc un botez spre iertarea p\catelor [i dezrobirea de sub jugul prejudec\]ilor, micimilor [i meschin\riei, spre adoptarea unor reac]ii
cre[tine[ti `n iure[ul vie]ii de toate zilele, faptelor [i evenimentelor
ei.[…] Cred `n Biseric\ [i Sfintele Taine. […] M\ rog fierbinte s\
fiu cucerit de Domnul Hristos [i slobozit din mrejele p\relniciilor
27
28

Idem, D\ruind..., p. 105.
Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., p. 87.
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[i de fric\, s\ m\ port bine cu semenii, s\ m\ `nvrednicesc de o
]inut\ nimerit\ unuia ce poate fi oricând numit prieten al Domnului
[i s\-mi fie nu numai faptele, ci [i gândurile curate [i onorabile. Cred
`n minuni (ca [i eroul lui Mircea Eliade `n «O fotografie veche de
14 ani») [i c\ Iisus Hristos, cu instinct de vân\tor, Se va milui de mine,
de[i m\ las atât de greu r\pus de nesfâr[ita Lui iubire. A[tept, mort de
spaim\ [i plin de n\dejde, Judecata de Apoi, [tiu c\ nu [tiu nimic,
n-am nici o dovad\, nici un argument [i nici o `ndrept\]ire [i singurul lucru pe care `l [tiu este c\ Domnul este Calea, Adev\rul [i Via]a”29.
Aceast\ m\rturisire aduce `n prim plan specificul credin]ei noastre cre[tine, credin]\ cu un pronun]at caracter trinitar, care nu se
conformeaz\ `n nici un caz cu monismul deist sau cibernetic, ci
este „o cald\ credin]\ ra]ional\ `n jertfa lui Hristos”30. Unicitatea, actualitatea [i noutatea credin]ei cre[tine sunt urm\rile tainice ale
~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu, cea de-a doua Persoan\ a Sfintei
Treimi, Care s-a f\cut om, s-a `nomenit, constituind „cea mai mare
noutate dintre toate nout\]ile, singurul nou sub soare”31, dup\ formul\rile dogmatice ale Sfântului Ioan Damaschin, [i Care, prin Duhul Sfânt, a f\cut posibil\ `ntemeierea Bisericii [i a Sfintelor ei Taine,
f\uritoare de nenum\rate minuni ale transform\rii [i schimb\rii sufletelor omene[ti `n drumul lor c\tre Noul Ierusalim: „Cre[tinismul
nu e numai o religie care se `nchin\ unui F\uritor, ci [i crede nebune[te `ntr-un Mântuitor, Care pe Sine S-a d\ruit din dragoste lumii”32.
Dac\ ar trebui s\ descriem `n doar câteva cuvinte credin]a iubitorului de Dumnezeu Nicolae, atunci cele mai potrivite ar fi cu
certitudine cele surprinse `ntr-unul dintre dialogurile personajelor
marelui scriitor cre[tin rus F.M. Dostoievski: „Dac\ ]i s-ar demonstra
matematic c\ adev\rul este `n afara lui Hristos, ai prefera totu[i s\
r\mâi cu Hristos, decât cu adev\rul”33.
R\spunsul tat\lui copilului lunatic, vindecat de Mântuitorul Iisus
Hristos, devenit emblematic pentru textele steinhardtiene, „Cred,
29

Idem, D\ruind..., p. 137.
Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., p. 40.
31
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere de Pr. D. Fecioru, Editura Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 96.
32
Nicolae Steinhardt, Jurnalul…, p. 162.
33
F.M. Dostoievski, Demonii, traducere de Nicolae Gane, Polirom, Ia[i, 2003,
p. 312.
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Doamne! Ajut\ necredin]ei mele!” (Mc. 9, 24), reprezint\ „temeiul
credin]ei cre[tine [i explica]ia paradoxal-dialectic\ a misterului
acestuia cel mai tulbur\tor dintre toate – actul de credin]\. Cum
de poate crede tat\l, de vreme ce se recunoa[te necredincios? Nu
sunt cuvintele „Ajut\ necredin]ei mele!” dovada irecuzabil\ a relei
credin]e? Nu, tat\l (omul, adic\) poate ajunge la credin]\ pentru
c\: 1) ~l cheam\ pe Domnul `n ajutor, 2) strigând, 3) cu lacrimi. ~n
felul acesta, punctul critic al necredin]ei e dep\[it [i necredin]a se
preface, zguduitor, `n credin]\”34.
Cel pentru care cre[tin\tatea s-a confundat cu o dubl\ poveste
de dragoste, fa]\ de biserica cre[tin\ [i fa]\ de neamul românesc,
a evocat cu bucurie, ori de câte ori a avut ocazia, nuvela lui Mircea
Eliade, O fotografie veche de 14 ani, uluitoare poveste de credin]\
a unui ]\ran român autentic, pe numele s\u Dumitru, `n persoana
c\ruia s-a concentrat, parc\, credin]a `ntregului popor din care f\cea
parte [i pe care `l reprezenta cu demnitate. O fotografie veche de
14 ani sau M\rturisirea Ortodox\, Chicago 1959, „m\rturisire, desigur, nu dogmatic\, sistematic\ [i complet\, `ns\ autentic ontologic\, reflectând `n chip des\vâr[it fondul psihic, sensibilitatea mistic\, câmpul ideativ [i cuantele programatice ale unui popor legat `n
majoritate de cre[tinism [i ortodoxie, devenite pentru el adev\rate
reflexe ale min]ii [i sim]irii”35, se dovede[te a fi cu nimic mai prejos,
prin t\rie [i limpezime, decât M\rturisirea Ortodox\ a lui Petru Movil\, de la Ia[i, din 1642. So]ia tân\rului Dumitru, stabilit `n Statele
Unite ale Americii, Tecla, grav bolnav\ de astm, este t\m\duit\ `n
mod miraculos, de la distan]\ [i numai prin cuvânt, dispunând doar
de o fotografie veche de 14 ani, de un pastor canadian, pe numele
s\u de scen\ Martin, `n a c\rui biseric\ eroul povestirii ajunge din
`ntâmplare, `ncurcând anumite date calendaristice. Dup\ patru ani
de la vindecarea miraculoas\, Dumitru, entuziasmat, revine la Chicago, dorind s\-[i manifeste recuno[tin]a [i s\-i mul]umeasc\ pastorului, dar, surpriz\: acesta este de neg\sit. Dumitru este informat c\
Martin, pe numele s\u real Dugay, era un `n[el\tor [i un fals taumaturg, care a fost la `nchisoare doi ani, iar acum lucreaz\ `ntr-un
bar de noapte, ca osp\tar. Totu[i, la aflarea ve[tilor senza]ionale,
34
35

