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NNoott\\  eeddiittoorriiaall\\

Acest volum, al VI-lea al FFiillooccaalliieeii române[ti, cu-
prinde câteva scrieri duhovnice[ti ale Sfântului Si-
meon Noul Teolog (Capete teologice [i practice; Ca-
pete morale; Cuvânt\ri morale), ale p\rintelui s\u du-
hovnicesc, Simeon Evlaviosul (Capete morale), [i ale
ucenicului s\u, Cuviosul Nichita Stithatul (Capete de-
spre f\ptuire, despre fire [i despre cuno[tin]\; Vede-
rea duhovniceasc\ a raiului).

Ca [i P\rin]ii filocalici anteriori [i ace[ti trei sfin]i
autori pov\]uiesc cu privire la cur\]irea de patimi, do-
bândirea virtu]ilor [i a nep\timirii, precum [i la con-
templarea nep\tima[\ a ra]iunilor dumnezeie[ti. Con-
vin[i prin propria lor tr\ire ascetic\ de rolul deosebit
pe care îl are Sfântul Duh în urcu[ul duhovnicesc al
nevoitorului, Sfântul Simeon Noul Teolog [i Cuviosul
Nichita Stithatul vorbesc despre „vederea” lui Dumnezeu
[i despre lumina dumnezeiasc\ mai mult decât P\rin]ii
anteriori, punând accentul pe sim]ire, con[tiin]\ [i
iubire. Ei nu teoretizeaz\ despre îndumnezeire, ci ne
„înf\]i[eaz\ o hristologie practic\”1. To]i cei trei autori
sunt convin[i de prezen]a lui Dumnezeu în inima nevoi-
torului: „A[adar, crezând din tot sufletul [i c\indu-ne
cu c\ldur\, z\mislim pe Cuvântul lui Dumnezeu în ini-
mile noastre ca Fecioara, dac\ avem sufletele noastre
fecioare [i curate”2.

„Sim]irea” sau „vederea” (contemplarea) lui Dum-
nezeu se ive[te în om pe m\sura cur\]irii de patimi.
Aceast\ „sim]ire” sau „vedere” nu este îns\ aceea[i la
to]i nevoitorii. Mai mult, cea experiat\ în via]a p\mân-
teasc\ este diferit\ de cea din via]a viitoare. Cu cât
cre[te cur\]ia sufletului, cu atât spore[te lumina, cu

1. Pr. Prof. Dumitru St\niloae, n. 266, p. 154.
2. Sf. Simeon Noul Teolog, „Întâia cuvântare moral\”, p. 180.



cât se adânce[te poc\in]a, cu atât cre[te bucuria pe
care o resimte nevoitorul. Simeon Evlaviosul afirm\,
cu trei secole înainte de disputa isihast\, c\ „lumina
dumnezeiasc\ se ive[te în suflet prin permanentizarea
gândului la Dumnezeu”3. 

În r\t\cirile lumii contemporane sunt negate une-
ori chiar [i cele „v\zute” ale credin]ei, nu doar cele
„nev\zute”. Cu toate acestea, cele „nev\zute”, despre
care cei trei sfin]i autori dau m\rturie, pot fi v\zute
limpede de cei ce se nevoiesc pe calea sfin]eniei. Nenu-
m\ra]i sfin]i de la ei încoace, mul]i contemporani cu
noi, au m\rturisit aceast\ „vedere” a celor nev\zute [i,
mai ales, au v\dit-o prin faptele lor de iubire [i prin
chipurile lor pline de lumin\: „acolo unde este p\zirea
întocmai a poruncilor, acolo este ar\tarea Mântuito-
rului, [i dup\ ar\tare se ive[te în noi [i des\vâr[ita
iubire”4. Însu[i traduc\torul acestor scrieri, vrednicul
de pomenire Preotul Profesor Dumitru St\niloae, a
v\dit pe chipul s\u luminos aceast\ înalt\ vedere.

Mesajul ziditor de suflet desprins din paginile aces-
tui volum se adreseaz\ nou\, tuturor, pentru c\ to]i
suntem chema]i la îndumnezeire, la vederea lui Dum-
nezeu, acum [i aici „în ghicitur\”, dar în veacul ce va s\
fie, deplin. Depinde de noi ca, prin cur\]ire de patimi,
credin]\, n\dejde [i iubire, s\ ne deschidem ochii
inimii pentru a-L putea vedea.

Sper\m ca publicarea acestui volum al FFiillooccaalliieeii
într-o nou\ edi]ie, revizuit\, [i g\zduit\ de colec]ia
„Scrieri – Traduceri de Pr. Prof. Dumitru St\niloae” s\
constituie o bucurie [i o lectur\ folositoare de suflet
pentru to]i cititorii iubitori de adev\r mântuitor [i de
via]\ duhovniceasc\.
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3. Pr. Prof. Dumitru St\niloae, n. 236, p. 121.
4. Sf. Simeon Noul Teolog, „A cincea cuvântare moral\”, p. 213.



