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Abstract 

The article presents Philo’s understanding of ecstasy, by 
considering first the eclecticism of his thought (strands of 
stoicism and Platonism weaved into a predominantly Jewish 
fabric) and the allegorism underlying Philo’s interpretation of the 
Scripture. 

Philo’s understanding of ecstasy is ultimately influenced by 
his conception of God, the Logos and the human person. Since 
these views are largely indebted to Platonism, it can be argued 
safely that the ecstatic experiences Philo describes (the others’ or 
his own) are not in line with those mentioned in the Hebrew 
Scripture. Rather, Philo holds that in order to reach to God, one 
needs to undergo a certain spiritual ascension. Far from being the 
result of God’s spontaneous grip of the human mind, the Philonic 
ecstasy is the outcome of a contemplative life, which only a few 
select are likely to assume. 
 

Introducere 
Influenţa lui Filon asupra creştinismului timpuriu, mai ales 

asupra celui răsăritean, constituie un loc comun pentru 
cunoscătorii istoriei gândirii creştine. Se recunoaşte îndeobşte că 
ecourile concepţiilor sale teologice răzbat până la Clement, Origen 
şi chiar Grigorie de Nyssa.  
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Există numeroase fire din ţesătura teologică a primelor 
secole creştine care coboară până la gânditorul alexandrin, dar în 
studiul de faţă dorim să ne oprim asupra unuia singur – cel 
referitor la spiritualitatea mistică filoniană, despre care credem că 
reprezintă în germene un proiect spiritual care n-a rămas fără ecou 
printre gânditorii creştini timpurii. Demonstraţia cuprinzătoare a 
acestei influenţe nu poate fi făcută, desigur, într-un material de 
mică întindere, precum cel de faţă. De fapt, scopul studiului 
nostru este identificarea în scrierile lui Filon a premiselor acestui 
proiect spiritual în cadrul căruia extazul mistic are un rol 
semnificativ. Analiza detaliată a modului în care au fost receptate 
aceste idei de către Clement, Origen sau Grigorie de Nyssa ar 
trebui să facă obiectul unor studii separate. 

 

1.1. Filon şi caracterul eclectic al gândirii sale 

Informaţiile despre viaţa lui Filon sunt fragmentare, dar se 
poate recompune, cu ajutorul lor, un parcurs biografic sumar, 
susceptibil să dea întrucâtva seama de scopul şi conţinutul bogatei 
sale opere, din care doar câteva lucrări au fost traduse în limba 
română. 

Două ferestre spre vremurile tulburi care au marcat atât 
viaţa lui Filon, cât şi existenţa comunităţii evreilor din Diaspora1 

                                                 
1 Se estimează că numărul evreilor din Egipt ajungea la un milion, dintre care o 
sută de mii erau concentraţi la Alexandria, în cartierul evreiesc al Deltei. 
Pentru detalii despre pogromurile împotriva evreilor din timpul împăratului 
Caligula, ca şi despre răzbunarea evreilor după moartea acestui cezar, vezi 
Zenaida Anamaria Luca, secţiunea „Introducere”, în Philon, Comentariu alegoric 
al Legilor Sfinte după lucrarea de şase zile, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 13-15. 
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sau din Ţara Sfântă sunt lucrările Legatio ad Caium şi In Flaccum.2 O 
altă sursă de informaţii este istoricul Josephus Flavius. 

Filon s-a născut şi a trăit, cu excepţia scurtei sale şederi la 
Roma, în Alexandria. Data naşterii şi cea a morţii au făcut obiectul 
a numeroase controverse, dar ar fi rezonabil să credem că s-a 
născut în apropierea anului 20 î.Hr. şi că a murit în preajma anului 
50 d.Hr.3

Atunci când se scrie despre Filon, se accentuează în general 
controversa pe care o poartă cercetătorii în delimitarea zonelor de 
influenţă iudaică, respectiv platonică în gândirea sa. A fost 
avansată ideea că, în virtutea formaţiei sale eleniste, Filon a fost în 
primă fază un platonician fervent şi că, ulterior, dorind să-şi 
exploreze rădăcinile religioase, s-a aplecat cu pasiune asupra 
moştenirii iudaice primite şi a încercat o reconciliere a tradiţiilor 
ancestrale ale poporului său cu deschiderea pe care el o avea către 
erudiţia greacă a vremii.4

Nu trebuie uitat că, dincolo de aceşti doi poli tradiţionali în 
jurul cărora este circumscrisă în mod tipic gândirea sa, Filon este 
foarte eclectic: de la Platon a preluat credinţa în Dumnezeul 
transcendental şi în nemurirea sufletului, de la stoici un puternic 
simţ al ordinii universale şi exaltarea apatheiei, de la 

                                                 
2 Prima redă cu multă stăpânire de sine tribulaţiile sale la curtea imperială de la 
Roma, ca parte a unei delegaţii de evrei trimişi să încerce disuadarea 
sângerosului tiran de la fixaţia sa megalomană de zeu care trebuie adorat până 
şi de naţiunea iudaică, intransigent monoteistă. A doua prezintă persecuţiile 
îndurate de evrei din partea guvernatorului Flaccus şi sfârşitul tragic al 
acestuia, văzut ca o manifestare a justiţiei divine. 
3 David M. Scholer, „An Introduction to Philo Judaeus of Alexandria” în C. 
D. Yonge (trad.) The Works of Philo. Complete and Unabridged, Peabody, 
Hendrickson, 1993, p. xi. 
4 David Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în Arthur Green, Jewish 
Spirituality, New York, Crossroad, 1986, p. 199. 
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neopitagoricieni simpatia pentru grupuri monahale precum cele de 
pe malul lacului Mareotis. Aceasta face ca idealul său spiritual să 
constituie de fapt un amalgam de stoicism şi platonism.5

Aşa cum remarca William Fairweather, sistemul lui Filon 
este lipsit de armonie, deoarece concepţii speculative greceşti sunt 
amestecate cu adevăruri pozitive ale religiei revelate.6 Totuşi, dacă 
vrem să aflăm sursa doctrinei lui Filon cu privire la extaz, 
Fairweather recomandă să studiem nu teoria sau practica religiei 
elenistice, ci experienţa profeţilor veterotestamentari.7

