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Nota editorială

În biblioteca vrednicului de pomenire arhimandrit 
Benedict Ghiuș (n. 21 oct. 1904-†12 iun. 1990), unul dintre 
marii părinți duhovnicești ai Ortodoxiei românești, Prea-
cuviosul Protosinghel Ignatie Grecu, unul dintre uce nicii 
Părintelui, a descoperit un exemplar dactilografiat al unei 
traduceri integrale inedite a Scării Sfântului Ioan Scăra-
rul. Traducerea a fost realizată de Tit Simedrea (n. 4 sept. 
1886-†9 dec.  1971), episcop al Hotinului (1935), mitropolit 
al Buco vi nei (1940-1945), retras din scaun la 31 iunie 1945 
și stabilit la schitul Darvari și, în ultimii ani ai vieții, la 
mănăstirea Cernica. Mitropolitul Tit Simedrea realizase 
traducerea între anii 1958-1962, însă, din motive necunos-
cute, lucrarea nu a fost publicată.

Potrivit mențiunii de pe pagina de titlu, traduce-
rea s-a realizat după această ediție: S. Giovanni Climaco, 
Scala Paradisi, testo con introduzione, versione e note del 
Sac. Pietro Trevisan D.P.S.S., (Corona Patrum Salesiana, 
Series Graeca, volumen VIII-IX), Torino, Società editrice 
internazionale, 19411, care reproduce, cu îndreptări mino-
re, ediția princeps, imprimată în 1633, la Paris, realizată de 

1  Exemplarul ediției după care s-a făcut traducerea a fost și el identi-
ficat în biblioteca Părintelui Benedict Ghiuș.
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filologul iezuit Matthäus Rader (1561-1634), republicată în 
volumul 88 (col. 632-1209) al colecției Patrologia Graeca, 
coordonate de Jacques-Paul Migne.

Traducerea mitropolitului a fost revizuită de Pă-
rintele Benedict Ghiuș – mențiunea îngrijirii ediției 
este făcută pe coperta exemplarului dactilografiat –, 
care a pregătit scrierea pentru tipar, adăugând și o pre-
față cu titlul „Însemnări pentru Scară”, purtând data 
21 aprilie 1973. Introducerea și o mare parte a notelor 
lui Pietro Trevisan au fost preluate și prelucrate, iar 
indi cațiile scripturistice și citările interne ale ediției 
 Trevisan au fost verificate și îndreptate. De altfel, struc-  
  tura versiunii românești realizate de mitropolitul Tit 
Simedrea urmea ză îndeaproape planul lucrării lui 
 Pietro Trevisan, pă strându-se chiar împărțirea în sec-
ți uni a ediției realizate de acesta. Redactorul lucră rii 
a semnalat prin asterisc notele introduse de tra ducă-
to rul român, mitropolitul Tit Simedrea, sau de îngri-
jitorul ediției sale, Părintele Benedict Ghiuș. De aseme-
nea, toate intervențiile în text ale redactorului sunt cu- 
prin se, după caz, între paranteze unghiulare sau drep-  
te. Toate referințele biblice sunt date după ediția sino-
dală a Bibliei publicată în 19682.

Ca postfață a Scării, Părintele Benedict a tradus stu-
diul lui Irénée Hausherr SJ (1881-5 dec. 1978), profesor 
de Patris tică și Spiritualitate răsăriteană la Institutul 

2  Biblia sau Sfânta Scriptură, București, Ed. Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1968.
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 Pontifical Orien tal, cu titlul „La théologie du monachis-
me chez saint Jean Climaque”3. Adresăm mulțumiri edi-
torilor seriei Orientalia Christiana Analecta, îndeosebi pro-
fesorului Edward Farrugia SJ, pentru acordul de a publica 
tradu cerea studiului profesorului Irénée Hausherr.