Nicolae Steinhardt, D\ruind...., p. 145.
Ibidem, p. 136.
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Dumitru nu se tulbur\ mai deloc. El [tie doar atât: c\ Dumnezeu,
Care lucreaz\ prin har, `n Care crede [i are `ncredere deplin\, i-a
vindecat so]ia, prin omul S\u, pastorul Martin. Dumitru `l g\se[te pe
Dugay la locul de munc\, `n barul de noapte, [i `i mul]ume[te bucuros pentru vindecarea Teclei. Dugay recunoa[te c\ a fost un am\gitor
[i `ncearc\ s\-i demonstreze lui Dumitru, `ntr-un stil nietzschean, c\
Dumnezeu a murit, S-a retras din lume, a disp\rut, devenind inaccesibil oamenilor, [i c\, `n fond, nu exist\ minuni, iar totul se datoreaz\ simplei autosugestii. Dugay, revoltat, nu mai dore[te s\ vorbeasc\ despre trecut [i `i cere lui Dumitru s\ plece. La „ploaia” de
argumente ra]ionaliste [i filozofice, specifice doctrinarilor [colii teologice a mor]ii lui Dumnezeu, [i la lipsa de ospitalitate, Dumitru
„reac]ioneaz\ `n stil sf\tos-iste], `n cea mai dulce româneasc\, vrednic\ de un Creang\ de zile mari. Exclam\: „S\ v\ dea Dumnezeu
noroc, doctore Martin” (a se observa c\ b\iatul nu ia `n serios lep\darea de istorie [i se adreseaz\ fostului pu[c\ria[ [i `n[el\torului
dovedit tot `n mod cuviincios: `i spune „doctore”, cum ar veni `n
limbaj ortodox, „p\rinte”), „noroc [i s\n\tate, dar degeaba `ncerca]i
s\ m\ speria]i dumneavoastr\ cum c\ Dumnezeu ar trage s\ moar\”
(lua]i aminte la marele farmec al acestui condi]ional: „ar trage”).
„Nu m\ las nici eu a[a u[or p\c\lit de o glum\... nu m\ p\c\li]i cu una
cu dou\”. […] „Degeaba v\ trudi]i dumneavoastr\, doctore Martin,
s\ m\ duce]i `n ispit\”. [...] ~n fa]a pastorului apostat, tân\rul român
devine el ap\r\torul [i p\str\torul credin]ei, `ntocmai cum alt\dat\
ob[tea cre[tin\ r\mânea fidel\ ortodoxiei, `n vreme ce un preot sau
un ierarh se l\sa prins `n mrejele gnosticismului sau arianismului.
[…] tr\ie[te o credin]\ simpl\, dar absolut\ [i de cea mai mare puritate. Mireanul român `i opune canadianului intoxicat de abstrac]iuni [i teorii rapide o vorbire care-[i face de râs formulele senten]ioase [i v\de[te o nezdruncinat\ `ncredere, atât `n Dumnezeu, cât
[i `n Biseric\. Dugay-Martin, `n cele din urm\ recunoa[te c\ tân\rul român naiv «e mai aproape de Dumnezeul adev\rat decât noi
to]i»”36. Argumentele ra]ionale [i dovezile logice, fie ele cât de [tiin]ifice, sofisticate sau `nalte din punct de vedere omenesc, nu pot constitui suportul credin]ei vii `n Dumnezeul cre[tin: „Cine ajunge la
36

Idem, Primejdia..., p. 89.
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credin]\ prin argumente ori [i-o pierde prin argumente, nu este sau
nu a fost credincios”37.
Credin]a simpl\, curat\ [i puternic\ a lui Dumitru, nesecat izvor
de fericire cereasc\, este cea pe care P\rintele Nicolae a c\utat s\
o dobândeasc\ `n fiecare clip\ a vie]ii, [i suntem convin[i c\ a [i
f\cut-o prin dragostea [i harul Sfintei Treimi. Inten]iile [i aspira]iile
sale nu au r\mas ascunse. El `i m\rturisea unuia dintre prietenii de
suflet: „P\rinte Justine! M\ preocup\ din ce `n ce mai mult dorin]a de
a ajunge la credin]a simpl\ a credincio[ilor de rând. Ei sunt foarte
ferici]i. Cred cu toat\ t\ria `n Dumnezeu, `n Dumnezeul acela vechi
de zile care st\ pe tronul `nconjurat de heruvimi [i serafimi, vede tot,
[tie tot, ascult\ [i `mpline[te dorin]ele tuturor [i din când `n când
pedepse[te pe cei ce gre[esc. ~[i fac datoria de cre[tini, vin cu regularitate la biseric\, `n duminici [i s\rb\tori, respect\ posturile [i rânduielile bisericii [i las\ restul `n grija lui Dumnezeu. Când vine ceasul
de pe urm\, mor cu credin]a fierbinte `n dreptatea lui Dumnezeu
[i a[teapt\ `ntâlnirea cu Hristos. Este o credin]\ odihnitoare [i plin\
de n\dejde, iar fa]a lor are `n acest moment un nimb, o aureol\.
A[ dori s\ o pot avea [i m\ str\duiesc s\ m\ eliberez de tot ce am
acumulat [i nu-mi este de folos pentru acest pas ultim pe care trebuie s\-l facem fiecare dintre noi”38. Crezând pe cuvânt Cuvântul,
Nicolae Steinhardt intr\ `n categoria ferici]ilor, categorie indicat\ de
Mântuitorului Iisus Hristos `n dialogul S\u cu Toma Necredinciosul: „Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au crezut!” (In 20, 29).
2.2. Curajul
Pe crestele cele mai `nalte ale muntelui credin]ei, cre[te o floare
aleas\, o floare rar\, ce r\spânde[te `n juru-i buna mireasm\ duhovniceasc\. Este una dintre cele mai frumoase flori ale sufletului omenesc: floarea de col] a curajului. Aventura cea mai mare, dar [i cea
mai fericit\ a vie]ii sau cucerirea muntelui credin]ei, ale c\rui vârfuri
se `ntâlnesc cu cerul, presupune, mai `ntâi de toate, curaj. Pentru
a crede, avem nevoie de curaj, iar pentru a avea curaj, avem nevoie
de credin]\: „credin]a este, prin urmare, recunoscut\ a fi o fapt\ de
curaj, iar curajul e declarat, aidoma credin]ei, o tain\” 39. Realitatea
37
38
39

Ioan Pintea, op. cit., p. 151.
Ara[vir Acterian, Amintiri despre..., pp. 66-67.
Nicolae Steinhardt, D\ruind..., p. 248.
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~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu este `nt\rit\ de curajul prin care
Acesta a `mbr\]i[at chinurile Crucii: „Hristos nu s-a urcat `ntâmpl\tor pe cruce: curajul `ndur\rii unor suferin]e cumplite a fost singura cale prin care a putut ar\ta c\ S-a f\cut om cu adev\rat, `n `ntregime; prin care [i-a putut dovedi buna-credin]\”40. De-a lungul
timpului, Crucea s-a dovedit a fi „tiparul care, singurul, ne `ng\duie s\ `n]elegem taina lumii [i a vie]ii [...] singura cheie de care
dispunem”41.
~n viziunea P\rintelui Nicolae, cre[tinismul este religia curajului,
m\rturisit\ prin curajul fizic al martirilor, monahismul este „forma
suprem\ a curajului”42, cre[tinul este omul „c\ruia Dumnezeu nu
i-a dat duhul temerii (II Tim. 1, 7) [i poate duce r\zboiul nev\zut
(Nicodim Aghioritul); e bun osta[ al lui Hristos Iisus (II Tim. 2, 3)
`ncins cu adev\rul, `mbr\cat cu plato[a drept\]ii, coiful mântuirii,
sabia Duhului”43.
Jertfa de pe Cruce a Domnului a fost reluat\ [i continuat\ de num\rul mare al sfin]ilor martiri, peste ale c\ror sfinte moa[te sunt
a[ezate ast\zi altarele bisericilor noastre. A[a cum Sfin]ii Apostoli,
„prin harul Duhului, erau, pretutindeni pe unde mergeau, c\r]i [i
legi `nsufle]ite”44, atr\gând la credin]\ popoarele lumii, prin limba
lor vorbind ~nsu[i Dumnezeu cu to]i cei ce se apropiau de ei, tot a[a
[i sfin]ii martiri erau suflete `ndumnezeite, care aduceau la credin]\ popoarele lumii prin m\rturisirea exemplar\, cu propria via]\,
a adev\rului [i iubirii dumnezeie[ti.
Pentru monahul de la Rohia, curajul este „sarea p\mântului”45,
`nsu[ire cre[tin\ esen]ial\ sau tr\s\tur\ fundamental\ a caracterului unui cre[tin, care, `ndat\ dup\ virtu]ile teologale, ocup\ locul
de frunte, iar „martirul `nseamn\ martor, dar sinonimul substantivului este erou. [...] Mucenicii au depus m\rturie de fidelitate, smerenie, statornicie, putere de p\timire. {i-au m\rturisit, deopotriv\,
inimo[ia vrednic\ de a celor mai bravi dintre eroii vie]ii profane
40