 

1.2. Alegorismul – premisa proiectului spiritual filonic 

Comunitatea evreilor din Alexandria, în care şi-a primit 
Filon educaţia, era divizată în două tabere. Într-una se regăseau 
fundamentaliştii, care se opuneau explicării alegorice a Scripturii, 
iar în cealaltă se regăseau liberalii, care contestau orice altă 
interpretare cu excepţia celei alegorice.8

Filozoful alexandrin este continuatorul unei tradiţii 
importante care coboară, în istorie, până la traducătorii 
Septuagintei sau gânditori ca Aristeas şi Aristobul, socotiţi printre 

                                                 
5 Anthony Meredith, „Philo”, în Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright şi 
Edward Yarnold (eds.), The Study of Spirituality, New York, Oxford University 
Press, 1986, p. 95. Mai ales programul său etic poartă amprenta stoicismului. 
De pildă, filosoful alexandrin critică activitatea sexuală excesivă, chiar şi în 
căsătorie, dar concede că ea face dovada nu atât a unor probleme de suflet, cât 
a unui exces de umezeală şi foc în trupul omenesc. Vezi David Biale, Eros and 
the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America, Basic Books, New York, 
1992, p. 38. 
6 William Fairweather, Jesus and the Greeks or Early Christianity in the 
Tideway of Hellenism, Edinburgh, T. & T. Clark, 1924, p. 187. 
7 W. Fairweather, op. cit., p. 216. 
8 Don Martindale, Social Life and Cultural Change, Princeton, N.J., Van 
Nostrand, 1962, p. 506. 
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primii alegorizatori iudei ai Bibliei.9 Interpretarea alegorică a 
textelor vechi n-a fost o inovaţie a evreilor alexandrini. În cultura 
greacă a existat, de asemenea, un tipar de gândire potrivit căruia 
trebuia să se caute în scrierile homerice sau hesiodice un sens 
speculativ de profunzime.10

Ca erudit format în spiritul tradiţiei elenistice, Filon pune 
accent pe raţiune şi nutreşte, în paralel, mari suspiciuni faţă de 
relatările cu aparenţă de mit sau izvorâte dintr-o imaginaţie 
nestăpânită. De pildă, interpretând vocea divină care i-a vorbit lui 
Moise din rugul aprins, Filon manifestă suspiciuni faţă de 
posibilitatea ca relatarea respectivă să fie marcată de magic sau 
miraculos.11

Alegoria însemna, în paralel, practicarea unei eisegeze care 
se întâlnea pe scară largă în perioada contemporană lui şi care era 
acceptată ca făcând parte din sfera normalităţii chiar şi de către 
cititorii cei mai sofisticaţi.12

Conform concepţiei filoniene, un interpret alegoric trebuie 
să pornească de la premisa că textul sacru este o criptogramă 
cuprinzătoare care ascunde, sub masca ei narativă, indicii şi 
informaţii despre ordinea morală şi naturală a lumii.13

                                                 
9 A. Meredith, „Philo”, în C. Jones (ed.), op. cit., p. 94. 
10 G. W. F. Hegel, Lectures on the History of Philosophy, vol. 2, Lincoln, NE, 
University of Nebraska Press, 1995, p. 388. 
11 Denise Lardner Carmody & John Tully Carmody, Mysticism: Holiness East and 
West, New York, Oxford University Press, 1996, p. 151. 
12 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., 
p. 199. 
13 A. Meredith, „Philo” în C. Jones, op. cit., p. 95. 
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De pildă, relatarea biblică despre izgonirea lui Agar de către 
Avraam ilustrează maniera în care omul bun izgoneşte ispita 
pasiunilor sale ca urmare a supunerii faţă de intelect.14

Dincolo de platonismul său, Filon păstrează un ataşament 
profund faţă de gândirea iudaică, din care se revendică, totuşi, 
într-o manieră sofisticată. În concepţia sa, ideile măreţe ale lui 
Platon sunt abia nişte scântei din revelaţia divină încredinţată lui 
Moise. Prin programul său alegoric, filozoful elenist descoperă în 
Lege şi în Profeţi întreaga filozofie platonică, dar ajunge să creeze 
un hibrid care nu are nici forţa platonismului, nici pe cea a 
iudaismului.15

 

1.3. Concepţia despre Dumnezeu şi implicaţiile ei 
pentru proiectul spiritual filonic 

Pentru a contura proiectul spiritual al lui Filon trebuie să 
vedem care este doctrina sa cu privire la Divinitate. Într-un anume 
sens, Filon este fidel spiritului ebraic, pentru care cunoaşterea lui 
Dumnezeu este scopul înţelepciunii. De asemenea, el păstrează un 
principiu cardinal al monoteismului iudaic, atunci când Îl 
consideră pe Dumnezeu realitatea ultimă, cauza şi scopul 
existenţei prin excelenţă.16

Filon deviază semnificativ de la doctrina Vechiului 
Testament când spune despre Dumnezeu că există, dar noi nu 
putem şti Cine este. În această privinţă, el manifestă în mod vădit 

                                                 
14 Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, Oxford, Oxford University 
Press, 1995, p. 377. 
15 Benjamin W. Bacon, „Formative Influences” în Thomas S. Kepler (ed.), 
Contemporary Thinking about Paul: An Anthology, New York, Abingdon-
Cokesbury Press, 1950, p. 112. 
16 Norman Bentwich, Hellenism, Philadelphia, The Jewish Publication Society 
of America, 1920, p. 165, 174. 
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intenţia  de a-L feri pe Dumnezeu de orice limitare sau 
imperfecţiune.17 Pentru el, fiinţa divină este caracterizată de 
absenţa totală a oricăror calităţi, tocmai pentru a justifica 
contrastul total dintre Dumnezeu şi tot ce este finit. Dumnezeu 
este înălţat mai presus de oricine şi de orice, de aceea nu este 
caracterizat de predicatele finite cunoscute inteligenţei omeneşti.18

