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ORIGINILE PATERNITĂȚII 
DUHOVNICEȘTI ÎN RĂSĂRIT

Una dintre tr[s[turile cele mai caracteristice 
ale cre\tinismului r[s[ritean contemporan 

este des[vâr\ita sa omogenitate cu originile cre \ tine, 
continuitatea vie care leag[ Biserica de P[rin@i. 
Aceast[ înr[d[cinare în tradi@ie, foarte sensibil[ în 
ceea ce prive\te liturghia sau exprimarea teologic[, 
se verific[ în egal[ m[sur[ \i în via@a monahal[.

Într-adev[r, când vizitezi ast[zi m[n[stirile din 
Grecia, din România sau din alte @[ri ortodoxe, este 
cu neputin@[ s[ nu fii frapat de identitatea profund[ 
care exist[ între via@a \i spiritualitatea c[lug[rilor 
pe care îi întâlne\ti \i acelea ale eroilor Apoftegme-
lor \i Vie@ilor din vechime. Se cade chiar s[ spu-
nem c[ tocmai acolo unde elementele tinere sunt 
numeroase \i unde se înfirip[ o profund[ înnoire 
a vie@ii, aceast[ asem[nare este cea mai percepti-
bil[. |i totu\i, ace\ti c[lug[ri sunt ai vremii lor, unii 
dintre ei au frecventat mediile universitare, au avut 
uneori o meserie înainte de a intra în m[n[stire, nu 
dispre@uiesc tehnicile contemporane.

Unul dintre marile resorturi ale acestei 
continuit[@i este existen@a unor p[rin@i duhovnici, în 
care se perpetueaz[ harisma „avvilor” pustiei. Prin 
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ei se împline\te tradi@ia, o tradi@ie care nu este sim-
pl[ p[strare de obiceiuri dobândite, ci transmiterea 
unui har \i a unei experien@e duhovnice\ti care vi-
vifiaz[ neîncetat \i, într-o oarecare m[sur[, recre-
eaz[ din[untru, în fiecare epoc[, forme de via @ [ 
\i comportamente deopotriv[ vechi \i mereu noi, 
semne vizibile ale comuniunii cu toate genera @ iile 
precedente \i vehicule mereu adaptate nevoilor 
fiec[ruia, ale puterii Duhului care ne introduce în 
Împ[r[@ia ce nu este din lumea aceasta.

Unui observator superficial, apari@ia marilor stare@i 
ru\i \i moldoveni la sfâr\itul secolului al XVIII-lea ar 
putea s[ i se par[ o noutate. Ea nu era îns[ decât @â\ni-
rea la suprafa@[ a unei pânze freatice care nu încetase 
s[ irige tainic toat[ cre\tin[tatea slav[ \i r[s[ritean[ în 
epoci în care împrejur[rile nu îi îng[duiser[ s[ se ma-
nifeste atât de luminos. Leg[tura care îi une\te pe Pai-
sie Velicikovski, pe Teofan Z[vorâtul \i pe stare @ ii de 
la Optina cu avva Antonie \i cu avva Pimen nu a fost 
niciodat[ rupt[, \i ei sunt cei care retr[iesc în ace \ ti 
mo\tenitori ai darurilor lor duhovnice\ti. De aceea nu 
va fi de prisos s[ reamintesc, în chip de introducere 
la aceast[ culegere, originile acestei paternit[@i du-
hovnice\ti pe care stare@ii ru\i au exercitat-o în chiar 
pragul epocii noastre.

SEMI-ANAHORETISMUL EGIPTEAN

Colec@iile de apoftegme ne-au p[strat istorisi-
rea urm[toare: „Un frate l-a întrebat pe un b[trân: 
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Ce trebuie s[ fac[ omul pentru a dobândi harisma 
virtu@ilor? B[trânul a r[spuns: Dac[ cineva vrea s[ 
înve@e o meserie, leap[d[ orice alt[ preocupare, se 
face ne\tiutor \i, prin aceast[ smerenie, dobânde \ te 
darul acelei meserii. Tot a\a \i c[lug[rul: dac[ nu 
leap[d[ orice îndeletnicire omeneasc[ \i nu se dis-
pre@uie\te pe sine mai mult decât pe oricare al-
tul, a\a încât s[ nu socoteasc[ niciodat[ c[ e mai 
bun decât cutare sau deopotriv[ cu cutare, nu va 
dobândi absolut nicio virtute. Dac[ dimpotriv[ se 
smere\te \i se dispre@uie\te în toate cele, atunci 
virtu@ile vor prinde a se exersa \i se vor ar[ta de la 
sine, c[ci scris este: „«va în@elege în ziua aceea c[ 
Eu sunt Cel care gr[ie\te: Iat[-M[!»”1 

Acest text este interesant în mai multe privin@e. 
El ne poate ajuta s[ sesiz[m în ce context se situ-
eaz[ exerci@iul paternit[@ii spirituale în aceste pus-
tiuri din Egipt, în care grupuri de doi sau trei uce-
nici tr[iau peste s[pt[mân[ în jurul unui b[trân, 
în chilii împr[\tiate, neadunându-se laolalt[ cu 
membrii altor familii analoge decât sâmb[ta \i du-
minica, pentru a participa la liturghie într-o bise-
ric[ central[. 