Idem, Jurnalul…, p. 185.
Ibidem, p. 345.
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Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., p. 22.
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Idem, Jurnalul…, p. 107.
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(militare [i civile). [...] pentru militari, curajul e particularitatea specific\. [...] ~mprejur\rile nu sunt grele decât pentru cei care se dau
`napoi din fa]a mormintelor lor. Ei, mucenicii, nu s-au dat `napoi, ba
au [i mers [...] f\r\ a fi constrân[i, plini de `ncredere, de voio[ie [i
de hot\râre. [...] Iat\ de ce aurul, vizonul, purpura [i podoaba Bisericii se confund\ cu sângele de pe Cruce [i cu sângele martirilor.
[...] De la Duhul Sfânt [i din sângele acesta s-a `ntrupat [i a d\inuit [i de-a pururi va d\inui Biserica lui Hristos”46. Elementul definitoriu pentru sfântul martir cre[tin r\mâne credin]a nezdruncinat\, rod al lucr\rii tainice [i iubitoare a Duhului Sfânt `n inima sa,
din care se na[te curajul `n fa]a mor]ii, `ntoarcerea sau schimbarea
fe]ei sale de la cele lume[ti c\tre cele dumnezeie[ti n\d\jduite, [i
r\spunsul pozitiv la dragostea Mântuitorului Iisus Hristos fa]\ de el.
Mucenicul cre[tin cucere[te cerurile, ia ~mp\r\]ia Cerurilor cu asalt,
silindu-se s\ pun\ mâna pe ea prin str\duin]\ (Mt. 11, 12), stând
neclintit `n fa]a chinurilor [i a mor]ii, v\zând pe ~mp\ratul Cel Nev\zut (Evr. 11, 27), `n]elegând astfel taina Vie]ii [i a mor]ii. El nu
cunoa[te frica pentru c\ tr\ie[te cea mai fericit\ poveste de credin]\
[i iubire, iar „`n iubire nu este fric\, ci iubirea des\vâr[it\ alung\
frica” (I In 4, 18). El [tie c\ partea celor frico[i, primii `ntre cei men]iona]i de Domnul, „este iezerul care arde cu foc [i cu pucioas\”
(Apoc. 21, 8), o ve[nicie `ntunecat\ [i nefericit\, care se hr\ne[te din
golul unei iubiri ne`mp\rt\[ite, incomensurabil\ [i incomparabil\
cu cele mai mari [i mai crude chinuri ale acestei lumi trec\toare [i
care nu reprezint\ altceva decât iadul etern, „pedeaps\ a iubirii”47,
dup\ Sfântul Isaac Sirul, `n care to]i cei ce nu mai pot iubi48 sunt
biciui]i de fl\c\rile iubirii dumnezeie[ti.
Nicolae Steinhardt reliefeaz\ tr\s\turile mai multor personalit\]i
cre[tine remarcabile, pilde de curaj [i de m\rturisire autentic\ a
credin]ei, dintre care dou\ ne re]in `n mod deosebit aten]ia: Sfântul
Arhidiacon {tefan, primul martir cre[tin, [i Maximilian Kolbe, preot
polonez contemporan.
Sfântului Arhidiacon {tefan, b\rbat „plin de Duh Sfânt” (Fp. 7, 55),
i se acord\ o cinste deosebit\, fiind pr\znuit de Biseric\ `n a treia
46

Idem, D\ruind..., p. 248.
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. 3, EIBMBOR,
Bucure[ti, 2003, p. 278.
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F.M. Dostoievski, Fra]ii Karamazov, traducere de Ovidiu Constantinescu [i
Isabela Dumbrav\, Editura Leda, Bucure[ti, 2004, p. 471.
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zi dup\ Na[terea Domnului. El a fost unul dintre cei [apte diaconi
ale[i pentru a sluji la mese, acuzat de hul\ `mpotriva Legii, judecat
de sinedriu pe baza unor m\rturii mincinoase, ucis cu pietre pentru
c\ nu s-a ru[inat [i nu s-a lep\dat de Mântuitorul Iisus Hristos, [i,
asemenea Lui, s-a rugat pentru iertarea uciga[ilor s\i. Pentru dragostea [i credin]a sa, Domnul I s-a revelat `ntru slava Sa cea fericit\:
„A v\zut slava lui Dumnezeu [i pe Iisus stând de-a dreapta lui
Dumnezeu. {i a zis: Iat\ v\d cerurile deschise [i pe Fiul Omului
stând de-a dreapta lui Dumnezeu” (Fp. 7, 56-57). Curajosul P\rinte
Nicolae alc\tuie[te o foarte interesant\ exegez\ a acestui text, insistând asupra conota]iilor verbului „a sta”, deosebit ca sens de „a
[edea”. „A sta” `nseamn\ a se ]ine `n picioare, vertical, iar „a [edea”
echivaleaz\ cu „a se afla a[ezat pe ceva” (suport, scaun, banc\):
„~n icoane [...], Hristos e mereu `nf\]i[at [ezând, de-a dreapta Tat\lui, pe tronul S\u ceresc. Iar textele liturgice [i exegetice mereu
se refer\ la Iisus [ezând `n slav\, niciodat\ stând. Nu `ncape `ndoial\ c\ pentru a privi jertfa primului mucenic al S\u, Domnul S-a
ridicat `n picioare. {i pentru care pricin\? Din respect pentru Arhidiaconul {tefan [i spre a-i aduce osebit\ cinstire. La acest dintâi act
de jertf\, m\rturisire [i curaj, Domnul `n]elege s\ asiste din ceruri
`ntr-o atitudine cinstitoare”49.
Maximilian Kolbe, prizonier `ntr-unul din lag\rele naziste `n timpul celui de-Al Doilea R\zboi Mondial, este [i el protagonistul unei
`ntâmpl\ri cutremur\toare. Model al jertfei [i curajului hristic, el `[i
sacrific\ propria via]\ pentru semenul s\u, un muncitor, tat\ a patru
copii. Evenimentul are loc dup\ producerea unei evad\ri, `n urma
c\reia ofi]erii germani SS „hot\r\sc decimarea de]inu]ilor. Kolbe
se afl\ al\turi de omul ce s-a nimerit printre cei num\ra]i din zece `n
zece. I-a luat locul (pe conduc\torii lag\rului `i interesa num\rul
victimelor, nu persoana lor) – [i la ce fel de moarte s-a dus? Nu la
`mpu[care ori spânzurare, ci la p\r\sirea `ntr-o min\ pustie unde
osândi]ii – decima]ii – urmau s\ moar\ de foame [i de sete. Ba i-a determinat pe to]i cei desemna]i de num\r\toare s\ mearg\ spre min\
cântând. Eugen Ionescu: De soart\ mai fericit\ decât a lui Kolbe
nu a avut nimeni parte pe acest p\mânt”50.
49
50

Nicolae Steinhardt, D\ruind..., p. 258.
Idem, Primejdia…, p. 77.

