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Pagini alese din scrierile a şapte gânditori reprezentativi ai
Greciei moderne – Veniamin al Lesbosului, Vrailas-Armenis,
Skaltsounis, Sfântul Nectarie, Louvaris, Kontoglou şi
Theodorakopoulos – despre firea şi nemurirea sufletului,
traduse din limba greacă în limba engleză şi editate
cu o Prefaţă, Introducere, Note şi Glosar de Constantin Cavarnos.
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Prefaţă
Scopul acestei cărţi este unul îndoit. Menirea ei, mai
presus de orice, este aceea de a îndrepta atenţia spre
ceea ce este, după părerea mea, subiectul cel mai de
seamă pentru om, acela al sufletului său, al firii şi nemuririi sale. Acest subiect este, din păcate, foarte neglijat în zilele noastre, nu numai de către filosofi, dar
şi de către teologi. Prin urmare, avem mare nevoie de
lucrări care să stimuleze şi să lumineze cugetele oamenilor cu privire la aceasta. Această carte a avut intenţia să informeze mai bine lumea vorbitoare de limba
engleză cu privire la gândirea filosofică elenă, despre
care se cunoaşte extrem de puţin în afara Greciei.
Am ales din lucrările a cinci gânditori greci reprezentativi moderni – Veniamin, Vrailas-Armenis, Skaltsounis, Sfântul Nectarie şi Theodorakopoulos – capitolele sau pasajele care se ocupă cu problema naturii
sufletului omenesc şi a nemuririi sale, şi le-am tradus
din limba greacă, cât mai corect cu putinţă. Aceste
lucrări din care au fost extrase aceste texte alese datează din anii 1820-1949. Am adăugat din loc în loc note
de subsol spre a lămuri anumiţi termeni sau puncte
importante din texte, sau pentru a demonstra apropierea dintre învăţăturile cuprinse în ele şi cele ale
binecunoscuţilor filosofi şi oameni de ştiinţă din alte
vremuri sau ţinuturi. În plus, întrucât biografia unui
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autor distins prezintă întotdeauna un interes aparte şi
ne ajută să-i vedem gândirea în lumina cea adevărată,
am introdus o notă biografică cu privire la fiecare dintre
cei cinci filosofi greci, la începutul capitolelor care cuprind textele lor.
Pentru acei care voiesc să urmeze pe mai departe
studiul gândirii filosofice grecești moderne asupra acestui subiect, am adăugat o bibliografie la sfârşitul acestei cărţi, sub titlul „Lecturi suplimentare”.
În traducerea numelor proprii grecești moderne
am folosit fonetica limbii grecești. În recopierea altor
cuvinte greceşti am făcut însă uz de sistemul folosit
de obicei de către savanţii englezi.
O parte a cercetării necesare pregătirii acestei lucrări a fost realizată în anii universitari 1957-1958 şi
1958-1959, pe vremea când, în calitate de om de ştinţă
– cercetător la Universitatea Fullbright, afiliată Universităţii din Atena – am făcut cercetări în domeniul gândirii grecești moderne.
Trebuie să-mi exprim aici cea mai profundă recunoştinţă faţă de guvernul Statelor Unite, fiindcă mi-a
dat posibilitatea de a face cercetări în acel domeniu timp
de doi ani. Trebuie să-i mulţumesc şi prof. George B.
Burch de la Universitatea Tufts şi dr. Arthur Nikelly
de la Universitatea Illinois, pentru amabilitatea cu care
au citit întregul manuscris şi pentru valoroasele sugestii
făcute.
Constantin Cavarnos
Universitatea Clark
Worcester, Massachusetts
Septembrie, 1967
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Prefaţă la cea de-a doua ediţie
Tipărită pentru prima oară în anul 1967, această
carte a rămas multă vreme în manuscris. Au fost adăugate două noi capitole şi note introductive, precum şi
un glosar cuprinzând peste 150 de termeni. A fost adăugată o notă la sfârşitul ultimului capitol, iar capitolul „Lecturi suplimentare” a fost uşor revizuit, referirile la lucrarea lui Nikolaos Louvaris fiind înlocuite
de afirmaţiile cu privire la cea a unui alt filosof, Spyridon Kalliaphas. În plus, au fost adăugate două ilustraţii la cele patru din prima ediţie: o fotografie care îl
înfăţişează pe Louvaris şi un autoportret al lui Fotie
Kontoglou, care a fost realizat în frescă, în anul 1932.
Într-unul dintre noile capitole sunt prezentate texte
alese din două lucrări scrise de către Louvaris (18851961); în cealaltă este redată partea principală a două
articole scrise de Kontoglou (1895-1965). Louvaris a
fost profesor de teologie şi filosofie la Universitatea
din Atena. Prin numeroasele sale scrieri, precum şi
prin cursurile şi frecventele sale conferinţe publice, el
a exercitat o puternică influenţă educativă asupra tinerilor studenţi şi a publicului grec mult mai larg. Kontoglou a dobândit renume în calitate de scriitor de beletristică, pictor şi, mai ales, ca iconograf, care a urmat şi a
reînviat foarte puternic tradiţia bizantină a zugrăvirii
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de icoane, precum şi în calitate de profund gânditor în
domeniile artelor frumoase, religiei şi filosofiei.
Datorez multe mulţumiri colegului meu, prof. Stephen Salamone pentru că a lecturat atent noile capitole şi a făcut valoroase sugestii pentru îmbunătăţirea
prezentării acestui nou material.
Constantin Cavarnos
Ianuarie, 1987
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Introducere
În cel dintâi tratat sistematic cu privire la suflet,
cel scris de către Aristotel cu mai bine de 2000 de ani
în urmă, este pus accentul pe marea demnitate şi
valoare a sufletului. La începutul acelei lucrări, în capitolul intitulat Despre suflet (Peri Psyches), Aristotel remarcă: „Noi socotim că întreaga cunoaştere este frumoasă şi de preţ, dar o parte a ei este mult mai de preţ
decât alta, fie datorită exactităţii sale, fie pentru că se
referă la ceva mai superioar şi mai frumoas. În ambele
cazuri este logic să aşezăm studierea sufletului printre
subiectele cu rangul cel mai înalt”1.
Marea importanţă a acestei cunoaşteri izvorăşte din
natura sufletului însuşi, pe care Aristotel a învăţat să
o aprecieze de la dascălul său, Platon, care, la rândul
său, învăţase să o preţuiască de la dascălul său, Socrate.
Acesta din urmă a identificat omul cu sufletul şi i-a îndemnat pe concetăţenii săi atenieni să-şi îndrepteze
eforturile, mai presus de orice, către îmbunătăţirea lui.
În „Apologia” scrisă de Platon, Socrate le spune atenienilor: „Nu fac nimic altceva decât să vă îndemn pe
voi toţi, bătrâni şi tineri laolaltă, să nu luaţi aminte
nici la trupurile voastre, nici la averile voastre, înainte
de a vă fi îngrijit în a ajunge la cel mai înalt grad de
1