În apoftegma pe care tocmai am citit-o, uce-
nicul îl întreab[ pe b[trân cum s[ „dobândeasc[ 

1 Dialogue des vieillards sur les pensées, 30, în Les apoph-
tegmes des Pères du désert, trad. J. Cl. Guy, Bellefontaine, 
1968, \i n. 507 (De\i dau în not[ trimiteri la traducerile 
publicate, folosesc adesea aici pentru Apoftegme traduceri 
personale).
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harisma virtu@ilor”. Termenul de harism[, suscepti-
bil de accep@iuni variate, evoc[ în mod spontan, în 
acest mediu al P[rin@ilor pustiei, manifest[ri v[zute 
\i extraordinare ale Duhului Sfânt. Apoftegmele, ca 
\i literatura haghiografic[, men@ioneaz[ mereu da-
rurile minunate de care se bucur[ b[trânii pustiei, 
\i care fac din monahismul primar o mi\care haris-
matic[ amintind de Biserica apostolic[: vedere cu 
duhul, dar al minunilor \i al vindec[rilor, deosebi-
rea duhurilor, proorocie; se ad[ugau uneori feno-
mene de luminozitate corporal[. Aceste daruri sunt 
semne str[lucitoare ale lu[rii în posesie a fiin@ei lor 
de c[tre Duhul Sfânt; ele le dezv[luie celorlal@i oa-
meni c[ Împ[r[@ia lui Dumnezeu este printre noi.

B[trânul, avva pustiei, apare astfel, în rolul s[u 
vizavi de ucenici, ca fiind cu totul altceva decât un 
înv[@[tor al ucenicilor, un îndrum[tor spiritual, sau, 
cu atât mai mult, un fel de stare@. El este un martor 
al rev[rs[rii eshatologice a Duhului Sfânt, un om 
în care profetismul Noului Leg[mânt se exprim[ 
în mod manifest, \i care, a\a fiind, poate împ[rt[\i 
acest Duh celor c[rora le d[ haina monahal[, ca 
Ilie transmi@ându-i lui Elisei, dimpreun[ cu haina, 
duhul lui profetic îndoit (cf. 2 Regi, 2, 9-15).

Trebuie s[ preciz[m c[, dac[ frecven@a haris-
melor extraordinare este de net[g[duit în mediul 
monahal primitiv, mae\trii spirituali ai pustiei arat[ 
în realitate mai pu@in interes acestor daruri spec-
taculoase decât manifest[rilor mai interioare ale 
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rev[rs[rii Duhului. Puterea lor de taumaturgi \i de 
profe@i izbucne\te oarecum împotriva lor; ei nu as-
pir[ decât s[ o ascund[ de ochii oamenilor. Iar în 
apoftegma citat[ mai sus, „harisma virtu@ilor” nu 
era deloc darul minunilor: contextul culegerii în 
care î\i are locul la origine arat[ c[ este vorba de 
„virtu@i” ca postul, rug[ciunea \i cump[tarea tru-
peasc[. Dar ceea ce este important este c[ aces-
te virtu@i nu sunt evocate aici ca simple dispozi@ii 
de ordin moral \i ascetic, rod al str[daniei omului: 
la cap[tul ini@ierii monahale, ni se spune, aceste 
virtu@i „prind a se exersa”, „se arat[ de la ele înse-
le”, aidoma unor mi\c[ri intime, unor energii pri-
mite de la Duhul Sfânt, \i a c[ror putere biruitoare 
o experimentezi în sine însu@i.