Încheiată acum aproape 60 de ani4, traducerea rea-
lizată de mitropolitul Tit Simedrea vede acum lumina 
tipa rului, constituind a șasea traducere integrală a Scării 
Sfântului Ioan, după izvorul grecesc, în ordinea cronolo- 
gică a tipăririi (care nu coincide cu aceea a reali zării tra-
ducerii!), după cele semnate de mitropolitul Veniamin 
Costachi5, Părintele Dumitru Stăniloae6, mitro politul 

3  Studiul a fost publicat în volumul: Théologie de la vie monas-
tique: études sur la Tradition patristique, (Études Publiées sous la 
Direction de la  Faculté de Théologie S. J. De Lyon-Fourvière, 49), 
Paris, Aubier, 1961, pp. 385-410, și republicat în volumul: Irénée 
Hausherr, Études de spiritualité orientale, (Orientalia Christiana 
Analecta, 183), Roma,  Pontificium Institutum orientalium stu-
diorum, 1969, pp. 361-386.
4  Traducerea era încheiată la 5 februarie 1962, când mitropoli-
tul Tit  Simedrea făcea următoarea însemnare pe ultima pagină 
a exemplarului ediției Trevisan: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, am 
sfârșit azi, 5 februarie 1962, după ani de muncă, traducerea Scării 
după această ediție”.
5  Sfântul Ioann Scărariul, Scara, tălmăcită din limba ellinească și ti-
părită cu blagoslovenia și ajutorul lui Veniamin Costache, mitropolitul 
Moldovei, la anul de la Hristos 1814, Neamț, 1814 (reeditare: București, 
Predania, 2008).
6  Cu titlul Scara dumnezeiescului urcuș, lucrarea a fost publicată în: 
Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate 
omul curăţi, lumina și desăvârși, vol. 9, traducere, introducere și note 
de Preot Dumitru Stăniloae, București, Ed. Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980, pp. 5-462.
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Nicolae Corneanu al Banatului7, Sfântul Mitropolit Var-
laam8 și Monahul Maxim9. 

Mulțimea acestor traduceri publicate, care se adaugă 
celor rămase în manuscris, fără a socoti traducerile parți ale 
sau tălmăcirile versiunii slavone, vorbește de la sine despre 
filocalia românilor, despre iubirea lor de frumusețe duhov-
nicească.

Prin bunăvoința lui Dumnezeu, încredințăm tipa-
rului o traducere a Scării Sfântului Ioan rămasă aproape 
60 de ani în manuscris. Adresăm calde mulțumiri Preacu-
viosului Protosinghel Ignatie Grecu, viețuitor în obștea 
Sfintei Mănăstiri Cernica și ucenic al Părintelui Ghiuș, 
care a dat la iveală această comoară duhovnicească ținută 
prea mult timp sub obroc.

7  Traducerea mitropolitului Nicolae, realizată între anii 1947-1948, a 
fost publicată abia în 1994: Scara Raiului, Timișoara, Amarcord, 1994 
(ultima ediție: Timișoara, Ed. Învierea, 112016).
8  Rămasă în manuscris mai bine de trei veacuri și jumătate, traducerea 
mitropolitului Varlaam a văzut lumina tiparului în anul 2007: Least-
viţa sau Scara Raiului de Ioan Scărarul, ediție alcătuită de Oana Pana-
ite, Iași, Ed. Trinitas, 2007.
9  Sf. Ioan Scărarul, Scara, trad. din lb. greacă de Maxim Monahul, 
Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2013 (a doua ediție, revăzută, a fost pu-
blicată în 2018).



Însemnări pentru Scară

Scara reprezintă o lume situată la celălalt pol al men-
ta li tății contemporane. Lumea Scării este exclu siv preo-
cu pată de creșterea interioară: aici e interesul suprem al 
vie ții pentru om.

E lumea „teocentrică” (A. Huxley): lumea creșterii 
onto  logice a omului, lumea „sacerdoțiului ontologic al 
omu lui și al creației” (P. Evdokimov), din perspectiva creș-
tină a lui Dumnezeu și, deci, axată pe Hristos.

