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Introducere 
 

Nichifor Crainic, pseudonimul legalizat al lui  Ion 
Dobre, este un scriitor la care pasiunea nu respinge claritatea şi 
ordinea ideilor, grupate în succesiunea strînsă a argumentării, 
în luminoase şi temeinice structuri. Oricine străbate unul din 
eseurile lui Crainic, trăieşte, la sfîrşitul lui, impresia unui lucru 
bine articulat în toate încheieturile, limpede determinat în 
spaţiu, un adevărat organism autonom, din care este greu să 
clinteşti vreunul din elementele alcătuitoare. [...] În importanta 
mişcare a eseului contemporan, Nichifor Crainic aduce simţul 
construcţiilor solide, un patos extras din contemplarea marilor 
simboluri ale culturii, căldura expunerii ideologice. Multe din 
eseurile scrise în ultimele două decenii s-au orientat după 
modelul lui, scria Tudor Vianu în Arta prozatorilor români. 

Citind cursul de mistică Sfinţenia împlinirea umanului, 
eşti obligat să- i dai dreptate lui Tudor Vianu, Crainic era un 
teolog bine articulat din toate punctele de vedere. Omul avea 
conştiinţa nedesăvîrşirilor sale (cîţi o mai au astăzi?) şi, la 
terminarea studiilor teologice, a refuzat să se preoţească. A 
devenit, însă, unul dintre marii profesori de teologie ortodoxă 
ai vremii1 , atât de mare încât l-a făcut pe marele teolog 
Dumitru Stăniloae să afirme următoarele lucruri : Crainic este 
cel dintîi teolog român din epoca modernă a istoriei noastre 
care scoate teologia din cercul strîmt şi ocolit al specialiştilor, 
prezentînd-o, într-o formă impunătoare, atenţiunii generale a 
lumii intelectuale. [...] Nichifor Crainic înnoieşte prin 
reactualizarea tradiţiei într-o teologie care se mulţumea cu 
cîteva coji din această tradiţie, primite pe calea şi de multe ori 
prin interpretarea ocolită a teologiilor apusene, săvîrşind 

                                                 
1Răzvan Codrescu, “Nichifor Crainic – 120 de ani de la  naştere”, Tabor, 
anul III, nr. 10, pp. 81-86. 
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astfel o adevărată restaurare a teologiei româneşti în duhul 
ortodox2. 

Revenind la  conceptul de sfinţenie sau mai bine zis la 
realitatea sfinţeniei vom sune că, profesorul Crainic o 
consideră ca fiind împlinirea umanului. Creştinismul este 
doctrina care a ştiut să dezvolte în lume personalitatea umană, 
până la ultima posibilitate, pâmă la  îndumnezeire3, spunea 
teologul  roman în celebrul  său  curs  despre Dostoievski.   

Fidel revelaţiei, el împarte teologia mistică, în celebra 
triadă: purificare, iluminare şi unire sau îndumnezeire, dar 
totuşi cursul acesta ese în evidenţă deoarece reuşeşte să îmbine 
mistica răsăriteană cu mistica ortodoxă rămânând fidel, cum 
am spus revelaţiei şi bineânţeles sfinţilor părinţi. 

 
PURIFICAREA 

 
Această etapă spre îndumnezeire poate fi definită doar 

în căteva cuvinte, atât de profundă este gândirea  teologului, 
iată ce spune: purificarea este violentarea sistematică şi 
progresivă a trupului şi a sufletului pentru a le face apte de 
sublimitatea contemplaţiei4. Religia nu e proces de instrucţie 
teoretică, ci un proces de participare personală la bucuriile 
spirituale puse la dispoziţie de Iisus Hristos. Cine cunoaşte 
numai teoretic adevărul Ev. Pate fi savant dar nu creştin.5 

Un lucru interesant în acest capitol, este faptiu că, 
profesorul Crainic trece peste steriotipul negativist al 
purificării, arătând că purificarea nu este moartea naturii, căci 

                                                 
2 Textul apare în revista vremii Gândirea, dar este şi textul ce prefaţ iază 
cartea lui Crainic Nostalgia Paradisului, Ed. Moldova, Iaşi, 1994 
3 Nichifo r Crainic, Dostoievski şi creştinismul rus, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
p.148. 
4 Idem., Sfinţenia împlinirea umanului, Ed. Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei, Iaşi, 1993., p.86. 
5 Ibidem. 
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atunci aşceza ar însemna o metodă de sinucidere lentă, pe când 
mortificarea este moartea păcatului din natura umanăîn vedrea 
readucerii stării  antepecavice din om6. Altfel  spus  purificarea 
este este o re-convertire a simţurilor spre interior, aşa încât 
ochiul trupesc trebuie să devină ochiul minţii, urechea 
trupească trebuie să devină timpanul căruia îi vorbeşte 
Dumnezeu.  