30 a-b.
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îmbunătățire a sufletelor voastre”. Sufletul, susţinea
Socrate, este în mod esenţial independent de trup şi
este nemuritor; deci timpul şi efortul folosit spre progresul lui trebuie să fie petrecut cu mare grijă, „întrucât sufletul este în mod evident nemuritor, nu există
eliberare sau izbăvire de rău decât prin atingerea celei
mai înalte virtuţi a înţelepciunii”2.
Înaintea lui, Pitagora, Heraclit, Empedocle şi alţi
filosofi greci puseseră accentul în mod asemănător asupra realităţii şi demnităţii sufletului omenesc şi a nevoii de a-l îmbunăţăţi sau de a-l „curăţi”.
În ceea ce-l priveşte pe Aristotel, s-ar putea obiecta
faptul că părerea sa cu privire la suflet este destul de
diferită de cea a lui Platon, Socrate şi a altor filosofi pe
care i-am pomenit; şi faptul că marea demnitate pe care
el i-o atribuie la începutul tratatului său Despre suflet
nu este deloc în concordanţă cu concepţia pe care el i-o
atribuie în Vol. II, Cap. 1. Aici el defineşte sufletul drept
„actualitatea unui trup firesc care, „în mod potenţial,
posedă viaţă”3 şi continuă să spună că sufletul, astfel
definit, nu este despărţit de trup. De aici se înţelege
faptul că sufletul piere atunci când trupul moare – nu
este nemuritor, aşa cum este el pentru Socrate, Platon
şi ceilalţi. Dar, ar trebui notat faptul că aici Aristotel
vorbeşte de suflet în general, fie că acesta se află în
plante sau animale; şi, atunci când el revine la sufletul
omenesc, în volumul următor, el afirmă faptul că partea
(latura) superioară a sufletului, nous-ul sau raţiunea,
2
3