E tot maximalismul rigorilor acestui sacerdoțiu gran-
dios și extraordinar. E ca și când omul și-a dat seama că 
împlinirea aceasta ontologică e singurul lucru complet pe 
care el îl poate realiza pentru sine, în limitele scurtei sale 
existențe, dacă se ocupă de asta cu gravitate și perseverență.

Scara întruchipează această maximă rigoare.
Pentru omul de astăzi, lumea Scării reprezintă o men-

talitate de poticnire, tulburătoare, incomodă și plină de 
enigme, o lume greu de înțeles în anumite privințe, chiar 
și pentru creștinul laic din zilele noastre. De la bun înce-
put, Scara se așază, într-adevăr, pe un plan dincolo de tot 
elanul omului modern pentru știință, pentru cultură, 
pentru artă, pentru civilizație și progres social și politic, 
dincolo adică de toate valorile care încântă și dinamizează 
viața omului modern.
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În scurt, fără a-i contesta vreodată folosul și rațiunea 
de a fi și participând, dimpotrivă, ea însăși la binefacerile 
lui, Scara se așază deci, cu alte cuvinte, din capul locului, 
dincolo de tot geniul creator și constructiv al umanității 
moderne, dincolo de tot elanul modern de transfigurare 
tehnică a vieții.

O singură transfigurare pasionează Scara cu adevă-
rat: inexprimabila transfigurare a omului și creației prin 
lumi  na cuvântului dumnezeiesc, prin puterea dezbrăcării 
maxi me de patimile demonicului egoism, prin sacrificiu 
și slu jirea dragostei de Dumnezeu și de oameni, prin che-
marea energiilor și harismelor Duhului Sfânt al Mântui-
torului Hristos, Duhul dumnezeiesc călăuzitor pe drumul 
vieții, anti cipând încă de pe acum marea transfigurare a 
învierii universale ce va să fie.

Este clar, luate în absolutul lor, cele două lumi par că 
se exclud: una pentru alta, ele sunt ireductibil de sine stă-
tătoare, total originale fiecare în parte.

Omul modern trăiește, se pare, opoziția aceasta între 
cele două lumi la maximă tensiune astăzi, de amândouă 
părțile.

Și totuși, pentru folosul umanității, sunt astăzi [1973 
‒ n.red.], în viața oamenilor și în toată lumea de altfel, 
fluvii de lumină și izvoare de înțelepciune foarte diverse. 
Acordul și unitatea acestor izvoare oamenii încă nu le-au 
descoperit, ca unele ce depășesc orice sistem cunoscut, ca 
elementare surse de lumină ce sunt, venind din același Logos și 
luminând pe tot omul (Ioan 1, 9).
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Pe de altă parte, încep să existe astăzi în lume și oameni 
care cred că atât spiritul modern, cât și spiritul Scării, în 
ciuda dezacordului lor total, provin la origine din aceeași 
sursă, ca două chemări complementare ale vieții pentru împli-
nirea întreagă a destinului oamenilor. Mai mult, ei cred că, 
în absolutul ei, Scara întruchipează cu putere, în mod sigur, 
unul din aceste mesaje etern esențiale pentru noi, oamenii, 
chiar dacă modalitățile ei se cer divers reconsiderate, pen-
tru puterile omului, de-a lungul vremurilor.

Este o evidență și e lesne să ne dăm seama că uma-
nitatea are nevoie, de fapt, pentru împlinirea destinului 
ei, și de spiritul modern, ca și de spiritul Scării și intuim 
că, dincolo de opoziția lor, spiritul Scării poate elibera cu 
sigu ranță, și mai din adânc, adevăratele puteri creatoare 
ale oamenilor. Într-o anumită doză, o cură a Scării nu 
poate, cu alte cuvinte, vătăma nimănui; ea se descoperă, 
dim potrivă, ca o cură profund salutară: o cură cu adevărat 
împli nitoare pentru om.