La cele spuse până aici, se cuvine a cunoaşte un 
amendament, în sensul că, teologul Crainic, ne atenţioneză  că 
mortificarea fiziologică(prin cele trei voturi numite impropriu 
monahale) şi mortificarea psihologică nu sunt scopuri în sine, 
ci numai mijloace pentru a atinge un grad mai înalt de 
perfecţiune7.  Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine, 
cum frumos spune Ap. Pavel. 

  
ILUMINAREA 
 
Faza iluminării apare destul de cudată în concepţia 

teologului Crainic, aceasta deoarece el vorbeşte în această 
etapă despre patimi. Am spus ciudată deoarece majoritatea 
tratatelor de mistică tratează patimile în prima fază, anume, cea 
curăţitoare. Crainic nu cosideră ceva ieşit din comun să 
vorbeşti despre patimi în această etapă, justificându-se elegamt 
şi logic, văzând în patimi şi o latură inaccesibilă nou. Aici se 
vede o clară influenţă apuseană, prin Ioan al Crucii, desigur.  

Ei bine, mergând pe drumul bătătorit de cel mai mare 
mistic apusean, Sf. Ioan al Crucii, teologul român vorbeşte de 
două ordine ale purificării : active şi pasive. Pentru a  înţelege 
mai bine aceste etape, face apel la imaginaţia noastră, cerându-
ne să ne imaginăm o pădure din care se taie copaciidar 
rădacinile rămân. Ei bine, copacii tăiaţi sunt patimile în sens 

                                                 
6 Ibidem, p.89. 
7 Ibidem, p.91. 



 6 

propriu, care se taie prin purificarea activă. Rădacinile rămase 
sunt patimile neaccesibile nouă, pe acestea doar Dumnezeu  le 
poate extirpa. Aceasta este purificarea pasivă de care se ocupă 
Dumnezeu.  

Purificările active nu sunt esenţiale oricât ar fi de 
complexe şi complete8. La capătul purificărilor active, sufletul 
trecut prin nopţile mortificărilor se găseşte abia ăn antecamera 
vieţii mistice. Abia acum sufletul este capabil de contemplaţie.  

Odată ajunşi în stagiul purificării pasive spiritul are 
impresia că este înghiţit de o bestie ....o sleire totală de puteri, 
un gol obscur cre îl face incapabil să se roage. 9 Această stare 
teologul o argumentează prin taina Botezului: a muri întru 
Hristos, pentru a învia întru Hristos. Este necesar ca sufletul să 
treacă prin acest mormânt, al morţii obscure, pentru a ajunge 
le reînoirea care îl aşteaptă10  Acum în locul celor şapte păcate 
dezrădăcinate iau naştere şapte virtuţi, iar puterile spirituale 
sunt revitalizate de acţinea Sf. Duh. 

Nu vreau să trec mai departe, deoarece propun să 
rămânem la începutul contemplaţiei, la antecamera sfinţeniei 
deoare aici se întâmplă lucruri miraculoase. Ioan al Crucii, un 
mistic atât de drag lui Crainic, prezintă culmi mistice la care 
omul terestru nicicînd nu a visat vreodată. Trebuie să spunem 
că Ioan al Crucii este  misticul apusean cel mai apropiat de 
duhul ortodox. 

Voi prezenta în cele ce urmează aceată antecameră, sau 
mai bine zis valorea  mistică anopţii la Juan de la Cruz, însă să 
vedem cine a fost acest mistic. 

Dacă pentru a clarifica problemelle actuale  ne 
îndreptăm privirea asupra Sfinţilor Părinţ ai Bisericii, nu e 
numai pentru a ne sprijini de un argument de autoritate, si 

                                                 
8 Ibidem, p.106. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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pentru că atunci când înfloreşte în omenire o realitate  nouă, 
aşa cum s-a întâmplat cu fecioria în primele veacuri, cei mai 
interesaţi să studieze fenomenul sunt contemporanii: ei sunt 
martorii unui fapt şi, văzându-i roadele, îi caută originea şi 
sensul. Sunt cu atât mai faşcinante, mai interesante aceste 
mărturii ale Sfinţilor Părinţi, pentu că ne aflăm în faţa unor 
giganţi, nu numai în teologie şi în sfinţenie, ci şi în efortul de a 
întrupa credinţa în cultură. Un asemenea titan este fără doar şi 
poate, si Ioan al Crucii, care a întrupat credinţa în cultură dar 
nu înainte de a fi urmat sfaturile evanghelice, spun aceasta 
deoarece el ne dă oarecum o teologie aplicată să ascunsă după 
paravanul sintagmelor metaforice. 