Biserica — spa]iu al credin]ei [i tradi]iei ortodoxe rom=ne[ti

135

Cel ce `[i d\ruie[te via]a lui Dumnezeu [i semenilor, cel ce nu se
teme de moarte pentru c\ vrea s\ fie cu adev\rat liber, `[i m\rturise[te cu mult curaj credin]a, `mplinind prin Duhul Sfânt cuvintele
Scripturii: „Cu inima se crede spre `ndreptare, iar cu gura se m\rturise[te spre mântuire” (Rom. 10, 10), [i „Oricine va m\rturisi pentru
Mine `naintea oamenilor, m\rturisi-voi [i Eu pentru el `naintea Tat\lui Meu, Care este `n Ceruri. Iar de cel ce se va lep\da de Mine
`naintea oamenilor [i Eu m\ voi lep\da de el `naintea Tat\lui Meu,
Care este `n Ceruri” (Mt. 10, 32-33). Privit astfel, raportul nostru cu
Dumnezeu se `nscrie pe dou\ coordonate, una direct\ [i interiorizat\, cealalt\ indirect\ [i exteriorizat\: „Suntem `ntrupa]i [i tr\im `n
lume. De aceea rela]ia noastr\ cu Hristos nu este numai de ordin
pur intim. Ea presupune leg\tura dintre suflet [i Mântuitorul s\u, dar
`mbrac\ [i chipul leg\turii indirecte ins – comunitate – Dumnezeu.
Ne `ndrept\m, ne cur\]im [i ne `n\l]\m crezând cu inima; ne adeverim `ns\ fiin]a [i credin]a prin m\rturisirea `naintea oamenilor”51.
Curajul, al\turi de credin]\, se `nvecineaz\ cu fericirea [i deschide larg fereastra inimii `ndumnezeite c\tre libertatea ontologic\
a Duhului. Curajul devine, al\turi de dragoste, „singura virtute `n veci
nepieritoare. Domnul ne scoate din robia p\catului [i, totodat\, ne
elibereaz\ din tirania fricii. Ne d\ruie[te cele dou\ nestemate: libertatea [i curajul. [...] Legea cea nou\ – sub aspectul ei opera]ional –
poate fi conspectat\ astfel: crede, iube[te [i nu te `nfrico[a. Frica:
p\cat urât `n ochii Domnului; curajul: virtute mult pl\cut\ Lui [i
consubstan]ial\ situa]iei de cre[tin”52.
2.3. Libertatea
Pentru a putea iubi [i a fi fericit, omul trebuie s\ cread\ [i s\ se
`ncread\ `n Dumnezeu, s\ dispun\ de curajul necesar m\rturisirii
credin]ei sale `n orice situa]ie [i s\ se angajeze `n lupta cu sine, cu
pulsiunile [i pornirile sale spre p\cat, `nlesnite [i sprijinite pe t\râmul imagina]iei de am\gitorul [i ispititorul acestei lumi, legalistul
[i contabilul53 diavol. El trebuie s\ dep\[easc\, prin Hristos, `n Duhul
Sfânt, sistemul egocentrist [i `nchis al diverselor p\cate [i patimi,
care `i priveaz\ sufletul de libertate, s\ rup\ lan]ul vicios al mor]ii
51
52
53

Nicolae Steinhardt, D\ruind..., p. 260.
Ibidem, p. 251.
Idem, Jurnalul..., p. 128.
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[i s\ ias\ din „cercul de fier al pl\cerii [i durerii”54, `n care a intrat
prin alterarea comuniunii harice cu Izvorul Vie]ii: „~n cele din urm\,
m-am putut convinge c\ libertatea se cucere[te numai prin omorârea p\catului [i m-am trezit `n stare s\ descifrez formula fac ce
vreau: ea nu `nseamn\ c\ dau ascultare necondi]ionat\ viscerelor
[i tropismelor mele, pornirilor [i instinctelor mele dobitoce[ti, constituindu-m\ prizonier al egoismului, turpitudinilor [i pl\gilor firii
mele, ci supunându-le pe acestea voin]ei, ra]iunii [i con[tiin]ei mele,
p\r]ii bune (cur\]ite) a eului meu, supra-eului meu. Fac ce vreau,
credinciosul [i smeritul ucenic al lui Hristos, [i ce nu i-ar pl\cea demonului s\l\[luind `n\untrul meu sau târcolind `n juru-mi s\ fac `n
numele a[a-zisei libert\]i instinctuale, `n temeiul c\reia m\ ispite[te
spre a m\ `ndemna s\ m\ dau rob lui [i duhurilor sale cele rele”55.
Pentru monahul de la Rohia, cre[tinismul dezleag\ misterul libert\]ii [i comuniunii iubitoare interpersonale. Dintru `nceput, Domnul
a pre]uit [i respectat libertatea uman\. Omul a putut r\spunde negativ la apelul iubitor [i discret al lui Dumnezeu, supunându-se consecin]elor devastatoare ce au urmat: „Dumnezeu a creat lumea inocent\, f\r\ r\u. Dar pe om l-a creat liber, adic\ liber de a crea r\ul.
Acesta este riscul pe care [i l-a asumat Dumnezeu prin actul crea]iunii [...]. Omul a trecut de la ideea de r\u, de la posibilitatea r\ului
([tiut de Dumnezeu ca virtualitate), la `nf\ptuirea r\ului. (Nu `nseamn\ c\ r\ul a preexistat `n Dumnezeu, altfel decât 0 e opus lui 1
`n orice sistem binar; [...] Rela]ia dintre r\u [i bine nu implic\ preexisten]a r\ului la Dumnezeu, altfel decât 0 e implicat `n 1, negativul `n pozitiv, nefiin]a `n fiin]\). Introducerea r\ului `n lume ca
principiu activ este un act de crea]ie, analog actului divin. Satana
`l ispitea pe Adam [optindu-i: ve]i fi ca Dumnezeu. Gr\ind astfel, Satana nu a min]it pe de-a-ntregul: f\ptura, timp de o clip\, a devenit
divin\; a creat paralel cu divinitatea: r\ul. Care a contaminat lumea.
Ceea ce [i explic\ de ce singurul lucru pe care l-a dus Iisus de pe
p\mânt la cer sunt stigmatele”56.
Transpunând pe hârtie latura pragmatic\ a libert\]ii, criticul literar Nicolae Steinhardt proiecteaz\ `naintea cititorilor s\i câteva
54

Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, traducere, introducere
[i note de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, `n Filocalia, vol. 3, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2004, p. 14.
55
Nicolae Steinhardt, D\ruind..., p. 13.
56
Idem, Jurnalul…, p. 191.
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fragmente din opera scriitorului {tefan Zweig: „Libertatea nu e o no]iune abstract\, constituie un regim cu legile lui, menite s-o asigure
cu eficacitate `mpotriva numero[ilor ei du[mani. Libertatea nu e numai un ideal, e [i o posibilitate, cu condi]ia s-o organiz\m [i s-o
p\zim”57. A fi liber este posibil, dar este [i foarte dificil, pentru c\ libertatea `n Hristos presupune c\l\toria, al\turi de El, pe calea cea
`ngust\ [i cu multe chinuri ale vie]ii. Totu[i, cele ce par cu neputin]\ `n ochii oamenilor devin posibile prin puterea Celui ce a biruit moartea.
~n opinia lui Sören Kierkegaard, „contrariul p\catului nu este
virtutea, contrariul p\catului este libertatea”58, ceea ce `nseamn\ c\
scopul vie]ii cre[tine nu `l reprezint\ virtu]ile prin ele `nsele, ci ~ns\[i
Sursa [i Fiin]a lor, Hristos Domnul, Care, de bun\voie, a refuzat s\
prefac\ pâinile `n pietre [i s\ coboare de pe Cruce, [i Care este
„tot una cu libertatea”59: „~n regimul libert\]ii hristice, bucuria [i dragostea covâr[esc asprimea [i continen]a, `ntrucât devin scopuri autonome [i pierd din vedere esen]a. ~n acest sens trebuie, cred, `n]elese [i cuvintele Episcopului Meletie al Antiohiei c\tre acel Sfânt
Simion, care cu un lan] `[i ferecase piciorul de un zid: Nu cu lan]uri
se leag\ credinciosul de Hristos, ci cu dragoste [i har. {i tot a[a
gr\ise [i fericita Caterina din Siena: Nu piroanele L-au ]inut pironit
pe Hristos pe Cruce, ci dragostea Sa de oameni”60. Virtu]ile sunt mijloacele prin care omul, sus]inut `ntotdeauna `n eforturile sale ascetice de harul Sfântului Duh, se poate `mp\rt\[i de libertatea dumnezeiasc\ necreat\. Aceast\ libertate se `ntemeiaz\ pe ascultarea voin]ei dumnezeie[ti, ascultare care, la rândul ei, se fundamenteaz\ pe
supunerea permanent\ a voin]ei omene[ti celei dumnezeie[ti din
Persoana Logosului ~ntrupat. O astfel de voin]\ va corespunde `ntotdeauna unei min]i cur\]ite de p\cat [i luminate de energiile iubitoare ale Min]ii celei Mari. Pentru Sfin]ii P\rin]i, cel ce este liber cu
adev\rat, cel `n inima c\ruia dorul dup\ Binele Suprem se intensific\, nu mai are de ales `ntre bine [i r\u, ci `ntre bine [i mai bine.
„Numai virtu]ile fac pe om fericit”61, `n m\sura `n care ele sunt
57

