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VASILE ANDRU (1942-2016) s‑a născut în 22 mai în
Bucovina, regatul României. A fost prozator şi eseist,
membru al Uniunii Scriitorilor şi al PEN‑Clubului. Stu
dii universitare la Iaşi, absolvite în 1965. A predat cursuri
la Facultatea de Filologie din Suceava (1967‑1974) şi la
Facultatea de Ziaristică din Bucureşti (1991‑1993). Re
dactor principal la Viaţa Românească până în 2006. Din
2006 este redactor la revista Lumină Lină (Gracious Light)
din New York. Stagii de practică zen în Centrul Deshi
maru, La Gendronnière în 1991. Stagii de Vedanta, cu
bursă Sivananda, la Neyyar Dam, India, în 1992, 1996.
Retrageri spirituale pe Muntele Athos în 1997, 1998. Cer
cetări antropologice în Polinezia în 1999, 2000.
În 1990, întemeiază şi coordonează Centrul Român de
Practică Isihastă. Timp de 25 de ani, ţine conferinţe‑ate
lier de practică isihastă. Organizează retrageri spiritu
ale în Câmpulung Bucovina, Tg. Jiu, Sâmbăta de Sus,
Cernica şi stagii sapienţiale la Chişinău, la Kalymnos
(Grecia), Padova, Ischia (Italia), Barcelona, New York şi
San Francisco, Sydney.
SCRIERI. Selectiv: a) romane şi povestiri: Iutlanda posi
bilă, 1970; Mirele, 1975; Arheologia dorinţelor, 1977; Noap
tea împăratului, 1979; O zi spre sfârşitul secolului, 1983;
Turnul, 1985; Progresia Diana, 1987; Muntele Calvarului,
1991; Un univers cu o singură ieşire, 1997; Păsările cerului,
1999; Grădinile ascunse, 2006, 2016 (ediţie definitivă);
Veacul meu, fiara mea, 2014; Opt chipuri ale singurătăţii,
2016 , Zece povestiri antume, 2016. b) cărţi de antropologie
culturală şi spiritualitate: Viaţă şi semn, 1989; Terapia
destinului, 1994; India văzută şi nevăzută, 1993; Mistici din
Carpaţi, 1998; Istorie şi taină la Muntele Athos, 2001; Isi
hasmul sau meşteşugul liniştirii, 2002; Întâlniri cu maeştri
vizionari. Călătorii iniţiatice, 2003; Înţelepciune indiană,
2005; Psihoterapie isihastă, 2010; Surâd, deci exist, 2010;
Exorcismele. De la origini până la Tanacu, 2012; Geografia
sacră şi profană a vieţii, 2015; Peregrin în centrul lumii, 2016;
Apusul misticii populare (Farmece, legări, dezlegări), 2016.
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eoisihasmul este un termen pe care l‑a
propus Părintele Teofil Părăian. El se
referă la: isihasm cu mirenii, ales de tot mai
mulţi mireni, individual sau în grupuri.
Făcut în lume, de tot mai mulţi mireni, în
mulţeşte rugăciunea în lume.
Pot exista diferenţe între isihasmul tradi
ţional şi neoisihasm, diferenţe perfect nor
male, prin timp, prin limbaj, prin mediu.
Rugăciunea de toată vremea a mirenilor nu
este totuna cu „rugăciunea prin care se mân
tuiesc călugării”, deşi în ambele cazuri se
foloseşte aceeaşi formulă.
Isihastul mirean nu se agaţă de un du
hovnic care să‑l îndrume, pur şi simplu pen
tru că ar avea nevoie de un duhovnic care să
fi practicat isihasmul, ori aşa ceva, zice Pă
rintele Teofil, nu există – el n‑a întâlnit, în
–5–
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55 de ani de bucurie neoisihastă, niciun sin
gur duhovnic cunoscătot în isihasm.
Evident, Părintele Teofil, prin înţelep
ciune, este cu cel puţin 55 de ani înaintea
vremii sale.
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Părintele Teofil a vorbit despre neoisihasm
prin anii 1993‑1995, când isihasmul cu mire
nii luase o amploare cu consecinţe notabile.