Aşa cum vom vedea în partea de final a acestui studiu, deşi 
afirmă că Dumnezeu este dincolo de cuvinte, alexandrinul face 
aprecieri ferme despre Dumnezeu. Esenţa lui Dumnezeu 
transcende înţelegerea, dar putem ajunge la cunoaşterea existenţei 
sau a providenţei Sale.19

Dumnezeul lui Filon însă transcende atât concepţia lui 
Platon (Binele şi Unul), cât şi pe cea a pitagoricienilor (monada). 
În urma exerciţiilor spirituale, omul ajunge să se apropie de 
Dumnezeu într-o manieră extatică; în cazul lui Filon, extazul pare 
să însemne că, pe durata acestuia, facultăţile naturale se retrag 
dinaintea lui Dumnezeu, fiind înlocuite de prezenţa Lui.20 
Dualismul filonic, de inspiraţie platoniciană, este mai pronunţat 
decât la Platon, de unde şi o accentuare suplimentară a nevoii de 
asceză (disciplină).21

Scopul suprem al fiinţei omeneşti este vederea directă a lui 
Dumnezeu. Chiar din această viaţă, este posibil ca un suflet 
virtuos, în momente de entuziasm răpitor, să se ridice deasupra lui 
însuşi într-o contemplare extatică a Divinităţii. Vederea Divinităţii 
                                                 
17 W. Fairweather, op. cit., p. 188. 
18 Wilhelm Windelband, A History of Philosophy, New York, Harper, 1958, p. 
237. 
19 W. Fairweather, op. cit., p. 188. 
20 A. Meredith, „Philo” în C. Jones, op. cit., p. 96. 
21 S. Angus, The Religious Quests of the Graeco-Roman World: A Study in the 
Historical Background of Early Christianity, New York, Biblo and Tannen, 1967, p. 
34. 



Emanuel Conţac 70 

 

este piscul fericirii pământeşti, cel mai înalt pe care îl poate atinge 
sufletul înainte de a ajunge la eliberarea de trup, care este 
răsplătirea acordată după moarte numai celor care s-au eliberat de 
robia simţirii.22 Această năzuinţă către Dumnezeu presupune însă 
şi înţelegerea că Dumnezeu este cel care acţionează, deoarece, atât 
timp cât mintea rămâne la originea a ceea ce se întâmplă, ea este 
departe de a face loc intervenţiei lui Dumnezeu:23

Atunci când intelectul iese din sine şi se aduce pe sine jertfă 
lui Dumnezeu, [...] se cheamă că mărturiseşte credinţă Fiinţei. 
Dar atâta vreme cât intelectul se presupune pe sine a fi cauza 
vreunui lucru, este departe de a se oferi pe sine Domnului, 
de a-i mărturisi Lui credinţă; faptul de a fi recunoscător şi de 
a aduce mulţumiri trebuie să înţelegem că nu este lucrarea 
sufletului, ci tot lucrarea lui Dumnezeu, Cel care face să 
apară în suflet mulţumirea şi recunoştinţa.24

Să remarcăm că în misticismul filonian apare un factor 
nou, pe care nu-l regăsim la alţi gânditori platonicieni. Este vorba 
de credinţă, dar ea nu trebuie exagerată, nici luată în mod izolat, 
deoarece, prin supradimensionarea rolului ei, ar putea duce la 
„misteriosofie” sau credulitate.25

Concepţia platonică a lui Filon despre Dumnezeu se 
traduce în ideea că bunătatea lui Dumnezeu este lipsită de invidie. 
Dumnezeu este sursa graţiei, iar aceasta face posibil caracterul 
drept al omului în ochii lui Dumnezeu, fiindcă el întinde o mână 
mântuitoare chiar şi păcătoşilor.26

                                                 
22 W. Fairweather, op. cit., p. 194. 
23 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green, op. cit., p. 
225. 
24 Philon, Comentariu alegoric al Legilor Sfinte după lucrarea de şase zile, I, 82, trad. de 
Zenaida Anamaria Luca, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 53. 
25 S. Angus, op. cit., p. 34. 
26 Otto D. D. Pfleiderer, Christian Origins, Daniel A. Huebsch – trad., New 
York, B.W. Huebsch, 1906, p. 50. 
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Înţelegerea sinergistă a posibilităţilor limitate pe care le are 
omul de a produce prin sine însuşi schimbările spirituale pe care le 
doreşte este dublată, la Filon, de conştientizarea incapacităţii 
omului de a păstra o viziune stabilă asupra divinului, ceea ce face 
ca experienţa aceasta spirituală să capete un caracter fluctuant.27

În mod paradoxal, Filon propune un drum al nevoinţei 
spirituale, în paralel cu recunoaşterea rolului pe care îl are 
Divinitatea în ascensiunea sufletului. De fapt, încă mai constituie 
subiect de dezbatere dacă oamenii pot să ajungă la unirea cu 
divinul prin forţe proprii sau după ce au avut parte de o iniţiativă 
divină.28 Oricum, Filon pare să recunoască şi că anumiţi oameni 
sunt înzestraţi în mod natural cu daruri superioare care îi ajută să 
poată dobândi înţelepciunea, aproape fără efort. Pentru persoanele 
obişnuite, este nevoie de strădanii susţinute în aventurarea către 
înălţimi semeţe, iar practicanţii vor avea parte de numeroase 
suişuri şi coborâşuri,  întrucât pot să cadă în vechile obiceiuri.29

 

1.4. Implicaţiile doctrinei despre Logos 

La Filon opoziţia între divin şi finit este atât de mare, încât 
hăul ontologic dintre cele două ordine ale fiinţei trebuie traversat 
cu ajutorul unui Logos mediator. Rolul acestuia se manifestă în 
iconomia interacţiunii lui Dumnezeu atât faţă de lume, cât şi faţă 
de poporul Israel, ca mijlocitor al întregii revelaţii a lui Dumnezeu. 
Logosul este în acelaşi timp mare preot, dar şi parakletos al 