Idem, Eu `nsumi..., p. 193.
Idem, Dumnezeu `n care spui c\ nu crezi..., p. 33.
59
Idem, Jurnalul..., p. 315.
60
Idem, Cartea…, p. 121.
61
Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua, traducere, introducere [i note de Pr. prof.
dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, p. 253.
58
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`nso]ite [i `ncununate de dragostea dumnezeiasc\ (I Cor. 13, 2-3).
Ele sunt doar oase moarte f\r\ Duhul Sfânt, D\t\torul de via]\ [i lumin\, Sus]in\torul oric\rei manifest\ri bune, dup\ expresia Sfântului
Simeon Noul Teolog, iar dac\ noi nu ne `mbr\c\m `n chip con[tient
cu Hristos „ca `ntr-o mantie, s\ nu socotim c\ ne-am eliberat cu
totul de bolile noastre sau patimile care ne tulbur\”62. Numai sfântul,
omul liber, autentic sau nep\timitor [i fericit, `nve[mântat `n lumina dumnezeiasc\ sfin]itoare, poate descoperi lumii chipul libert\]ii absolute.
Via]a cap\t\ valoare, devine bunul suprem, tocmai pentru c\ este
`nso]it\ de libertate, o libertate care respir\ prin Iubire. Libertatea fiec\ruia dintre noi se `mpline[te prin libertatea celor de lâng\ noi. Prin
ceilal]i ajungem c\tre adâncul fiindului nostru sau, folosind un titlu
al P\rintelui Nicolae, numai prin al]ii c\tre sine. El ofer\ `ndr\gosti]ilor de poezie defini]ia libert\]ii, formulat\ de geniul eminescian: „facultatea de a dispune, dup\ inspira]iunea propriei noastre
judec\]i, de puterile noastre mecanice [i intelectuale. M\rginirea
libert\]ii e paguba ce i-o putem aduce altuia”63. De aceea iadul, pe
lâng\ absen]a iubirii, implic\ [i absen]a libert\]ii, intuit\ de Claudel:
„Am `ncheiat un pact cu iadul. Acolo nu mai `ncape libertate, nu mai
`ncape decât Legea, o precizie, o dreptate `n acela[i timp penal\ [i
matematic\”, opus\ harului peste har (In 1, 16), bun\t\]ii [i milostivirii nem\surate a Domnului, spa]iului `n care doi plus doi fac
adeseori cinci.
Nicolae Steinhardt a `nv\]at [i a experiat pe deplin libertatea absolut\ [i fericirea hristic\ `ntr-unul dintre locurile cele mai lipsite de
libertate: `nchisoarea vremurilor `n care opresiunea comunist\ atinsese cotele cele mai ridicate. Legat cu trupul, dar atât de liber cu
sufletul, P\rintele Nicolae afirma: „~nchisoarea, v\d, e locul meu
de `mplinire”64. ~n celula fericirii a domnit atmosfera cultural\, poezia
a fost la loc de cinste, iar zicala popular\ omul sfin]e[te locul a
devenit aplicabil\ `n micile `nc\peri `ntunecoase ticsite cu de]inu]i.
Bra[ovul, dealurile Muscelului, Londra, hotelul Waldorf-Astoria, pia]a
San Marco din Vene]ia sunt cu mult devansate de comuniunea
62
Sf. Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice [i etice, traducere, introducere
[i note de Diac. prof. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 277.
63
Nicolae Steinhardt, Ispita…, p. 165.
64
Idem, Jurnalul…, p. 189.
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spiritual\ [i cultural\ care s-a iscat `ntre zidurile `nchisorii. Ferici]i
[i binecuvânta]i sunt to]i ce [tiu poezii `n astfel de locuri. Eminescu, Co[buc, Topârceanu, Gyr, Crainic, Verlaine, Lamartine, Baudelaire [i Rilke s-au al\turat de]inu]ilor „[i parc\ to]i se `ntrec `n a fi
gentili unul cu altul [i toat\ lumea `nva]\ dis-de-diminea]\ pân\
seara poezii, pe ner\suflate, [i se povestesc c\r]i serioase [...]. De
pretutindeni – ca norii de munte – se isc\ [i se condenseaz\ `n
celula 34 atmosfera aceea inefabil\ [i f\r\ seam\n pe care numai
`nchisoarea o poate f\uri: ceva foarte apropiat de ce va fi fost curtea
ducilor de Burgundia sau a regelui Renè de Arles ori a unei court
d’amour provensal\, ceva foarte asem\n\tor cu paradisul, ceva foarte
japonez, cavaleresc [...], ceva alc\tuit din curaj, dragoste de paradox, `nc\p\]ânare, sfânt\ nebunie [i voin]\ de a transcende cu orice
pre] mizerabila condi]ie uman\”65.
Aici, [i `n astfel de condi]ii, este fondat\ Universitatea Cultural\ Celular\, unde lotul intelectualilor organizeaz\ cursuri multiple
distribuite pe materii: doctorul Sergiu Al-George „pred\ logica indian\ [i gramatica lui Panini; Theodor Enescu: limba spaniol\; Iacov
Noica: introducerea agriculturii mecanizate `n România; Remus Niculescu: pictura lui Nicolae Grigorescu; inginerul Radu Antonescu:
mâncarea preg\tit\ la ]est [i buc\t\ria tradi]ional\ a poporului român; Emanuel Vidra[cu: spiritismul [i spiritualismul; generalul Carlaon:
istoria campaniilor napoleoniene; colonelul Melinescu: istoria celui
de-Al Doilea R\zboi Mondial; Al. Paleologu: arta Rena[terii; doctorul
C. R\ileanu: celula, baz\ a vie]ii; eu, limba englez\”66. Din fiecare
lec]ie predat\ se desprinde o idee principal\: morala este temelia
culturii [i vie]ii politice a societ\]ii, este izvorul, condi]ia [i pav\za
libert\]ii67. Pe libertatea duhovniceasc\ se sprijin\ toate celelalte
libert\]i umane: libertatea cultural\, libertatea social\, libertatea economic\ [i, nu `n ultimul rând, libertatea politic\. Cultul, ca punct
de plecare, din care se na[te cultura, `[i g\se[te expresia `n libertatea hristic\. Cultura Duhului este singura care poate transfigura
[i schimba fa]a acestei lumi, `i poate da sens [i o poate ridica `n
planul fericirii ~mp\r\]iei Cerurilor. ~n finalul diserta]iei sus]inute
65
66
67

Ibidem, p. 33.
Idem, Primejdia..., p. 148.
Idem, Jurnalul..., p. 287.
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la absolvirea `nchisorii, cu titlul Puterea de a iubi, o putere care a
crescut uimitor de mult pe tot parcursul anilor de deten]ie, ni se prezint\ succint concluzia dostoievskian\: „Libertatea, iat\ formula
omului”68.