Practic, e ceea ce crede, cu umilință, și ostenitorul 
cu prezentarea acestei noi tălmăciri a Scării pe grai româ-
nesc, după izvod grecesc, și-i ceea ce explică osteneala sa. 
Să ținem ferm, drept aceea, „cele două capete ale lanțului” 
(Bossuet): spiritul modern și spiritul Scării, deși rapor-
tul dintre ele va reprezenta totdeauna o tensiune total 
ire  ductibilă...

În sânul acestei încordări esențiale de neînfrânt, spi-
ritul modern și spiritul Scării își pot aduce de fapt reale 
servicii unul altuia.
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În esență, primul poate da celui de-al doilea un simț 
de participare lucid acceptată la niște răspunderi mai largi, 
ca, de pildă, un simț de solidaritate gravă cu toate marile 
suferințe și căutări ale omenirii de azi și, totodată, un simț 
de prezență îngrijorată în marile răspunderi și în orizon-
turile noi ale Bisericii din zilele noastre, când asistăm la 
nașterea mesajului pentru creștinul laic, al Evangheliei. Cu alte 
cuvinte, e vorba de o grijă intensă de creștere ontologică și 
interioară în Dumnezeu și în Hristos a întregii umanități, 
a întregii creații, de o adevărată „cosmogeneză” (Chardin). 
Spiritul acesta de ascuțită răspundere mai largă nu-i absent 
din Scară, desigur, dar el abia mijește în adaosul la Scară, în 
Cartea către Păstor…

La rândul ei, Scara poate da spiritului modern ceea ce-i 
lipsește total: simţul Absolutului viu într-o lume a realităților 
relative, simțul „unicului necesar și al ultimului existent”, 
simț care e esența maximă a rigorilor spiritului Scării.

În scurt, adevărurile profunde ale vieții sunt de 
așa natură că vor să rămână negreșit definitiv antinomice, 
întocmai ca adevărurile credinței, adevărate mistere. Dar 
lumina lor e viața și secretul împlinirii oamenilor.

Luată drept numai ceea ce este și vrea să fie, Scara con   sti-
tuie un monument de viață omenească incomparabil: reve-
lația unui adevărat continent necunoscut omului modern. 
E una din<tre> marile cărți reprezentative ale omenirii.

Martor cinstit și sincer, Scara e mai întâi un docu-
ment de experiență de viață, de experiență autentică a 
fenomenelor de care vorbește.
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Autorul însuși e personal angajat în lupta creșterii 
inte  rioare, urmărind ani îndelungați această căutare sub 
toate formele, eșecurile și cuceririle ei.

E aici o încordare dramatică: extrema rigoare a tempe -
ra turilor absolute, maximalismul la limită stârnind când 
admirație, când spaimă. Se simte omul lansat cu toată ființa 
în suprema aventură a vieții lui.

La prima vedere, e drept, Scara se prezintă ca o sin-
teză clasică a tot ce s-ar putea numi un „tratat de psiha-
naliză științifică” la acea îndepărtată epocă (sec. al VII-lea 
d.Hr.). Și totuși, fără a fi perfectă, această „psihanaliză” e 
confir mată, în linii mari, până și astăzi, de experiență, în 
ceea ce privește nașterea, descoperirea, ravagiile și tratarea 
mari lor patimi din viața omenească.

Patimile și demonii, iată cancerul care roade  împli-  
   ni rea noastră interioară; bărbăția faptei, rugăciunea și 
ener  gia harismelor dumnezeiești, iată supremele forțe 
ale creș   terii noastre teocentrice. Și, evident, trebuie fă - 
cut tot posi  bilul pentru însușirea acestui echipament 
inte rior ele   mentar.

De asemenea, la prima vedere, Scara se prezintă ca un 
Dreptar de uz exclusiv monastic, cuvânt pentru care autorul 
ei e adesea supranumit „apostolul monahilor”. Și totuși, 
dincolo de aceste aparențe, Scara afirmă o lume și un sens 
care, la modalități diferite, ne dăm seama că reprezintă o 
căutare și un răspuns de interes general, un bun spiritual 
comun tuturor oamenilor, întregii umanități. Mireni ori 
călugări, ființa omenească, destinul ei, setea ei profundă și 
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împlinirea ei supremă sunt aceleași. Exact înțeleasă, Scara 
e, drept aceea, ghidul optim de inițiere într-un întreg con-
tinent de palpitant interes uman, și pentru călugări, și 
pentru mireni.