Cum isihasmul era practicat de un pu
blic mirean tot mai numeros, a apărut o
reacţie oficială, nu sinodală, dar din partea
unor clerici însemnaţi, cum că isihasmul cu
mirenii, neoisihasmul, este „necanonic”, o
anomalie. Atunci Părintele Părăian inter
vine foarte competent şi spune:
Ba este o bucurie! Pentru că sporeşte rugă
ciunea în lumea de azi! Neoisihasmul e o bucu
rie, şi chiar este timpul să fie încurajat.
Părintele Teofil a vorbit despre neoisi
hasm numai în prezenţa neoisihaştilor. Nu
a vrut să‑l scoată în prim-plan, ci doar să‑i
certifice pe cei care lucrau deja. Deci nu a
făcut pledoarie pentru acest fenomen, ci
doar l‑a constatat şi acreditat în faţa celor
care erau în temă.
V.A.
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Cele şapte controverse (sau
erezii?) ortodoxe româneşti
din anii ’90
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n noiembrie 1994, m‑am reîntâlnit cu
Părintele Ioanichie Bălan la Sihăstria.
Trecuseră trei ani de la precedenta noastră
întâlnire. Trei ani care au creat între noi dis
tanţe amare.
Înainte de Revoluţie, fusesem răsfăţa
tul Părintelui Ioanichie. Îl vizitam atunci la
Mănăstirea Bistriţa, satul Viişoara; după
felul cum mă primea, cred că dânsul vedea
în mine un posibil ucenic mirean care‑i tre
buia. Sau măcar un „purtător de cuvânt”
spre lumea albă.
Îl bucurasem cu cartea Viaţă şi semn (1989),
unde vorbeam şi despre cartea sa Convorbiri
duhovniceşti, şi mai vorbeam despre homo
religiosus într‑un veac ateu. Se mirase că am
reuşit că contracarez rigorile cenzurii şi să
– 54 –
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Cu Părintele Stăniloae,
despre experienţe spirituale

Miercuri, 8 iunie 1987
‑am dat un telefon Părintelui Dumitru
Stăniloae, voiam să‑l văd. Părintele Stăni
loae mi‑a răspuns cald că mă aşteaptă, pot
să vin.
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Intru la părintele (str. Cernica, 6). Încă
pere strâmtă, plină de cărţi. El, bătrân, alb.
Simte că‑i contemplu bătrâneţea şi‑mi spune:
„Am 84 de ani! E o vârstă...” Îmi spune că
îl dor ochii, nu ştie dacă va mai putea ter
mina ultima sa carte, despre figura lui Iisus
în Evanghelie.
Era un om al cărţii, ori eu eram însetat
de oameni ai experienţei. Am avut repezeala
să‑i spun acest lucru. Atunci mi‑a scos o
lucrare a sa care se numea Prière de Jésus
et expérience du Saint‑Esprit, apărută la Paris.
– 112 –
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ocmai ai încheiat tabăra isihastă de
la Câmpulung Moldovenesc, care anul
acesta, 2012, a avut ca generic: O artă filocalică
de a trăi. Magistre Vasile Andru, învaţă‑ne odată
şi odată cum e cu viaţa asta subţire ca aţa…
— Am numit‑o Artă filocalică de a trăi ca
să o disting de alte elaborări pe această temă.
Latinii o numeau Ars vivendi sau Ars bene
vivendi. Formulez această artă de a trăi şi din
perspectiva practicii isihaste.
— Practică isihastă („meşteşugul liniştirii”),
pe care o îndrumi de peste două decenii. Cu mi
renii! L‑ai adus în civilie. Pe isihasm, pe meşte
şugul liniştirii.
Am văzut că, în sala de la Câmpulung în
care expui şi faceţi exerciţiile, fundalul este co
perta Filocaliei!
— Da, Constituţia noastră este Filocalia.
În spatele catedrei unde expuneam, era un
panou mare cu Filocalia. Aşa cum Traian
—
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O artă filocalică de a trăi
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