3. Cultur\ [i spiritualitate
Omul de litere, scriitorul, eseistul, criticul, dar [i omul lui Dumnezeu, monahul de la Rohia arunc\ pun]i solide `ntre cultur\ [i teologie. Punând cultura `n slujba Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos,
Nicolae Steinhardt descoper\ contemporaneit\]ii valorile perene
ale spiritualit\]ii [i gândirii umane, invitând, `n mod excep]ional, la
Cina Cuvântului pe tinerii intelectuali [i pe to]i cei `nseta]i de ~n]elepciune [i Adev\r. Luminile Cuvântului str\lucesc `n cele mai
nea[teptate locuri [i nu de pu]ine ori produc ireversibilul metanoiei.
Nume sonore, arti[ti [i gânditori celebri au fost birui]i de Hristos:
„Dostoievski, Claudel, J.K. Huysmans, Bergson, Peguy, Werfel, Papini,
Chesterton”69. Chiar [i de la aceia care nu au fost `ntru totul cuceri]i
de Dumnezeu, P\rintele Nicolae a [tiut s\ extrag\ [i s\ valorifice cu
discern\mânt, analog Sfin]ilor P\rin]i, semin]ele luminoase aruncate
de Logos `n lume, „c\ci tot ceea ce au gr\it [i au g\sit filozofii [i
legiuitorii, au fost scoase de ei cu trud\ din ceea ce au g\sit contemplând doar `n parte Cuvântul”70. Sfântul Vasile cel Mare, `n Omilia sa
c\tre tineri, le recomanda acestora: „S\ citi]i scrierile autorilor profani, a[a cum fac albinele; acelea nici nu se duc f\r\ nici o alegere la
toate florile, nici nu `ncearc\ s\ aduc\ tot ceea ce g\sesc `n florile
peste care se a[az\, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul
`l las\ cu pl\cere”71. Sfântul Grigorie Palama, `n controversa sa cu
Varlaam, recunoa[te [i el utilitatea studierii scrierilor [i `nv\]\turilor
profane, `ns\ „punerea pe aceea[i treapt\ a `n]elepciunii `ndumnezeitoare a Duhului cu `n]elepciunea din [tiin]e n-o mai admite”72,
68

Idem, Ispita…, p. 46.
Idem, D\ruind..., p. 118.
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Sf. Iustin Martirul [i Filosoful, Apologia a doua `n favoarea cre[tinilor, traducere, introducere [i note de Pr. prof. T. Bodogae, Pr. prof. Olimp C\ciul\, Pr. prof.
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Pr. prof. Dumitru St\niloae, Via]a [i `nv\]\tura Sfântului Grigorie Palama,
EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, pp. 36-37.
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`ntrucât [tiin]ele nu sunt necesare pentru mântuire, a[a cum nici
propov\duirea Evangheliei, dup\ cum ne asigur\ Sfântul Apostol
Pavel, nu st\ `n m\iestria cuvintelor, nici `n `n]elepciunea lumeasc\,
ci `n „`n]elepciunea cea de tain\ a lui Dumnezeu” (I Cor. 2, 7). P\rintele Nicolae atrage aten]ia asupra `ndoitului efect al c\r]ilor, de
antidot [i de otrav\, indicând faptul c\ le putem deschide „larg por]ile, mereu curio[i, mereu ospitalieri, nu `ns\ f\r\ trezvie”73. El apeleaz\ [i la episodul Nicodim, care „este probabil dovada cea mai
bun\ a imposibilit\]ii culturii [i inteligen]ei de a construi singure
calea c\tre Hristos. Cultura, inteligen]a ori [tiin]a nu-s piedici, dar
nici elemente ajut\toare. ~n cazul `n spe]\, atâta chiar dovede[te:
c\ mintea [i `nv\]\tura pot s\ nu stea `n calea credin]ei. (Odat\
ajuns omul la credin]\, cunoa[terea [i ascu]imea `i vor fi `ns\ de
folos, vor amplifica, adânci [i ageri credin]a)”74. F\cându-se prin
Hristos tuturor toate, P\rin]ii Bisericii [i-au `mpropriat, cu dreapt\
socotin]\, cuno[tin]ele culturale, limbajul sau forma comunic\rii [i
termenii specifici epocilor `n care au tr\it, termeni c\rora uneori
le-au conferit `n]elesuri proprii [i originale, dorind s\ atrag\ `n corabia mântuirii atât pe cei simpli cât [i pe cei `nv\]a]i `n ale Duhului:
„Iar aceasta s-a zis ca s\ nu-[i `nchipuie cineva c\ din mândrie au
scris unii `nalt, iar al]ii din lips\ de `nv\]\tur\ au scris simplu. Ci
`n]elegerea tuturor este una [i e d\ruit\ de acela[i Duh Sfânt. Iar
scopul lor era s\ foloseasc\ pe to]i. Pentru c\, dac\ ar fi scris to]i
simplu, nici unul dintre cei `nv\]a]i nu s-ar fi folosit vreodat\. C\ci
ar fi socotit acestea ca nimic, pentru simplitatea cuvântului. Dar,
iar\[i, nu s-ar fi folosit nimeni dintre cei mai simpli, dac\ ar fi scris
to]i `nalt, pentru c\ n-ar fi prins `n]elesul celor spuse”75.
Bucuria culturii, a contactului permanent cu misterele76, dup\
Mircea Eliade, sau entuziasmul descoperirii lucr\rii Cuvântului printre cuvintele capodoperelor universale ale umanit\]ii [i transmiterea
c\tre ceilal]i a acestor impulsuri fericite reprezint\ o alt\ Mân\ salvatoare a Duhului, `ntins\ omului zilelor noastre prin personalitatea
monahului de la Rohia. Succesor `n modernitate al Sfântului Apostol
73

Nicolae Steinhardt, Primejdia…, p. 260.
Idem, D\ruind..., p. 48.
75
Sf. Petru Damaschin, Dou\zeci [i patru de cuvinte scurte (sinoptice) [i pline de
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Pavel, cel care nu s-a sfiit s\ vorbeasc\ `n Areopag despre Dumnezeul necunoscut atenienilor, „c\ci `n El, tr\im [i ne mi[c\m [i suntem,
precum au zis [i unii dintre poe]ii vo[tri: c\ci ai lui neam suntem”
(Fp. 17, 28), Nicolae Steinhardt a fost [i un mare iubitor de poezie.
Aceasta se datoreaz\ poate [i faptului c\ mul]i dintre Sfin]ii P\rin]i
au fost [i poe]i. Ei au compus imnuri inegalabile, inspirate [i insuflate de Duhul Sfânt, uria[e comori duhovnice[ti, unele dintre ele
ascunse `nc\ `ntre coper]ile c\r]ilor de cult ale Bisericii noastre: „Duhul Triodului, aceast\ carte din p\cate prea pu]in [tiut\ [i cercetat\ – cum spunea Constantin Noica, `[i arat\ roadele [i `n poezia
poe]ilor mireni [i... moderni. Hölderlin a scris imnuri, Ioan Alexandru imnuri, Mircea Ciobanu a alc\tuit imnuri, ceilal]i: Claudel,
Rilke, Osip Mandel[tam, Voiculescu, Daniil Sandu Tudor, Daniel
Turcea s-au `nvrednicit din plin de aprecierea Sfântului Apostol
Pavel”77. Versurile eminesciene, dar [i cele ale lui Co[buc, poetul cult,
pasionat [i fecund, c\ruia `ns\ „i-au lipsit geniul lui Eminescu, multilateralitatea lui Alecsandri, m\rea]a morg\ a lui Macedonski, dramaticele obsesii ale lui Bacovia, filonul filozofic al lui Blaga”78, constituie
adev\ra]i germeni ai p\rt\[iei, care „`n mintea [i duhul cititorului
român se prefac, nimeresc `n alt registru decât cel ideativ-cognitiv, devin ceva nev\zut de al]i ochi decât cei cuget\tori ai inimii:
pricin\ de st\ri de s\rb\toare [i euforie”79. Poezia ne propulseaz\ `n
vecin\tatea Tainei lumii [i, totodat\, ne comunic\ din bog\]ia de
sensuri a acesteia. ~n form\ pur\, ea este rug\ciune, scut, ad\post,
leac [i arm\80, dar [i „respira]ia lui Dumnezeu pe p\mânt”81, inim\
crucificat\ de Cuvânt82, „liturghie a umilin]ei ajuns\ metafor\”83. Poesisul 84, a[a cum l-a denumit P\rintele Nicolae, circumscrie „spa]iul”
de leg\tur\ dintre sacru [i profan, spa]iu enigmatic al poetului, succesor fervent al preotului `n apropierea fa]\ de Dumnezeu. Omul,
`n virtutea preo]iei sale universale, `[i `ndepline[te misiunea pentru
77
78
79
80
81
82
83
84