Phaedo, 107 c-d.
412 a.
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care-l deosebeşte pe om de fiare, este separat de trup
şi, deci, nemuritor4. Într-o altă lucrare, Despre conceperea animalelor, el spune că sufletul raţional „vine din
afară” şi intră în trup în momentul conceperii5. Mai departe, în Etica Nicomahică, Aristotel ne îndeamnă să
nu-i ascultăm pe materialişti: „Nu trebuie să-i urmăm
pe cei care ne poruncesc, oameni fiind, să socotim fiinţele
umane ca fiind muritoare din lucruri muritoare, ci ar
trebui, pe cât ne stă în putinţă, să ne facem nemuritori
şi să facem tot ce putem pentru a vieţui în armonie cu
lucrul cel mai bun din noi – nous-ul (raţiunea); căci...
în putere şi valoare, el întrece de departe orice altceva.
Şi se poate susţine faptul că acesta este eul fiecărui om,
întrucât el este ocârmuitorul şi cea mai bună parte a lui”6.
Atunci când grecii au fost încreştinaţi, atunci când
lumea elenă păgână a fost înlocuită de lumea creştină
a Bizanţului, ei au asimilat în învăţătura creştină numeroase elemente din filosofia greacă, care, aşa cum
spune Clement al Alexandriei, în Stromateis: „a fost un
dascăl care a adus mintea greacă, precum și Legea evreilor la Hristos”7. Printre aceste elemente existau multe
din psihologia lui Platon. Grecii Bizanţului au ignorat
ideile lui Platon cu privire la preexistenţă, reîncarnare
şi transmigraţia sufletului omenesc, dar au susţinut,
urmând învăţătura sa, faptul că el este o substanţă în
întregime nepieritoare, activă prin sine, netrupească,
III, Cap. 4-5, Cf. Meta, XII, 3, 1070 a 25-28.
737 a 5.
6
X, 7, 1177 b 33-1178 a 3. 7. Vol. 1, Cap. 5.
7
Vol. 1, Cap. 5.
4
5

16

Constantin Cavarnos

necompusă, simplă, care acţionează asupra trupului,
aşa cum şi acesta acţionează asupra lui, având trei puteri
principale: cea raţională, cea sufletească şi cea poftitoare.
Ca şi Platon, ei au afirmat cu insistenţă nemurirea
sufletului omenesc, iar unii dintre ei, precum Sfântul
Atanasie, Sfântul Grigorie de Nyssa şi Sfântul Maxim
Mărturisitorul, şi-au asumat responsabilitatea de a dovedi nemurirea sa prin argumente raţionale, dar cu referire la Sfânta Scriptură. Sufletul, afirmă ei, nu piere
atunci când trupul moare. El supravieţuieşte în întregime morţii trupului, ca o fiinţă personală, conştientă,
şi va experia fie fericire, fie suferinţă, în funcţie de calitatea vieţii sale pe pământ, până în Ziua Învierii şi a
Judecăţii, atunci când sufletele vor fi investite cu trupuri nestricăcioase, duhovniceşti. După aceea, sufletul
se va împărtăşi (împreună) cu trupul de binecuvântări
de negrăit (Cerul) sau de chinuri de negrăit (de nespus)
(Iadul).
În calitate de moştenitori atât ai grecilor antici, cât
şi ai bizantinilor, filosofii greci moderni au pus accentul
pe realitatea şi demnitatea sufletului omenesc şi au
căutat să dovedească firea sa netrupească şi nemurirea.
În plus, ei au criticat concepţii opuse, precum cele ale
materialismului, naturalismului şi pozitivismului. Dintre
cei antici, dascălul lor de frunte cu privire la suflet a
fost Platon. Deşi s-au referit mult mai puţin la Aristotel,
ei au văzut într-însul un aliat împotriva unor astfel de
şcoli de gândire, datorită afirmării sale emfatice a existenţei lui Dumnezeu şi a imaterialităţii şi nemuririi
sufletului (nous), pe care el îl socotea drept adevăratul
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eu al omului. Ca şi bizantinii, ei nu au acceptat doctrinele lui Platon cu privire la preexistenţă şi reîncarnare
sau identificarea omului în exclusivitate cu sufletul
lui. Deşi ei consideră că omul este în mod esenţial reprezentat prin suflet, ca şi creştinii, ei socotesc trupul
drept parte a naturii umane şi cred în învierea lui. În
Vest, mulţi filosofi, din secolul trecut şi din cel prezent,
au căutat să modeleze filosofia după ştiinţe şi să rezolve probleme metafizice, cum ar fi cea a sufletului,
cu ajutorul metodei ştiinţifice. În mod specific, ei nu
vorbesc despre suflet, ci numai despre unele dintre
lucrările sale, cum ar fi gândirea şi conştiinţa. Iar părerile lor despre natura şi izvorul acestora sunt vagi şi
evazive. Gânditorii greci moderni, pe de altă parte, au
socotit filosofia drept o disciplină superioară ştiinţei,
având propria sa metodă şi care o îndreptățește să fie
criticul ştiinţei.
În plus, în Occident, în vremurile moderne, a existat
tendinţa de a despărţi filosofia de religie şi de a face
filosofie fără vreo legătură cu religia. Grecii, pe de
altă parte, şi-au păstrat filosofia în strânsă legătură cu
credinţa lor ortodoxă. Cercetarea lor filosofică este călăuzită de credinţa lor ortodoxă şi recunoaşte nevoia
de a fi desăvârşită de o astfel de credinţă. În această
privinţă, ca şi în altele, ei se aseamănă bizantinilor.
Au existat excepții, oameni care au trădat tradiţiile lor bizantine şi clasice şi au urmat calea materialismului ştiinţific, pe care l-au importat din Europa occidentală. Dar ei au fost puţini şi de o importanţă cu
totul secundară. Ei nu reprezintă curentul principal al
gândirii filosofice elene.