Dar Scara e și opera unui remarcabil scriitor. Și sem-
nele binecuvântatului meșteșug se simt până și în tăl-
mă cirile românești cele mai vechi, în ciuda mersului lor 
întortocheat și greoi. Firește, zisele semne se simt cu atât 
mai mult în noile tălmăciri în graiul nostru. Dar ni s-a 
părut că mai cu osebire se simt ele în frumoasa limbă 
românească, bătrână, clară, colorată și vârtoasă a vlădicu-
lui Tit Simedrea, în versiunea pe care o prezentăm aici. De 
altcum, însuși numele cărții Scara e o imagine și deci un 
indiciu al „năravului” scriitoricesc. (Într-adevăr, în cazul 
de față, Scara e simbolul urcușului teocentric interior, cu 
30 de trepte după numărul celor 30 de ani de viață ascunsă 
a Mântuitorului Hristos înainte de ieșirea Lui în lume).

Dar peste tot un suflu de mare credință, o flacără 
de mare pasiune animă tot scrisul Scării și adeseori urcă 
până la forța imnului inspirat. Cu adevărat, Scara este 
una din<tre> marile cărţi de identitate ale Ortodoxiei.

Popor ortodox, poporul nostru iubitor de carte bună 
a dovedit din cele mai vechi timpuri o surprinzătoare 
capacitate de vibrație față de marea carte a Scării.

Vechile manuscrise slave născute la noi, păstrate și azi 
în mare număr, arată că lumea cultă românească a vremii 
a citit Scara cel puțin timp de două secole (sec. XV-XVII) 
în limba slavonă, pe atunci limba oficială a țării.
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Dar numărul manuscriselor e și mai mare, și aria 
cititorilor evident mai largă începând din secolul al XVII-
lea, secolul primelor tălmăciri ale Scării în grai românesc, 
secolul faimoasei traduceri în românește a Scării (Lestviţa) 
de mitropolitul Varlaam al Moldovei. E evenimentul care 
marchează primul moment de culme din istoria contacte-
lor Scării cu spiritul nostru românesc.

Cercetări recente au dovedit că, după ce au dat de 
gustul Scării, strămoșii noștri nu s-au mulțumit cu tăl-
măcirile Scării după izvor slavon și, cum e firesc, odată cu 
secolul al XVIII-lea, constatăm că se înmulțesc încercă-
rile de tălmăcire a Scării după izvorul original, din limba 
greacă (vezi amănuntele la § 17.C). Momentul de culme 
al acestui efort, moment nedepășit încă, din păcate, îl 
reprezintă tipărirea Scării pentru singura dată până azi 
[1973 ‒ n. red.], la noi, în 1814, la Mănăstirea Neamț. Și 
transcrierile manuscrise ale Scării nu contenesc nici după 
această dată…

Negreșit, e un capitol care nu știu dacă va putea fi 
scris vreodată: istoria până în amănunte a rezonanțelor 
mesa  jului Scării în sufletul românilor.

Judecând însă după numărul impresionant al tăl-
măcirilor date Scării la noi, din slavonă sau din greacă, 
jude când, de asemenea, după numărul mare de copii 
manus crise ale Scării ce ni s-au păstrat, judecând, în 
sfâr șit, și după largul uz cultic al Scării la noi, în tipicul 
bise ricesc, socotim că nu exagerăm spunând că, cel puțin 
pen tru toată perioada culturii noastre feudale, Scara a 
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fost una din<tre> cărțile de căpătâi ale poporului nostru 
româ nesc. „Nu numai clericii, ceea ce este cu totul firesc, 
dar și simplii credincioși s-au apropiat din cele mai vechi 
timpuri cu dragoste de aceasta (carte), sorbind dintr-însa 
înțelepciune și imbolduri pentru o adevărată trăire în 
Hristos” (Nicolae, Mitropolitul Banatului).