Ioan Pintea, Jurnal discontinuu…, p. 20.
Nicolae Steinhardt, Primejdia…, p. 199.
Idem, Ispita..., p. 39.
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Ibidem, p. 71.
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Ibidem, p. 61.
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care a fost creat prin `nduhovnicirea [i poetizarea cosmosului: „Exist\
o bucurie `n cultur\, un soi de copil\reasc\ mândrie, care nu ]ine
numai de joac\, ci [i de satisfac]ia de a participa la splendorile [i
tainele cosmosului [i `n zonele sale interzise. Asupra acestui punct
cred c\ exist\ o perfect\ concordan]\ `ntre Blaga [i ceea ce Teilhard
de Chardin numea punctual Omega [i menirea cosmic\ a fiin]ei
umane [i a noosferei: adic\ `nduhovnicirea cosmosului”85.
Intrând `n domeniul [tiin]ei, care confirm\ incertitudinea pentru
c\ „axiomele nu se pot demonstra, simultaneitatea nu exist\, demonul lui Maxwell e o fantezie, principiul al doilea al termodinamicii
e ineluctabil, energia se degradeaz\, [...] limbajul nu e un mijloc
sigur de comunicare, [...] mecanica lui Newton (singura inteligibil\
ra]iunii [i apriorismelor noastre) se aplic\ doar unui domeniu limitat, [...] viteza luminii pare a nu fi o barier\ de netrecut, dincolo
de capacitatea noastr\ de percepere mi[un\ unde, câmpuri, radia]ii,
pretutindeni numai taine, cenzuri trascendentale, por]i kafkiene”86,
Nicolae Steinhardt mediteaz\ asupra faptului c\ omul, pe lâng\ uluitoarea con[tiin]\ a con[tiin]ei de sine, are [i con[tiin]a ra]ionalit\]ii
[i sensurilor cosmosului negânditor `n care se desf\[oar\ un cosmos binar [i nu dual, de vreme ce „crea]ia presupune increatul, unu
pe zero, a fi pe a nu fi. Adev\rul acesta elementar st\ la baza uluitoarelor computere”87. Dup\ Fred Hoyle, autor de ipotetic sistem
cosmic, ca [i Einstein, Lemaitre sau Eddington, probabilitatea ivirii
`ntâmpl\toare a con[tiin]ei umane „se exprim\ prin cifra 10 ridicat\ la puterea 40.000 (ceea ce, `ntru realizarea unei imagini mai
clare, este egal la o partid\ de table cu cincizeci de mii de c\deri
succesive ale zarurilor, perfect nem\sluite [i netocite, pe pozi]ia
[ase-[ase). Improbabilitatea aceea cu totul improbabil\ este prin
urmare plauzibil s\ fie considerat\ infinit pu]in probabil\, adic\
strict teoretic\ [i cu des\vâr[ire imposibil\ `n concret”88. Pasionat
de fizica recent\, care demonstreaz\ din ce `n ce mai mult c\ paradoxul se afl\ la baza [tiin]ei, precum „`ntreg cre[tinismul [i `ntreaga `nv\]\tur\ a lui Hristos sunt strict paradoxale”89, vorbind „cu
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dezinvoltur\ despre cuante, quarci, neutrino [i determinan]i nerezolva]i”90, P\rintele prezint\ celor interesa]i noul statut, de dubl\
natur\, al luminii, sub form\ de particule [i de unde, descoperire care
ne plaseaz\ `ntr-un univers structurat atât material, cât [i spiritual,
pasibil de sfin]ire [i `ndumnezeire prin lucrarea Duhului Sfânt. El
vede `n reprezentarea astrofizic\ [i eshatologic\ a cosmosului dominat de legile afinit\]ii [i atrac]iei, sau ale iubirii, `n limbaj teologic,
reprezentare propus\ de cercet\torul român {tefan Lupa[cu, `n care
universul este inundat de un „singur soi de particule [i anume fotoni, corpusculele f\r\ mas\ [i purt\torii luminii [...], o imensitate
nefinit\ de lumin\”91, icoana ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, a lumii celei
noi, transfigurate total de lumina atotbiruitoare [i atotcuprinz\toare
a Mântuitorului Iisus Hristos: „Cu adev\rat, {tefan Lupa[cu gânde[te cosmosul `n faza ultim\ ca pe manifestarea definitiv\ a lui
Hristos, lumina lumii. La `nceput a fost Cuvântul («Cuvântul era
lumina cea adev\rat\»), iar la sfâr[it tot ea va fi, lumina hristic\,
lumina taboric\, lumina r\spândit\ pe tot `ntinsul crea]iei. V\d `n
ipoteza savantului român o dovad\ a faptului c\ [tiin]a, filozofia
[i teologia sunt cu mult mai pu]in str\ine una de alta decât se gânde[te [i se afirm\ `n general. Hristos, `nceputul [i sfâr[itul, Alpha [i
Omega, neasfin]ita lumin\ a lumii!”92.
~n timp ce la nivelurile superioare [tiin]a emite ipoteze93, deoarece nu exist\ dovezi absolute, literatura [i arta ofer\ certitudini.
Citirea [i recitirea Filocaliei, a Patericului, a Cazaniei lui Varlaam,
a Noului Testament al lui {tefan, a Bibliei fra]ilor Greceanu, a Psaltirii `n versuri a lui Dosoftei, a Vechiului Testament tradus de
Nicolae Milescu Sp\tarul, a Vie]ilor sfin]ilor Varlaam [i Ioasaf, t\lm\cite de Udri[te N\sturel, a Noului Testament de la B\lgrad, a
versurilor filozofico-cre[tine[ti ale lui Miron Costin94 [i a mai tuturor
scrierilor clasice, procur\ monahului de la Rohia, pe lâng\ dovezile
simbiozei, credin]\, cultur\, ne`ncetat entuziasm [i delectare: „Lectura
e un soi de realimentare cu combustibil, de refacere a poten]ialului
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energetic propriu repus `n leg\tur\ direct\, cu ceva nenumit, ceva
analog acelor uria[e cantit\]i de hidrogen, despre care astrofizicianul Fred Hoyle spune c\ apar nu se [tie unde `n cosmos”95. Mai
concret, a[a ceva se `ntâmpl\ dup\ r\sfoirea primelor pagini din
Bernanos, când „nu mai st\ `n fa]a cititorului o carte, ci `nsu[i cerul:
sufl\ duhul, domne[te euforia, vorbe[te fiin]a creat\ de Dumnezeu
dup\ chipul [i asem\narea Sa; vorbe[te, pentru c\ – dup\ spusa
Psalmistului [i Apostolului – a crezut: «Crezut-am, pentru aceea am
gr\it»”96. Lumea lui Caragiale [i, mai cu seam\, a Scrisorii pierdute,
al c\rei secret `l reprezint\ nostalgia paradisului „este mai aproape
de euforie [i isihie, mai, ca s\ m\ exprim `n continuare [tiin]ific, perihelic\ fa]\ de paradis”97. Finalul operei `[i `nf\]i[eaz\ personajele libere, ne`nfricate [i fericite: „Au ie[it de sub blestemul Legii [i zburd\
de fericire paradisiac\ sub noul semn al milei”98, reflectând acea frumuse]e dostoievskian\ care va salva lumea, sinonim\ cu „f\g\duin]a
fericirii”99 lui Baudelaire. Frumuse]ea sufletului se `mbog\]e[te din
iubirea aproapelui, postulat ilustrat cu delicate]e literar\ de Léon
Daudet prin chipul doctorului Potain, care, `n timpul unei vizite
medicale, este pus `n fa]a mor]ii dramatice, survenite `n urma unei
hemoragii de moment, a unuia dintre pacien]ii s\i, operat toracic:
„Sângele a ]â[nit pe gur\ [i pe nas [i, totodat\, a inundat bandajele