                                                 
27 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., 
p. 226. 
28 D. L. Carmody, op. cit., p. 150. 
29 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., 
p. 214. 
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oamenilor înaintea lui Dumnezeu, sursa continuă a binelui şi 
adevărului în om.30

Probabil că lucrurile trebuie nuanţate. După cum remarca 
Wilhelm Windelband, Filon porneşte de la premisa potrivit căreia 
virtutea omului se poate realiza şi dezvolta numai prin lucrarea 
Logosului divin.31 Acele suflete în care locuieşte El, cărora li se dă 
în chip de pâine autentică din cer, pot fi salvate din păcătoşenia 
universală, găsindu-şi calea spre casă, de pe tărâmul pământean al 
înstrăinării, către limanul ceresc unde îşi au sălaş sufletele.32 Omul 
nu se poate izbăvi din robia simţurilor, şi nici nu se poate înălţa 
către modelul divin prin forţele sale, ci doar prin puterea divină 
mediată de Logos, care coboară în sufletele omeneşti şi le sfinţeşte 
ca temple ale lui Dumnezeu, ca parte a unui proces în care omul 
este receptorul pasiv al puterii divine.33

Fairweather susţine însă că, şi în aceste condiţii, filozoful 
alexandrin este obligat să afirme imposibilitatea unui suflet pios de 
a atinge unirea cu Dumnezeu altfel decât într-o stare de extaz 
inconştient. 34 Într-adevăr, pentru Filon, spiritul uman nu poate să 
locuiască împreună cu cel divin şi, în ciuda oricărei medieri, 
antiteza dintre Dumnezeu şi om rămâne imposibil de depăşit. S-a 
afirmat că Filon se apropie mult de teologia lui Ioan, dar, în pofida 
unei aparente apropieri, el rămâne, totuşi, în afara graniţelor 
teologiei creştine pentru că nu poate concepe în niciun fel ideea de 
„întrupare a Logosului” ca acţiune de realizare istorică şi 
permanentă a principiului divin în viaţa omenească.35

                                                 
30 O. D. D. Pfleiderer, op. cit., p. 52 
31 W. Windelbandt, op. cit., p. 227. 
32 O. D. D. Pfleiderer, op. cit., p. 52 
33 Ibid., p. 53. 
34 W. Fairweather, op. cit., p. 195-196. 
35 O. D. D. Pfleiderer, op. cit., p. 54. 
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Întorcându-ne la esenţa experienţei spirituale, aşa cum o 
concepe Filon, ne putem întreba dacă nu cumva Fairweather are 
dreptate când critică proiectul spiritual al alexandrinului, sub 
motiv că absenţa voinţei şi a gândirii înseamnă de fapt subminarea 
vieţii spirituale în expresia ei autentică. 

 

1.5. Implicaţiile concepţiei despre suflet şi trup 

Filon se deosebeşte radical de moştenirea sa iudaică în 
privinţa unui aspect esenţial – concepţia despre trup şi despre 
suflet. Ca platonist, el consideră că sufletul îşi are originea pe 
tărâmurile cereşti, iar după moarte doreşte să se întoarcă la starea 
pură şi eterică pe care o avea înainte de intrarea în trup. Sufletul 
are o afinitate naturală faţă de tărâmul ceresc al divinului, deoarece 
sufletul este acea parte a omului care a fost făcută după chipul lui 
Dumnezeu.36

Trupul, pe de altă parte, este considerat terenul predilect 
pentru nesfârşite nenorociri şi sursa lipsei de cunoaştere (agnoia) şi 
a ignoranţei (amathia), iar călătoria pământească în trup este o 
perioadă de surghiun.37 În termeni chiar mai drastici, trupul este 
mormântul sufletului, dar, dacă acesta din urmă nu se lasă prins în 
capcana dorinţelor trupeşti, ajunge nemuritor.38

Dincolo de această opoziţie între suflet şi trup, Filon pare 
să aibă în vedere un război continuu chiar în interiorul sufletului, 
între partea lui raţională şi partea lui iraţională, cu victorii când de-
o parte, când de alta. Starea aceasta de conflict endemic din 
interiorul fiinţei umane trebuie rezolvată prin îndepărtarea treptată 
                                                 
36 J. Edward Wright, The Early History of Heaven, New York, Oxford University 
Press, 2000, p. 194. 
37 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., 
p. 212. 
38 L. Jacobs, op. cit., p. 377. 
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a sufletului de tărâmul sensibil, printr-un urcuş către o viaţă de 
perfecţiune în Dumnezeu.39

Filon se foloseşte, pentru a ilustra această ascensiune, de 
două triade biblice, alcătuite din Enos, Enoh şi Noe, respectiv 
Avraam, Isaac şi Iacov. Avraam, de pildă, este filozoful mistic care 
părăseşte studiile producătoare de sofisme, abandonează tărâmul 
simţurilor pentru tărâmul realităţilor inteligibile, după o perioadă 
de cochetări cu panteismul caldeean, ajungând la cea mai înaltă 
vedere a Divinităţii şi fiind transformat în întruchiparea 
desăvârşită a legii naturale.40

Concepţia lui Filon despre suflet şi trup se situează, cum 
precizam mai sus, în linia platonică, pe care o vor urma şi 
neoplatoniştii. Totuşi, extazul filonic este diferit de cel plotinian. 
În cazul primului, facultăţile naturale se retrag dinaintea lui 
Dumnezeu, pe când în cazul celui de-al doilea, facultăţile naturale, 
considerate din perspectiva lor divină, se ridică la starea lor 
autentică.41

Această concepţie despre suflet va fi înţeleasă şi mai bine 
dacă ne vom referi succint şi la gândirea cosmologică a lui Filon. 
Filozoful alexandrin, care pare să fi adoptat modelul celor şapte 
ceruri, porneşte, în fiecare dintre cele câteva cazuri în care prezintă 
acest model, de la interpretarea alegorică a unor obiecte 
menţionate în Scriptură, precum sfeşnicul cu şapte braţe din 
Templu. La moartea omului, sufletul său revine pe acest tărâm 
celest.42 O referire la această călătorie de pe pământ către ceruri se 
găseşte în Quis Rerum Divinarum Heres (Cine este moştenitorul lucrurilor 