Dar există și un alt indiciu că mesajul Scării s-a lipit 
de sufletul românilor. E frecventa folosire iconografică a 
Scării la noi ca temă decorativă în cărți și în biserici. Nici 
nu ne putem face o idee exactă cât a fost de largă la noi 
aria de răspândire a acestui simbol iconografic. Și totuși, 
ceea ce știm e destul ca să înțelegem că, în chinuita isto-
rie a poporului nostru, icoana Scării cu Răstignitul Hris-
tos proslăvit în vârful urcușului ‒ Sucevița (sec. XVI), 
Horezu (sec. XVII), Cernica (sec. XIX), Neamț (sec. XIX) 
‒ era, de fapt, un semn de nădejde și de îmbărbătare 
într-un urcuș și o luptă, e drept, în primul rând, ascetică 
și duhovnicească, dar care era, totodată, negreșit, și de 
proprie afirmare națională și culturală, rămânând însă 
întru toate profund ortodoxă…

Ca și înaintașii noștri, să ne apropiem, așadar, de 
cartea aceasta cu prospețime și cu încredere. În numai 
ultimii treizeci de ani, iată, alte trei tălmăciri ale Scării, 
între care și cea de față, au apărut în sânul Ortodoxiei 
noastre românești (vezi § 17). E drept, lectura Scării atrage, 
dar și revoltă pe omul modern. Dar poate tocmai prin 
asta ne este de folos: ea dă de gândit. Nu fără temei, un 
cuvânt înțelept din strămoși spune într-adevăr: „Nu este 
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cu putință a socoti darurile cu care Scara răsplătește pe 
cititorii și îndrăgitorii ei”.

*

Printr-o intuiție în adâncime, singurul editor la noi 
al Scării vede fără exagerare în această carte Viața însăși 
în deplinătatea ei, Care ne poftește zicând: „Veniți, apro-
piați-vă, toți cei ce poftiți să vă săturați din rodurile mele 
cele pricinuitoare de viață!”, „că cei ce mănâncă din roa-
dele mele nu vor flămânzi și cei ce beau din apele mele 
nu vor înseta în veac”. „Și cei ce mă ascultă pe mine nu 
se vor rușina și cei ce lucrează întru mine nu se vor mai 
ticăloși și cei ce cu lucrul îndeplinesc învățăturile mele din 
deplinătatea Vieții se vor îndulci, aici și în veșnica împă-
răție” (transpunere din prefața mitropolitului Veniamin 
Costachi la Scara din 1814).

Până la urmă, ne dăm seama, cu alte cuvinte, că Scara, 
sub o formă care-i este proprie, nu-i altceva, în fond, decât 
o altă expresie a setei, a căutării, a elanului, a geniului, a creșterii 
ontologice interioare proprii omului, o altă expresie deci a ace-
lui miraculos resort ascuns care explică tot dru mul acesta 
prodigios și unic înscris de rasa oamenilor pe suprafața 
pământului: o Căutare născută dintr-un Răspuns…

În încheiere, în consens cu epoca noastră de revizu-
ire a tuturor valorilor, dintr-o grandioasă perspectivă de 
actua litate și împlinind o secretă așteptare a veneratului 
ierarh traducător, acum decedat, închin această lucrare 
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marii comu nități a tuturor creștinilor din țara noastră, în 
semn de smerit omagiu, ca din partea tuturor călugărilor 
țării, precum și ca un simbol al începutului unor îndrep-
tățite reconsiderări și în domeniul glorioaselor noastre 
cuceriri monastice proprii, crescute și ele tot din poporul 
acesta românesc și împodobind și astăzi, cu o recunoscută 
strălucire, atât cultura, cât și pământul patriei noastre de 
totdeauna.

Al tuturor de tot binele smerit rugător,
Arhimandritul Benedict
București, 21 aprilie 1973
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