de pe co[ul pieptului. ~ngrozit, bolnavul s-a ridicat `n picioare.
Potain a recunoscut c\ nu se mai poate face nimic – nimic din punct
de vedere medical, nu `ns\ din punct de vedere omenesc. L-a cuprins `n bra]e pe nenorocitul `n ai c\rui ochi se citea spaima mor]ii [i
l-a ]inut a[a strâns `mbr\]i[at, pân\ ce i-a fost limpede c\ insul nu
mai respir\. [...] Potain s-a ]inut neclintit, impecabil de albul s\u
halat acoperindu-se din ce `n ce mai mult de sânge [i puroi. Neclintit pân\ `n ultima clip\. Ca un p\rinte, ca un fiu, ca o iubit\, ca
un duh ocrotitor. Medicina le este recunosc\toare, pe bune, unor
Pasteur, Koch, Ehrlich, Fleming, Babe[, Barnard, Morton, Smmelweis. Fapt\ medical\ mai frumoas\ decât aceasta amintit\ de Léon
Daudet nu cred s\ fi avut loc vreodat\”100. ~ncânt\toarea fructificare
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literar\ [i harismatic\, de care s-a bucurat Nicolae Steinhardt, promotoare a valorilor cre[tine fundamentale, a fost presim]it\ de Alexandru Paleologu: „Cei mai mul]i dintre autorii despre care a scris
nu se mai citesc, dar ce a scris el despre ei se cite[te”101. Ea nu se
opre[te `ns\ aici. ~n vecin\tatea literaturii, arta [i opera de art\ nu
pot fi concepute f\r\ valoarea moral\ [i estetic\, ipostaze ale acelea[i realit\]i `ntocmai „ca cele trei fe]e sau persoane ale Sfintei
Treimi”102. Dragostea dumnezeiasc\ sau temeiul existen]ei [i Binele
Suprem poten]eaz\ `n sfera artei valen]ele verbului „a crea”. Raportat\ la dimensiunea Absolutului, arta, spune Nichifor Crainic, este
„superbul simulacru al ve[niciei”103 [i „nepoata lui Dumnezeu (omul
e fiul lui Dumnezeu [i e tat\l artei) [i nostalgia paradisului”104, iar
scopul ei este „revela]ia `n forme sensibile a tainelor de sus”105. Artistul, ca [i poetul, prin aplecarea sa c\lduroas\ c\tre comunicare
[i compasiune, a c\rei consecin]\ fireasc\ este opera sa, se ridic\
deasupra superficialului vie]ii, fiind „vrednic de tot respectul, pentru c\ el e mereu st\pânit de nevoia realiz\rii, pentru c\ e – de
bun\voie – supus operei; e `n serviciu; el nu-[i pierde vremea [i via]a,
el nu dispare `n moroc\nos, penumbr\ [i neconsistent, `n vag, vâscos,
m\run]i[, el permanent e legat (ombilical) de f\urirea unei opere –
a c\rei valoare poate, fire[te, fi mai mare ori mai mic\, ori poate fi
chiar nul\, dar `l men]ine la suprafa]\, `i d\ un rost, `i garanteaz\
o demnitate, o ]inut\, nu-l trece `n rândul frunzelor purtate `n
vânt, al pionilor permuta]i de colo-colo pe e[ichierul cotidianului de
valurile anodinului celui mai static [...]. Opera artistului e – `n orice
caz [i independent de sor]ii ei de a se impune posterit\]ii – o pârghie [i o pr\jin\ de salvare, e un sprijin, o insign\, o c\ft\nire, un
titlu de noble]e, o distinc]ie, o demascare. Via]a trebuie poate tr\it\
[i ea artistic, f\urit\, lucrat\, nu vie]uit\ numai existen]ial”106. Nu
`ncape `ndoial\ c\ taina ei transcende nivelul biologicului, iar cel
mai artistic mod posibil de a o tr\i este cre[tinismul, religie a iubirii [i fericirii ve[nice, oper\ des\vâr[it\ a singurei arte cre[tine:
„arta de a purta Crucea”107.
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Concluzii
Un cre[tin de excep]ie, un c\lug\r `nainte de c\lug\rie, `nc\ de la
primirea Tainei Sfântului Botez, chip paterical [i filocalic contemporan, Nicolae Steinhardt a realizat `ntru sine condi]ia b\trânului
frumos [i `mbun\t\]it, de a c\rui existen]\ s-au bucurat [i continu\
s\ se bucure semenii s\i, a[a „cum se bucur\ de o floare, cum se
bucur\ de o ap\ limpede, cum se bucur\ de un peisaj frumos, de
un r\s\rit de soare, de un apus de soare”108. ~ntrebat ce p\rere are
despre cei care spun c\ s-a c\lug\rit din interes, monahul de la
Rohia a replicat: „Le r\spund pe [leau: au dreptate, de trei ori le
dau dreptate, din interes, din cel mai mare interes, absolut din interes: doresc din inim\ [i cuget s\ m\ mântuiesc. |sta mi-e scopul!
|sta mi-e interesul!”109.
De-a lungul `ncercatei sale vie]i, P\rintele Nicolae a ar\tat c\ nu
este cu putin]\ ca cineva s\ porneasc\ pe drumul Crucii, al calvarului [i al suferin]ei, ca mai apoi, la cap\tul drumului, s\ se bucure
de experien]a sa f\r\ a-L fi descoperit pe cale pe Dumnezeul Cel Viu
[i Iubitor de oameni, Gazda mântuirii [i fericirii ve[nice. Restabilirea leg\turii [i comuniunii personale cu Lumina Cea Adev\rat\ s-a
f\cut [i `n cazul P\rintelui prin asumarea `ndr\znea]\ a `nv\]\turilor
[i noului mod de via]\ cre[tin – the new way of life – fapt care a
presupus credin]a statornic\, solu]ie a dep\[irii relativit\]ii interioare a sistemului aparent `nchis al lumii create (imagine propus\
de renumi]ii fizicieni Michelson [i Morley, punct de plecare al teoriilor lui Einstein)110, curajul „nebunesc” `n fa]a provoc\rilor potrivnicului neadormit, care prin totalitarism [i dictatur\ `ncerca s\-[i
recruteze din ce `n ce mai mul]i adep]i [i un alt fel de libertate, n\scut\ mai mult din drepturile lui Dumnezeu [i mai pu]in din cele
ale omului, care ia `n serios convingerea Sfântului Apostol Pavel c\
toate ne stau `n putere, `ns\ nu toate ne sunt de folos (I Cor. 6, 12).
~ncredin]at definitiv c\ realitatea este cum nu se poate mai serioas\, pentru c\, r\stignit fiind, „Hristos nu le-a f\cut semn cu
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ochiul ucenicilor s\i”111, P\rintele Nicolae a luat asupra sa [i crucea
cuvintelor scrise, a zugr\vit chipuri fericite [i s-a aplecat cu dragoste asupra valorilor spiritualit\]ii cre[tine cuprinse `n operele lor.
Aportul s\u la cultura cre[tin\ universal\ este substan]ial, extrem
de benefic [i binevenit `ntr-o lume a consumului excesiv [i exclusiv, care, odat\ cu scurgerea timpului, a uitat parc\ s\ priveasc\
cu bucurie spre frumuse]ea `nconjur\toare, transformând cu agresivitate [i repeziciune tot ceea ce `ntâlne[te `n obiect al pl\cerilor
nefire[ti. Nicolae Steinhardt [i-a `nsu[it „soiul” cel nou de cunoa[tere
pe b\ncile `nchisorii comuniste, deopotriv\ „academie [i altar”112.
Suntem asigura]i c\ Mântuitorul Iisus Hristos nu a `ncetat [i nu
`nceteaz\ s\ stea la masa veseliei, a comeseniei fr\]e[ti [i a osp\]ului fericirii cere[ti `mpreun\ cu voiosul monah de la Rohia, de la
care a auzit [i aude necontenit laude de bucurie [i de mul]umire.

111
112

Idem, Jurnalul…, p. 57.
Adrian Mure[an, op. cit., p. 117.