                                                 
39 D. Winston „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., p. 
213. 
40 Ibid., p. 213. 
41 A. Meredith, „Philo” în C. Jones (ed.), op. cit., p. 96. 
42 J. E. Wright, op. cit., p. 152. 
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divine?), care propune călătoria lui Avraam drept paradigmă pentru 
călătoria sufletului: 

Există o anumită lecţie pe care trebuie să o învăţăm, când se 
spune despre omul bun nu că moare, ci că pleacă, deoarece 
ni se arată că acele suflete care sunt complet curăţite nu pot 
fi nimicite şi nici nu pot să moară, ci doar pleacă într-o 
călătorie de pe acest pământ spre cer, fără a avea parte de 
stricăciunea şi nimicirea pe care moartea pare să le aducă.43

 

1.6. Concepţia lui Filon despre pneuma şi despre 
profeţie 

Concepţia lui Filon despre structura fiinţei umane trebuie 
completată cu o abordare a conceptului de pneuma. D. Lyle 
Dabney descoperă trei laturi ale acestei concepţii, provenind din 
trei filiere diferite. 

O primă latură provine pe filieră stoică şi poate fi 
reconstituită din lucrarea „Despre creaţie”. Aici Filon se apropie 
mult de Seneca, deoarece, la ambii, spiritul divin este acea 
componentă a fiinţelor omeneşti care participă la lumea divină.44 
Pneuma mai este privit şi din perspectiva funcţiilor sale profetice. 
În această privinţă, Filon preia ceva din gândirea lui Platon, pentru 
că se arată dispus să accepte existenţa unor forme extatice de 
profeţie, care nu sunt însă expresia unei unirii cu caracter mistic, ci 
mai degrabă stări temporare de posedare a omului de către divin.45

Aici Filon are o concepţie foarte asemănătoare cu cea a lui 
Plutarh, care susţine că inspiraţia divină profetică atrage după sine 
                                                 
43 Philon, Quis Rerum Divinarum Heres, 276 în Philip Yonge (trad.), The Works of 
Philo, p. 300. 
44 D. Lyle Dabney & Bradford E. Hinze (eds.) Advents of the Spirit, Milwaukee, 
Marquette University, 2001, p. 68. 
45 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green (ed.), op. cit., 
p. 223. 
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un soi de mania, în timpul căreia suflarea divină care intervine 
înlocuieşte facultatea raţională de judecată.46 Şi la Filon, ca şi la 
Plutarh, inspiraţia profetică presupune o pierdere temporară a 
controlului mintal, pierdere prilejuită tocmai de acest pneuma 
exterior. Pentru Plutarh, pneuma era aburul care se ridica din 
crăpătura stâncii aflate în sanctuarul de la Delphi.47 Aici ar trebui 
probabil să facem o precizare de context şi să spunem că răpirea 
extatică era un element al diverselor culte practicate în lumea 
elenistică şi constituia un semn exterior al unirii cu Divinitatea.48

Există câteva locuri în care Filon discută acest aspect al 
profeţiei prilejuite de „invazia” minţii divine. Unul dintre ele se 
găseşte în lucrarea Quis Rerum Divinarum Heres: 

Câtă vreme mintea continuă să strălucească în noi, 
revărsându-şi lumina ca de amiază asupra întregului suflet, 
noi, fiind stăpâni asupra noastră înşine, nu suntem posedaţi 
de vreo influenţă din afară. Dar când [mintea] ajunge la apus, 
atunci, cum ar fi de aşteptat, extazul care purcede din 
inspiraţie ne cuprinde, şi nebunia pune stăpânire pe noi.49

Un adjectiv recurent folosit de Filon pentru a descrie 
această stare, mai ales cu referire la Moise şi profeţi, este e;nqeoj - 
„inspirat de Dumnezeu”. Adjectivul este folosit şi în sintagme 
precum e;nqeoj katokwch, (posedare sau inspiraţie divină) sau 
e;nqeoj mani,a („nebunie” divină).50 Această „nebunie” se poate 
produce numai ca parte a unei dialectici în care facultăţile 
omeneşti se retrag în faţa celor divine: 

                                                 
46 D. L. Dabney, op. cit., p. 69. 
47 D. L. Dabney, op. cit., p. 69. 
48 W. Fairweather, op. cit., p. 346. 
49 Philon, Quis Rerum Divinarum Heres, 264, în Philip Yonge (trad.), The Works of 
Philo, p. 299. 
50 C.H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1953, p. 191. 
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Când lumina divină străluceşte, cea omenească apune, iar 
când apune, cea dintâi răsare şi străluceşte. Aceasta se 
întâmpla mai ales tagmei profetice. Mintea din noi este 
izgonită de venirea spiritului divin, dar se întoarce la plecarea 
lui... întrucât profetul, chiar şi când pare să vorbească, în fapt 
este tăcut, şi Altul foloseşte mădularele vorbirii sale, gura şi 
limba, pentru a proclama ce doreşte.51

C. H. Dodd comentează că ne-am putea aştepta ca Filon să 
stabilească o legătură între această stare de extaz şi cunoaşterea sau 
vederea lui Dumnezeu, care este viaţa veşnică. Filon pare să spună 
însă că extazul îl poate aduce pe om la limita vederii, nu însă mai 
departe. E drept, mintea este creditată cu capacitatea de a 
pătrunde toate părţile universului vizibil, ba chiar dincolo de el, 
către lumea formelor eterne, în care se străduieşte să vadă razele 
pure şi neamestecate ale luminii totale revărsându-se ca un puhoi 
asupra ei, încât ochii înţelegerii sunt orbiţi de strălucirea ei 
copleşitoare. 