Dacă ar fi să- l definesc pe Ioan al Crucii printr-o 
sintagmă metaforică, cu siguranţă voi inversa puţin lucrurile în 
sintagma lui  René Descartes şi voi avea în loc de gândesc deci 
exist, iubesc deci exist.  

Ioan a fost întotdeuna ghidat de iubire, nu o iubire la 
nivel conceptual ci de o iubire experimentală, în Dumnezeu şi 
în oameni deopotrivă. Iubirea autentică nu e posesivă, ci e 
personalizatoare, fiindcă este un raport al adevărului cu 
alteritatea11, dar pentru aceasta trebuie să-mi pese de destinul 
celuilalt.  Putem să iubim conceptual întreaga omenire, dar 
dacă pe cel ce stă umăr lîngă umăr cu mine îl simt departe, 
atunci trebuie să mă întreb oare nu sunt precum Cain ? 

Opera Sf. Ioan al Crucii este cunoscută în Romînia 
datorită cursurilor de metafizică a lui Nae Ionescu, dascălul 
necontesta al unei ilustre generaţii care a preluat exemplul 
profesorului şi vor face la rândul lor referire la opera Sf. Ioan. 
Astfel găsim referiri în scriierile lui Eliade, Cioran, Şora, 
Noica. Aceştia au insuflat respectul pentru poetul iubirii şi 
ucenicilor lor, Pleşu Liiceanu, Patapievici, iar astăzi avem 

                                                 
11 Silvano Cola, Scrieri şi Mărturisiri, Trad. Pr. Cristinel Fodor, Ed. 
Sapienţia, Iaşi, 2010, p.134.  
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posibilitatea să buchisim întreaga opera a Sf Ioan al Crucii, şi 
asta datorită lor. 

Asupra operei lui Ioan al Crucii sunt puse câteva semne 
de întrebare, cum ar fii: în ce măsură este influenţat de ideile 
lui Dionisie Areopagitul? Problemă ridicată de profesorul 
Nichifor Crainic. Eu nu vreau să dezvolt această temă, dealtfel 
interesantă, ci  vreu  să scot în evidenţă în această lucrare 
profilul spiritual al sfântului, oglindit în creaţiile sale lirice, dar 
din ceea ce am citit pot să afirm că sfântul este influenţat cu 
precădere de Sfânta Scriptură, de marii scriitori ai vremii, de 
marii teologi ai Bisericii. După spusele profesorului Crainic, 
are rădacini bine înfipte în teologia lui Dionisie 12                                     

Cred că este un lucru normal în literatură, ca urmare el 
nu a fost aspru criticat de criticii vremii, şi putem desigur 
afirma că Ioan a contribuit esenţial la secolul de aur al 
literaturii spaniole, care în aceea vreme atinge apogeul, după 
cum afirmă dl. Bărbulescu.13 

Adevăratul său profil spiritual ar putea fi reconstituit 
numai pe baza operei, cu precădere, a poemelor mistice, 
admirabilă reflecţie artistică a unei viziuni trăite14 

Tema fundamentală a întrgii sale opere o constituie 
iubirea lui Dumnezeu, de fapt despre Ioan al Crucii se poate 
spune că a fost, este şi va rămâne omul şi poetul unei singure 
mari iubiri aceea a Creatorului lumii, al universului, în toată 
măreţia lui15  

Mistic elevat, Ioan, aprecia drept cea mai înaltă virtute 
iubirea lui Dumnezeu, la care se ajunge prin contemplare 

                                                 
12 http://www.rostonline.org/blog/razvan/2008/01/nichifor-crain ic-despre-
mistica.html, ora 04,26, 14.01.2013. 
13 Sf. Ioan al Crucii, Poeme mistice, trad.Simion Bărbulescu, Ed. Arania, 
Braşov, 1996, p.6. 
14 Ibidem, p.7. 
15 Ibidem, pp.9-10. 
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întreaga lui viaţă, atât de zbuciumată e străbătută de o 
experienţă lăuntrică, ce atinge apogeul unirii mistice16 

În scrieriile sale, realizate în trei mari opere de 
dimensiuni destul de întinse: Urcuşul Muntelui Carmel, 
Noaptea obscură, Cântec spiritual, Ioan al Crucii preţuieşte pe 
lângă iubire şi celelalte două virtuţi teologice: credinţa-care ne 
facitilitează metacunoaşterea şi nădejdea(speranţa) care ne 
poartă spre contopire cu Cel Prea Înalt. 

