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Sfântul Isaac Sirul și Capitolele despre cunoaștere: 
Pnevmatologia și contextul ei

Capitolele despre cunoaștere ale Sfântului Isaac Sirul, patru
serii conținând fiecare circa o sută de unități – cele mai multe
sub formă de apoftegmă – sunt printre operele acestui autor,
probabil cel mai original al misticii siro-orientale, cele mai re-
prezentative și cu siguranță cele care, atât din punctul de ve-
dere al limbii, cât și al conținutului, se pretează cel mai bine
interpretării. În același timp, capitolele despre cunoaștere ocupă
o poziție aparte în cadrul dezvoltării literaturii mistice siro-
orientale, acestea reprezentând un tip de compendiu care re-
zumă structura teoretică a acestei tradiții. Probabil datorită
acestui fapt, ca de asemenea datorită renumelui unic al Sfân-
tului Isaac1, acestea au exercitat o influență profundă – care
așteaptă încă să fie cercetată – asupra autorilor de mai târziu
aparținând aceleiași tradiții. 

Tema centrală a acestor apoftegme corespunde preocu-
pării întregii mistici siro-orientale: transformarea vieții uma-
ne într-o existență duhovnicească prin sălășluirea Sfântului

1  Pentru o perspectivă de ansamblu asupra stadiului cercetării vieții și
operei Sfântului Isaac, vezi: Patrik Hagman, The Asceticism of Isaac of Nine-
veh, Oxford 2010, 223-233; Cf. Grigory Kessel/Karl Pinggéra, A Bibliogra-
phy of Syriac Ascetic and Mystical Literature (Eastern Christian Studies 11),
Louvain, 2011, 103-122. Sabino Chialà oferă o abordare cuprinzătoare a vie-
ții și a învățăturii sale, a scrierilor și a transmiterii lor în manuscris, a tra-
ducerilor medievale și moderne ca și a influenței lor în: Dall’ ascesi ere-
mitica alla misericordia infinita. Ricerche su Isacco di Ninive e la sua fortuna,
Firenze, 2002 [Sabino Chiala, Isaac Sirianul – asceza singuratică și mila fără
sfârșit, trad. Maria Cornelia și diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2012]. 
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Duh2. O asemenea transformare este în același timp scopul
ultim al ascezei anahoretice și în general al existenței umane
„în această lume”. Acest fenomen al inițierii omului în exis-
tența duhovnicească – ca și cel al puterii Sfântului Duh care
lucrează în această inițiere – a fost descris de fapt de mai multe
ori, atât în Capitolele despre cunoaștere, cât și în restul literaturii
mistice siro-orientale, însă nicăieri nu a fost discutat în mod
sistematic3. Cu toate acestea, la baza acestor descrieri se află
structuri de gândire coerente, chiar sistematice. Analiza Capi-
tolelor despre cunoaștere din lucrarea de față – prima analiză cu-
prinzătoare a acestor texte încă needitate în original – servește

2  Încă din cele mai vechi mărturii ale monahismului, sălășluirea Sfân-
tului Duh reprezintă scopul ultim al ascezei: vezi F. Nau, La version sy-
riaque de la première lettre de Saint Antoine, în: ROC 14 (1909), 281-297, aici
296 [de asemenea, Antonius Eremita (dub.), Epistula prima, G. Garitte
(CSCO Iber. 6), Louvain, 1955, 4,1-20]; Cf., Scrisoarea a VII-a în greacă
(a XIII-a în siriacă), ed. F. Nau (PO IX), 453,6-10 [„Duhul pocăinței” (πνεῦ-
µα µετανοίας), care se distinge de Sfântul Duh, „predă sufletele Sfântului
Duh, atunci când el le-a curățit deplin, și [acesta] nu încetează să toarne
peste el mireasmă și dulceață după cum a spus și Levi: «cine a cunoscut
plăcerea Duhului dacă nu aceia în care El și-a făcut sălaș?» (Apocrif neiden-
tificat)’’ [ὅταν καθαρίσῃ αὐτὰς (sc. τὰς ψυχὰς) τελείως, παραδίδωσιν
αὐτὰς τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ, καὶ οὐ παύεται ἐπιχέον αὐταῖς εὐωδίαν
καὶ γλυκύτητα, καθὼς καὶ ὁ Λευΐ φησι· «καὶ τὴν ἡδονὴν τοῦ πνεύµα-
τος τίς ἔγνω, εἰ µὴ ἐκεῖνοι, εἰς οὓς κατεσκήνωσεν;»] și scrisoarea a IV-a
în greacă (a IX,X,VIII-a în siriacă), ibidem, 443-445 [p. 445: Călugării care
doresc „să primescă un dar spiritual” (χάρισµα πνευµατικὸν ἀναλαβεῖν),
trebuie să stăruie în lucrările ascezei, „cerând din toată inima Duhul de foc -
și El li se va da” (αἰτοῦντες ἐν ὅλῃ καρδίᾳ τὸ Πνεῦµα τοῦ πυρὸς καὶ δοθή-
σεται ὑµῖν) (6-8); Cf. Apophthegmata Patrum (collection systématique) XI.37
(SC 474, Guy 152); XV.19 (SC 474, Guy 300); XVI.22 (SC 474, Guy 404).

3  Listele (mai mult sau mai puțin structurate) cu modurile în care lu-
crează Sfântul Duh existente în operele autorilor siro-orientali [vezi, de
exemplu, Yohannan din Daliatha [dub.; fortasse Yawsep Hazzaya, vezi
Robert Beulay, „Introduction”, în: La collection des lettres de Jean de Daly-
atha, ed. R. Beulay, PO 39, Turnhout 1978 (în lucrarea de față = Beulay),
257-302, aici 43f.], E48 și E49 (Beulay 500-521), ambele scrieri „despre dife-
ritele lucrări ale harului care li se cuvin celor care se nevoiesc” (Beulay
500)], abia dacă pot fi caracterizate ca sistematizări. Pentru citarea din ope-
ra lui Yohannan din Daliatha: E (= epistula) se referă la scrisori, M (= memra)
la tratate; între paranteze este indicat numele editorilor și numerele pagi-
nilor respectivei ediții. La tratatele inedite 16-29 între paranteze se află nu-
merele paginilor manuscrislului Vat. Sir. 124. 
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tocmai reconstruirii acestor structuri de gândire implicite.
Pentru a face aceasta trebuie evidențiat în ce măsură însăși
pnevmatologia Sfântului Isaac Sirul – concentrată pe interi-
oritatea pură – este legată de destinul specific al anahoretis-
mului siro-oriental, privit în cadrul dezvoltării istorice a Bise-
ricii din acea vreme. 
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PARTEA ÎNTÂI

Autorii misticii siro-orientale ca 
reprezentanți ai unei tradiții distincte: 

Percepția de sine și percepția din exterior 

 