Când [mintea] percepe astfel modelele şi ideile originale ale 
acelor lucruri inteligibile prin simţurile exterioare pe care le-a 
văzut pline de o frumuseţe copleşitoare, devine cuprinsă de 
un soi de beţie trează precum zeloţii de la festivalurile 
coribantice şi cedează în faţa entuziasmului [...] fiind purtată 
în sus, către piscul acelor lucruri care sunt percepute numai 
de intelect, până când pare să ajungă la marele Rege însuşi. Şi 
în timp ce doreşte cu ardoare să-l privească, raze pure şi 
neamestecate de lumină divină se revarsă asupra ei ca un 
şuvoi, încât covârşesc ochii inteligenţei cu splendoarea lor.52

O formă superioară de profeţie despre care vorbeşte Filon 
este de factură „hermeneutică”, deoarece este mediată nu prin 
                                                 
51 Philon, Quis Rerum Divinarum Heres, 264-265, în C.H. Dodd, op. cit., p. 191. 
Se impune preluarea acestui citat din comentariul lui Dodd, deoarece 
traducerea lui Yonge pare să nu redea fidel gândirea lui Filon în această 
secţiune. 
52 Philon, De opficio mundi, 71, în Philip Yonge (trad.), The Works of Philo, p. 11. 
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posedare extatică, ci prin intermediul unei voci divine. Dacă în 
profeţia extatică profetul devine un mediu pasiv, în profeţia 
„hermeneutică” destinatarul participă în mod activ la proces. Filon 
dă ca exemplu momentul în care Moise a primit Decalogul pe 
Sinai şi este de părere că mintea inspirată a participantului este 
ascuţită şi stimulată ca urmare a acestei experienţe. Probabil 
tocmai în această a doua formă de profeţie trebuie căutată 
concepţia lui Filon despre unirea mistică.53

În profeţia hermeneutică putem detecta ideea de unire a 
minţii umane cu Mintea Divină, în termenii unui urcuş al sufletului 
şi nu ai unei descinderi supranaturale. Dacă Plotin avea să 
propună unirea cu inefabilul Unul, Filon propune doar unirea cu 
Mintea Divină, acel aspect al Divinităţii care se manifestă ca 
Logos.54

Mintea omenească trebuie să respingă închipuirile vechi 
care au înşelat neamul omenesc şi să parcurgă o dialectică a 
desăvârşirii până când 

...se va deprinde să privească în sus, să străbată înălţimile; să 
cutreiere totdeauna ţinuturile sublime; să caute frumuseţile 
divine şi să privească lucrurile pământeşti ca pe nişte glume: 
aşa descoperă că jos avem de-a face doar cu jocuri de copii; 
sus sunt lucrurile cu adevărat serioase.55

 

1.7. Esenieni şi terapeuţi. Incursiune în spiritualitatea 
aplicată din vremea lui Filon 

                                                 
53 D. Winston, „Philo and the Contemplative Life”, în A. Green, op. cit., p. 
223. 
54 Ibid., p. 224. 
55 Philon, Viaţa lui Moise, 190, trad. de Ion Acsan, Bucureşti, Hasefer, 2003, p. 
87. 
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Lucrările lui Filon conţin detalii şi despre spiritualitatea 
practică din vremea sa. S-ar spune că idealul spiritual al 
alexandrinului este înfăţişat din două perspective: cea a vieţii active 
(virtuoase) şi cea a vieţii contemplative. 

Idealul vieţii active este prezentat în lucrarea Quod omnis 
probus liber sit, care cuprinde o descriere a unei comunităţi de 
esenieni al căror ţel era libertatea interioară, dobândită în urma 
supunerii pasiunilor (dorinţa, frica, plăcerea şi durerea). Se poate 
recunoaşte cu uşurinţă în acest program şi o coloratură stoică.56

Filon descrie de fapt acest ideal într-un context mai larg, 
conştient că în fiecare zonă a pământului, chiar şi printre barbari, 
există un număr restrâns de persoane chibzuite, drepte şi 
virtuoase, după cum şi cei vicioşi, permanent aplecaţi către 
plăcere, se regăsesc pretutindeni pe faţa pământului. În chip de 
exemple sunt invocaţi magii din Persia şi gimnosofiştii din India, 
care, potrivit lui Filon, validează ideea de existenţă a înţelepţilor în 
zone pe care grecii le-ar fi considerat mai puţin susceptibile să 
producă practicanţi ai înţelepciunii. 

Filozoful alexandrin mai menţionează Palestina şi Siria, 
oprindu-se asupra esenienilor, a căror viaţă o prezintă într-o 
manieră idealizată. Esenienii sunt, „mai presus de orice, oameni 
devotaţi slujirii lui Dumnezeu, nu sacrificând animale, ci studiind 
mai degrabă cum să-şi păstreze minţile într-o stare de sfinţenie şi 
puritate”.57

În acest scop, esenienii aleg o viaţă rustică, departe de 
corupţia caracteristică mediului citadin, cultivă pământul, 
practicând o moderaţie care îi face să nu fie câtuşi de puţin 
preocupaţi să strângă aur şi argint sau să-şi extindă pământurile. 

                                                 
56 A. Meredith, „Philo” în C. Jones (ed.), op. cit., p. 96. 
57 Philo, Quod Omnis Probus Liber Sit, 75, în Philip Yonge (trad.), The Works of 
Philo, p. 689. 
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Felul lor paşnic de a fi este evident din faptul că printre ei niciunul 
nu se îndeletniceşte cu făurirea armelor sau cu vreo meserie care 
ar putea fi lesne pusă în slujba războiului. Unul dintre principiile 
lor călăuzitoare spune că toţi oamenii se nasc egali şi că nimeni nu 
trebuie să-şi subjuge semenii sau să-i ţină în sclavie. 

Îndeletnicirile practice sunt completate de preocuparea 
pentru studiul legilor sfinte, despre care Filon spune că n-ar fi 
putut fi create de mintea omenească, ci sunt rodul inspiraţiei 
divine. Esenienii se reunesc în ziua a şaptea în sinagogile lor, iar 
cei mai înţelepţi împărtăşesc din sulul Cărţii Sfinte celor din 
auditoriu. 