Contrastul dintre hazardul existenţei lumeşti şi 
dimensiunea spirituală care o fixează în etern va constitui linia 
de forţă a operei sale.17   

Revenind la teologia nopţii la Ioan al Crucii, com cita 
pt. A ne fi mai uşor urmărit poemul atât de drag lui Patapievici, 
Noaptea obscură:  

În noaptea-ntunecată  
de-a dragostei văpaie dogorită, – 

o, şansă minunată! – 
ieşii neauzită, 

fiindu-mi casa-n linişti cetluită. 
 
2 

Prin beznă fu rişată, 
pe-ascunsa scară, tainic travestită, – 

o, şansă minunată! – 
prin bezna negrăită, 

fiindu-mi casa-n linişti cetluită. 
 
3 

În noaptea dulce-lină, 
umblînd furiş, de nimenea văzută, 

o singură lumină 
pe calea neştiută 

îmi licărea, d in in imă născută  
 
4 

                                                 
16 Paul Aymord, op.cit.p. 291. 
17 Ibidem. 
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Ea mă-ndruma mai bine 
decît amiaza cea-n lumini avută 

spre cel rîvnit de mine, 
ce m-aştepta, tăcută 

să-l caut prin pustia ne’ncepută. 
 
5 

O, noapte ce-arătat-ai 
mai mult ca zorii calea tăinuită! 

O, noapte ce legat-ai 
iubitul de iubită – 

iubita în iubitul ei topită!  
 
6 

Pe sînu-mi ce-nflorise, 
căci pentru el anume se păstrase, 

ca legănat de vise 
în dulce somn rămase 

şi-ntreg văzduhu-a cedrii-nmiresmase. 
 
7 

Cînd boarea ce adie 
pe metereze păru -i răvăşise, 

sub mîna-i străvezie 
o rană se deschise 

pe gîtul meu – şi simţ  cu simţ mi-ucise  
 
8 

Uit îndu-mi de-ale mele, 
spre cel iubit p lecatu-m-am, răp ită, 

şi-n preajmă toate cele 
pieiră-ntr-o clip ită, 

sub crinii albi, pe unde nu-i ispită. 
 
 

 Nu voi face o critică literară, nu voi merge pe tâlcuirea 
fiecărui vers, ci voi încerca să redau în linii mari teologia 
acestei creaţii lirice, teologie ce se ascunde în spatele 
metaforei.  
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 Noaptea întunecată a sufletului – cca. 1579-1582 – 
trimite la aceeaşi experienţă spirituală, constituind expresia 
esenţializată poetic a teologiei mistice a Sfîntului Ioan al 
Crucii; “vocea” lirică este cea a sufletului-mireasă care, “în 
stare de goliciune şi curăţire”, străbate noaptea credinţei, 
dobîndind, o dată consumat extazul, starea de beatitudine a 
nunţii mistice.18 
 Prin tensiunea liică şi dramatică, prin adorarea care-l 
animă, prin frumuseţea plastică a acenei descrise, Noaptea 
întunecată este, după părerea mea, cel mai frumos poem al lui 
Ioan al Crucii. Iubirea este aici, punctul de pornire şi punctul 
de sosire. 
 Primele patru strofe evocă experienţa, deşertului care 
trebuie traversat noaptea. Pustiul este locul tăcerii, a 
singurătăţii, este locul unde te îndepărtezi de activităţiile 
zilnice. Pustiul este locul absolutului, locul libertăţii care-l 
pine pe on în faţa întrebărilor sale din urmă19 în golul 
singurătăţii omul se întâlneşte cu creatorul. Lucrurile mari 
încep în pustiu, nu se poate participa la misiunea lui Iisus fără 
a participa la pustiu20. Iisus este du de duhul în pustie dar 
pustiul lui Iisus nu se termină acolo, ci pustiul ultim va fi cel 
din Ps. 22,  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai 
părăsit.Din acest pustiu ţâşnesc apele vieţii.  
 VT  defineşte deşertul ca singurătate, singurătate care 
este un sentiment al morţii, omul ca persoană este 
condamnat(Cioran) să trăiască în iubire, relaţie . Prin urmare 
deşertul poate fi locul unde diavolul are cea mai mare putere, 
acolo eşti ispitit, iar pentr aieşii viu ,depinde de relaţia ta pe 
care o ai cu Dumnezeu . 