VViiaa]]aa,,  ooppeerraa  [[ii  îînnvv\\]]\\ttuurraa  
SSffâânnttuulluuii  SSiimmeeoonn  NNoouull  TTeeoolloogg

SS fântul Simeon Noul Teolog a avut [i are o mare
influen]\ asupra spiritualit\]ii ortodoxe [i mai ales
asupra monahismului. Când Irénée Hausherr publica,
în 1928, pentru prima dat\, în textul original, Via]a
Sfântului Simeon Noul Teolog scris\ de ucenicul lui,
Nichita Stithatul1, un vizitator al Muntelui Athos spu-
nea c\ nu exist\ acolo autor mai citit ca acest sfânt [i
c\ monahii îl copiaz\ tot a[a de mult ca [i în trecut2.
Scrierile lui se bucuraser\ de pre]uirea lui Grigorie
Sinaitul, care a avut o mare însemn\tate în precizarea
spiritualit\]ii isihaste în Sfântul Munte. Acela recoman-
dase monahilor: „Cite[te mai ales scrierile despre
lini[te [i singur\tate ale lui Sc\rarul, ale Sfântului
Isaac, ale Sfântului Maxim, cele ale Noului Teolog, ale
ucenicului s\u Stithatul, ale lui Isihie, ale lui Filotei
Sinaitul [i cele care sunt în acela[i duh. Pe celelalte
las\-le deoparte deocamdat\, nu pentru c\ trebuie
respinse, ci pentru c\ nu sunt folositoare acestui scop
[i abat duhul de la rug\ciune”3.

1. Vie de Syméon le Nouveau Théologien (949-1022), par
Nicétas Stethatos, în Orientalia Christiana Periodica, vol. XII,
nr. 45, 1928, p. 1-239.

2. Vie de Syméon…, Introducere, p. XI.
3. PG, 150, 1324 D.



Sfântul Simeon a fost unul dintre cei mai iubi]i au-
tori în spiritualitatea [i teologia rus\, iar monahismul
românesc a avut opera lui la îndemân\ în numeroase
manuscrise, care dateaz\ în traduceri de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea [i începutul secolului al XIX-lea.
Un apreciabil num\r de astfel de manuscrise se g\sesc
în Biblioteca Academiei Române [i în diferite mân\stiri
din Moldova.

Un manuscris, cuprinzând opera Sfântului Simeon
în dou\ volume [i datat de la 1804, se afl\ în biblio-
teca Sfântului Sinod din Bucure[ti, sub cota 11. El a
apar]inut Mân\stirii C\ld\ru[ani, de unde a trecut în bi-
blioteca Internatului teologic din Bucure[ti sub cota 28,
apoi în biblioteca Institutului teologic din Bucure[ti
sub nr. 2251-2252. Opera Sfântului Simeon din acest
manuscris cuprinde 104 Cuvinte4. Traducerea este
f\cut\ la 1802 de Isaac Dasc\lul, ucenic al lui Paisie
Velicicovschi*; cuprinsul lui coincide cu manuscrisul
din biblioteca Mân\stirii Neam], care cuprinde opera
Sfântului Simeon în trei volume sub nr. 60, 59 [i 575.
Traducerea pare s\ fie f\cut\ în parte dup\ edi]ia în
neogreac\ a operei Sfântului Simeon, tip\rit\ în 1790
la Vene]ia de Dionisie Zagoraios, dar nu numai dup\
ea. Observ\m c\ nu are Imnele, cuprinse în edi]ia lui
Zagoraios ca partea a doua, apoi c\ ordinea Cuvintelor
este alta decât în Zagoraios, în sfâr[it, c\ în edi]ia lui

4. E descris de Pr. Dumitru Fecioru, în „Catalogul manuscrise-
lor din Biblioteca Patriarhiei Române”, Studii Teologice, XII (1960),
nr. 1-2, p. 93-122.

* A fost canonizat Sfânt de c\tre B.O.R. în anul 1992 (n. red.).
5. Pr. D. Fecioru, Manuscrisele din Biblioteca Mân\stirii Neam],

în manuscris.
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Zagoraios sunt numai 92 de Cuvinte, afar\ de Imne.
Dar manuscrisul de la biblioteca Sfântului Sinod are, la
începutul lui, ca [i în edi]ia lui Zagoraios, aprecierile
Sfântului Grigorie Palama, ale patriarhului Filotei al
Constantinopolului [i ale mitropolitului Meletie al Atenei
despre Sfântul Simeon, apoi Via]a Sfântului Simeon,
alc\tuit\ de Nichita Stithatul, [i un Cuvânt introductiv
despre opera Sfântului Simeon, tot al lui Nichita Sti-
thatul. O alt\ deosebire este faptul c\ în edi]ia Zago-
raios lipse[te „Cuvântul despre cele trei chipuri ale
lu\rii-aminte [i ale rug\ciunii”, pe care-l cuprinde ma-
nuscrisul românesc (cum este „Cuvântul 101”). Apoi,
în edi]ia Zagoraios, dup\ cele 92 de Cuvinte sunt ad\u-
gate 181 de Capete practice [i teologice ale Sfântului
Simeon Noul Teolog [i, dup\ ele, 40 de Capete ale lui
Simeon Evlaviosul, pe când în manuscrisul românesc,
dup\ cele 104 Cuvinte, urmeaz\ tot 181 de Capete lu-
cr\toare [i de Dumnezeu tr\itoare [i 40 de Capete ale
lui Simeon Evlaviosul, dar se mai adaug\ un num\r de
38 „alte Capete care în c\r]ile dup\ care s-au t\lm\cit
Cuvintele [i Capetele Sfântului Simeon nu s-au aflat,
care s-au t\lm\cit din cea slavoneasc\”.

Deci se pare c\ traducerea din acest manuscris ro-
mânesc a fost f\cut\ dup\ mai multe manuscrise. Dac\
traducerea nu s-a f\cut dup\ edi]ia Zagoraios, sau nu
s-a folosit [i ea – ceea ce pare probabil –, s-a f\cut îna-
inte de apari]ia edi]iei Zagoraios. O chestiune de stu-
diat ar fi dac\ toate manuscrisele române[ti se reduc
la aceea[i traducere. Dar aceste probleme dep\[esc
preocuparea noastr\ actual\; ea are importan]\ pentru
istoria traducerilor patristice în române[te [i pentru is-
toria limbii române.
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