Astfel, oamenii sunt învăţaţi pietatea, sfinţenia, dreptatea şi 
cumpătarea, şi priceperea şi ştiinţa de a stăpâni starea acelor 
lucruri care sunt în mod natural bune, rele sau indiferente, ca 
să aleagă ceea ce este drept şi să evite ce este rău, folosind o 
întreită suită de precepte, reguli şi criterii, şi anume dragostea 
de Dumnezeu, dragostea de virtute şi dragostea de semeni.58

Gruparea eseniană deţine toate lucrurile în comun şi fiecare 
a învăţat să le folosească numai potrivit necesităţilor proprii, 
cedând prisosul către uzul obştesc. În ciuda adversităţilor pe care 
le-au întâmpinat din partea tiranilor care au dominat ţinutul 
Palestinei, ei şi-au câştigat, pe drept, renumele de oameni virtuoşi, 
de bună credinţă, trăitori ai unei vieţi cu adevărat fericite. 

Idealul vieţii contemplative este prezentat într-o lucrare 
omonimă – De vita contemplativa – care înfăţişează o comunitate 
iudaică monahală stabilită pe malul lacului Mareotis. Membrii 
comunităţii, cunoscuţi sub numele de „terapeuţi”, duceau în cea 
mai mare parte o viaţă solitară şi frugală. Printre activităţile lor 
spirituale se numărau studierea alegorică a Scripturii, compunerea 

                                                 
58 Philo, Quod Omnis Probus Liber Sit, 83, în Philip Yonge (trad.), The Works of 
Philo, p. 690. 
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de psalmi şi postul pe o perioadă de până la şase zile.59 În afara 
întâlnirilor obişnuite, de sabat, membrii acestei comunităţi mixte 
se reuneau la fiecare cincizeci de zile pentru un festival special, 
intitulat Pannuchis, care dura toată noaptea.60 Se poate crede că 
această grupare era destul de emancipată, dacă le permitea 
femeilor să studieze Scriptura în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţilor. 
Emanciparea nu era însă totală, pentru că încăperea unde se 
adunau membrii era împărţită în două, printr-un paravan care lăsa 
posibilitatea celor două grupuri să cânte în comun la evenimentele 
speciale. 

Dintre momentele festive, cel mai important era Şavuot, în 
cadrul căruia avea loc un ospăţ, însoţit de o discuţie erudită, pe 
teme tratate alegoric, şi de momente muzicale în care cele două 
coruri, alcătuite din femei, respectiv bărbaţi, îşi răspundeau unul 
altuia, pentru ca în final să se reunească şi să cânte până 
dimineaţa.61

Prin urmare, sunt beţi toată noaptea, până dimineaţa, de 
această beţie frumoasă, fără să-şi simtă capetele îngreuiate 
sau ochii apăsaţi de somn; ba sunt chiar mai treji decât atunci 
când au venit la banchet, atât în privinţa ochilor, cât şi a 
întregului trup. Rămân acolo până dimineaţa, când văd 
soarele răsărind, şi-şi ridică mâinile către cer, implorând 
linişte şi adevăr, şi ascuţimea de a pricepe.62

Dat fiind faptul că verbul de la care provine substantivul 
„terapeut” este polisemantic, vocaţia acestei grupări monahale 
                                                 
59 Ross Shepard Kraemer, Her Share of the Blessings: Women’s Religions among 
Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, New York, Oxford 
University Press, 1993, p. 113. 
60 Vergilius Ferm (ed.), Encyclopaedia of Religion, New York, Philosophical 
Library, 1945, p. 784. 
61 R. S. Kraemer, op. cit., p. 114. 
62 Philo, De Vita Contemplativa, 89 în Philip Yonge (trad.), The Works of Philo, p. 
706. 
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poate fi înţeleasă în două feluri: ei sunt fie „vindecători” (ai 
sufletului), fie „închinători”. Oricum, regimul de viaţă al 
terapeuţilor se deosebea substanţial de cel al esenienilor, deoarece 
aceştia din urmă se îndeletniceau şi cu munci fizice, pe când 
terapeuţii preferau un stil de viaţă eminamente contemplativ pe 
care probabil şi-l puteau permite, deşi nu ni se spune care erau 
mijloacele prin care îşi câştigau existenţa.63

Comunitatea terapeuţilor era probabil platonică; membrii ei 
voiau să se închine Celui existent prin sine, mai bun decât Binele, 
mai pur decât Unul şi anterior Monadei, iar scopul activităţii lor 
este dobândirea unui extaz pentru a cărui descriere se foloseşte un 
limbaj care aduce aminte de dialogurile Ion şi Phaedrus ale lui 
Platon.64

Imersiunea în realitatea spirituală este atât de profundă, 
încât invadează fiecare aspect al fiinţei. După cum spune Filon, 

... [terapeuţii] păstrează o reminiscenţă nepieritoare despre 
Dumnezeu, încât nici măcar în visele lor nu li se înfăţişează 
ochilor altceva decât frumuseţea virtuţilor şi a puterilor 
divine. Prin urmare, multe persoane vorbesc în somn, 
dezvăluind şi rostind învăţăturile mult iubite ale filozofiei 
sacre.65

Devine evident, din întreaga descriere pe care o face Filon, 
că imaginea terapeuţilor este substanţial idealizată. Aceşti oameni 
sunt în acelaşi timp cetăţeni ai cerului şi ai lumii. Ei sunt plăcuţi 
înaintea Tatălui şi Creatorului universului graţie virtuţii lor, care a 
atras asupra lor dragostea lui în chip de răsplătire care întrece de 
departe toate averile şi îi conduce către piscul fericirii desăvârşite. 
 

                                                 
63 L. Jacobs, op. cit., p. 552. 
64 A. Meredith, „Philo” în C. Jones (ed.), op. cit., p. 96. 
65 Philon, De Vita Contemplativa, 26 în Philip Yonge (trad.), The Works of Philo, 
p. 700. 
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1.8. Experienţa lui Filon însuşi 

S-a pus deseori în discuţie întrebarea dacă Filon este un 
mistic sau nu. Este greu de dat un răspuns tranşant. Cert este că 
are profilul unui mistic, deoarece proiectul său spiritual porneşte 
de la premisa necesităţii unei infuzii a divinului în uman. 