                                                 
18 http://www.rostonline.org/blog/razvan/2008/01/sfntul-ioan-al-crucii-
poemele-majore.html, ora, 04, 28, la 14.01.2013. 
19 Joseph Ratzinger, Drumul pascal, trad..pr.Mihai Pătraşcu, Ed. Sapienţia, 
Iaşi, 2006,p.12. 
20 Ibidem. 
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 Acum, deşi am zis că nu fac exegeză pe versuri, totuşi 
fac precizare că, dacă vroim să înţelegem prima strofă cum se 
cuvine trebiue neapărat să citim Divina Comedie a lui Dante. 
 Strofa a V-a , este o exclamaţie a spaţiului şi timpului. 
Ea vorbeşte despre exaltarea sufletului când se uneşte cu 
Dumnezeu, şi aici ma simt obligat să amintesc de romanul lui 
Eliade Nuntă în cer, spre o mai bună înţelegere, din păcate 
schelăria unei lucrări de seminar nu ne permite să dezvoltăm 
această temă mai pe larg, dar mă voi încumeta să spun o vorbă 
a savantului Eliade : cum se face că timpul nu trece pentru 
sfinţi, cum se face că un sfânt nu simte lucrul acesta pe care-l 
simţim noi, că trece timpul21 aşa scria Eliade în cartea Noaptea 
de sânziene, într-o noapte de sânziene se pare ca s-ar fi născut 
şi Ioan al Crucii. 
 Noaptea în concepţia lui Ioan al Crucii, derivă 
ideologic din concepţia despre întunericul divin 
dionisiac…noaptea înseamnă acea golire, acea evacuare a 
conţinutului sufletesc provenit din lumea creaturală.22 
 În continuare  vedem că după confesiune apare 
iluminarea, viaţa explodează în lumină. 
 Nu lungesc perea mult acest comentariu fiincă risc să 
mă extind, cu siguranţă Ioan al Crucii ar merita o teză de 
licenţă. 
 Dacă ar fi să tragem o concluzie am putea spune că. 
După ce ne ţinem mintea în iad şi nu deznădăjduim, apare 
unirea cu haul- iluminarea, toate acestea făcându-se din marea 
iubire a lui Dumnezeu. 
 Citit astfel poemul conţine, in rezumat teologia mistică 
a lui Ioan al Crucii.   
 
 
 
                                                 
21 Mircea Eliade, Noaptea de sânziene, Vol I, ed. Litera, Bucureşti, p.106. 
22 Nichifo r Crainic, Sfinţenia împlinirea umanului, p.95. 
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 UNIREA 
  
 Faza a treia e nunta cea de taină, când sufletul e primit 
în cămara de lumină a Mântuitorului23. Nevoinţele aşcetice în 
dimensiunile lor  ar rămâne tragedii eroice, dacă nu s-ar raporta 
la scopul sfâ pe care îl urmăresc24 , ne spune teologul Crainic, 
dândun-ne un exemplu classic: orice netrebnic poate să 
studieze teologia, dar numai un sfânt poate să 
teologhisească.25 
 Lumina taborică este înţelesul contemplaţiei răsăritene. 
Această lumină ne atrage spr cer. Creştinismul este a doua 
creaţie a omului26aceasta deoarece prin taine creştinul se 
integrează unui corp a cărui inimă Hristos, pulsează sângele 
transfigurator. Domnul euharistic este focul regenerator. În 
euharistie se înţelege clar caracterul realist şi teandric al 
misticii răsăritene. Cititorii lui Crainic sunt déjà obijnuiţi déjà 
cu binecunoscuta sintagmă: lumina mistică sacramentală. 
 Din cele spuse mai sus, nădăjduiesc că, am  reuşit să 
demonstrez că în viziunea lui Crainic, îndumnezeirea este 
scopul ultimo al omului. 

                                                 
23 Ibidem, p.111. 
24 Ibidem, p.110. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, p.113. 
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