Potrivit lui Erwin Goodenough, există religii nemistice ai 
căror adepţi nutresc reverenţă, respect, loialitate şi chiar dragoste 
profundă pentru Fiinţa divină. Totuşi, când ei conştientizează 
propria insuficienţă în faţa Divinităţii şi se aşteaptă ca ea să vină să 
îndepărteze zgura, în vederea comuniunii, atunci devin mistici.66

Filon susţine că a avut numeroase experienţe mistice, 
asimilabile unei forme de extaz, în timpul cărora a resimţit un 
puternic aflux de idei primite prin inspiraţie divină.67

Una dintre aceste experienţe se regăseşte în lucrarea De 
Migratione Abrahami, interpretare alegorică a periplului pe care îl 
parcurge Avraam la chemarea lui Dumnezeu de a-şi părăsi ţinutul 
natal. Filon declară că nu-i este ruşine să povestească această 
experienţă, pe care a avut-o de mii de ori: 

...uneori, când m-am aşternut la lucru sleit, am devenit dintr-
o dată plin, şi, în chip nevăzut, ideile curgeau şuvoi asupra 
mea, fiind sădite în mine de sus; astfel încât, prin influenţa 
inspiraţiei divine, m-am aprins puternic şi n-am mai ştiut 
nimic de locul în care eram, nici de cei care erau prezenţi, 
nici de mine însumi, nici de ce spuneam sau scriam; atunci 
eram conştient de bogăţia interpretării, de bucuria luminii, de 
vederea devenită cât se poate de pătrunzătoare, de o energie 
cât se poate de lămurită cu privire la tot ceea ce trebuia făcut, 

                                                 
66 Erwin Goodenough, An Introduction to Philo Judaeus, New Haven, CT, Yale 
University Press, 1940, p. 29. 
67 S. Angus, op cit., p. 35. 
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toate având asupra minţii mele efectul pe care cea mai 
lămurită demonstraţie vizuală l-ar avea asupra ochilor.68

 

1.9. Limbajul mistic şi limitările inerente acestuia 

Limbajul lui Filon poartă în germene esenţa unei metode 
care va face carieră în teologia răsăriteană – apofatismul. Această 
metodă propune un limbaj al negării care să-l elibereze pe 
Dumnezeu de conceptele înguste care încearcă să-l definească şi 
care sfârşesc prin a-l circumscrie. Totuşi, acest limbaj al negării, 
supus unei analize riguroase, duce la contradicţii. Steven Katz 
purcede într-o astfel de analiză şi scoate la iveală câteva astfel de 
incoerenţe, în cartea sa, Mysticism and Language. 

Potrivit autorului, în ciuda declaraţiilor privind caracterul 
inefabil al lui Dumnezeu, misticii revelează în mod neintenţionat 
mai mult decât ar sugera negaţiile lor explicite privitoare la înţeles 
şi la conţinut. În categoria acestor mistici se încadrează şi Filon.69

Filozoful elenist susţine în principiu că divinul este 
„imposibil de numit, inefabil”, dar când descrie activitatea sa 
absolută şi primordială, care înseamnă aducerea în fiinţă a celor 
existente, demersul său ajunge să contrazică teologia sa negativă 
ori de câte ori este nevoie. Steven Katz identifică următoarele serii 
de atribute pe care Filon le asociază cu Divinitatea: (1) Fiinţa în 
sine (Doar Dumnezeu are fiinţă autentică); (2) Unul în fiinţă, nu în 
sens numeric, ci din perspectiva simplităţii, unităţii şi caracterului 
indivizibil; (3) Primul Principiu; (4) imaterial (ceea ce echivalează 
cu o declaraţie de „conţinut”); (5) neschimbător; (6) Minte, 
intelect universal şi absolut (formele sunt gândurile lui Dumnezeu, 
                                                 
68 Philon, De Migratione Abrahami, 35, în Philip Yonge (trad.), The Works of 
Philo, p. 256. 
69 Steven T. Katz (ed.), Mysticism and Language, New York, Oxford University 
Press, 1992, p. 25. 
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iar „locul” lor este Logosul lui Dumnezeu); (8) Dumnezeu este 
liber în acţiunile sale; (9) Dumnezeu acţionează ca urmare a 
bunătăţii sale.70

În final, se desprinde ideea că, pentru Filon, Dumnezeu, 
oricât de inefabil l-ar considera alexandrinul, se situează într-o 
matrice care este în acelaşi timp greacă şi iudaică. Aceasta îl pune 
pe Filon în situaţia de a face slalom printre două concepţii: cea 
aristoteliană, potrivit căreia Dumnezeu este un principiu necesar, 
şi cea biblică, privitoare la libertatea divină.71

 

 

1.10. Concluzii 

„Religia” lui Filon este una pentru cei puţini, iar idealul 
propus de el este atins de câţiva aleşi, căci doar o categorie 
restrânsă de favorizaţi ating ţelul şi câştigă recompensa.72 
Încercarea lui Filon de a crea un proiect spiritual coerent nu se 
realizează pe deplin, deoarece gânditorul alexandrin acumulează 
anumite contradicţii. Dumnezeu este transcendent într-o manieră 
atât de radicală, încât nu poate interacţiona cu lumea decât prin 
intermediul Logosului, ceea ce nu exclude însă chemarea omului 
de a depune strădanii pe calea virtuţii şi a ridicării spirituale către 
Dumnezeu. 

Extazul, aşa cum îl înţelege Filon, diferă de extazul 
caracteristic activităţii profetice evreieşti, deoarece constituie în 
mod limpede o influenţă a filozofiei platoniciene. Starea de extaz 
contemplativ se instalează în urma unui efort conştient şi 
deliberat, programatic, de ascensiune spirituală, şi nu în urma unei 

                                                 
70 S. T. Katz (ed.), op. cit., p. 25-26. 
71 Ibid., p. 27. 
72 W. Fairweather, op. cit., p. 215. 
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interacţiuni spontane a lui Dumnezeu cu fiinţa umană, atunci când 
El primeşte laudă şi închinare sau când doreşte să transmită un 
mesaj, prin intermediar profetic. 

 
 