Acesta este efectul d[ruirii plenare a Duhului 
Sfânt pe care c[lug[rul pustiei aspir[ s[-l primeasc[: 
el este principiul unei vie@i în care omul ac@ioneaz[ 
sub mi\care divin[, în care nu se mai mul@ume\te 
s[ se supun[ unei legi din afar[, ci în care exerci @ iul 
virtu@ilor cre\tine, al practicilor ascetice \i mai cu 
seam[ al rug[ciunii devine oarecum spontan \i, 
s-ar putea spune, „suprafiresc de firesc”. Experien@a 
aceasta este mult mai apropiat[ de „cunoa\terea” 
(epignosis) \i de „discern[mântul” (diacrisis) în care 
sfântul Pavel vede roadele deplinei maturit[@i a 
cre \ tinului (cf. Ef. 3, 16-19; Fil. 1, 9-11). Unul dintre 
mo \ tenitorii cei mai califica@i ai tradi@iei pustiei descrie 
astfel condi@ia omului devenit „duhovnicesc”:
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„Fie ca Domnul Iisus, Fiul Dumnezeului celui 
binecuvântat \i preaînalt, s[ v[ înt[reasc[ \i s[ 
v[ fac[ în stare a primi pe Duhul S[u cel Sfânt, 
pentru ca el s[ vin[ \i, prin binef[c[toarea lui pre-
zen @ [, s[ v[ lumineze inimile \i s[ v[ conduc[ la 
întreg adev[rul... Fie ca Domnul s[ v[ fac[ vred-
nici s[ be@i din izvorul în@elepciunii! C[ci to@i cei 
care au b[ut s-au uitat pe ei în\i\i, ie\i@i cum erau 
pe de-a-ntregul din omul cel vechi; \i de la izvorul 
în @ elepciunii au fost condu\i la un alt izvor, acela 
al dragostei care nu seac[ niciodat[. |i ajun\i la 
acest grad, au atins m[sura la care nu mai exist[ 
nici neastâmp[r nici împr[\tiere, devenind pe de-
a-ntregul lumin[, pe de-a-ntregul des[vâr\i@i, pe 
de-a-ntregul dumnezei... Ei se bucur[ în Treimea 
cea neîmp[r@it[, \i bucur[ Puterile cere\ti. N[zui@i 
la m[sura lor, alerga@i ca \i ei...”2.

În acest domeniu al experien@ei duhovnice \ ti, 
b[trânii pustiei sunt de altminteri la fel de discre@i 
ca \i în privin@a harismelor lor celor mai vizibile. 
M[rturiile lor personale nu r[zbat în general 
decât sub form[ de m[rturisiri voalate, în maniera 
sfântului Pavel: „Cunosc un om care...” (cf. II Cor. 
12, 2-5). Ei sunt atât de con\tien@i de subtilitatea 
curselor slavei de\arte \i atât de preveni@i în privin@a 
u \ urin@ei cu care î@i po@i face iluzii în acest domeniu, 
încât prefer[ s[-\i îndrume ucenicii c[tre în[ l@ imi, 

2 Varsanufie \i Ioan al Gazei, Coresponden@[, Solesmes 1971, 
p. 168.
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mai degrab[ decât s[ li le descrie într-un chip prea 
entuziast. Aceast[ rezerv[ d[ uneori înv[@[turii lor 
o înf[@i\are exclusiv ascetic[, ce nu este de fapt 
decât pecetea unui solid realism duhovnicesc \i 
nu evacueaz[ în niciun fel elementul funciarmente 
„pnevmatic” al spiritualit[@ii lor.

Tocmai, transmiterea duhului P[rintelui 
duhovnicesc c[tre ucenicii lui nu se face deodat[; 
ea cere o coacere lent[. Procesul experien@ei 
harismatice este aici foarte diferit de acela care 
apare de mai multe ori în Faptele Apostolilor, 
unde îl vedem pe Duhul Sfânt „c[zând” asupra 
ucenicilor, într-un mod învederat din afar[, de 
îndat[ ce apostolii \i-au pus mâinile asupra lor 
(cf. F. A. 8, 17; 19, 6). |i în acest punct suntem mai 
aproape de înv[@[tura sfântului Pavel, din epistolele 
pastorale, despre cre\terea duhovniceascc[ \i 
maturitatea cre\tin[ (cf. Fil. 1, 9; 3, 15; a se vedea 
\i I Cor. 2, 6 \i Evr. 5, 12-14).

Punctul de pornire al acestei cre\teri este bo-
tezul, a c[rui importan@[ primordial[ nu a fost ni-
ciodat[ negat[ de c[tre mae\trii spirituali egipteni. 
Îns[ darul baptismal al Duhului Sfânt este insesi-
zabil, el scap[ cel mai adesea oric[rei experien@e. 
Pentru ca cre\tinul s[ ajung[ s[ aib[ con\tiin@a 
acestei prezen@e care îl locuie\te \i s[ perceap[ 
într-un mod oarecum experimental mi\carea \i 
iluminarea intim[ a Duhului, va trebui întâi de 
toate s[ se preg[teasc[ îndelung, punând la lucru, 
prin str[daniile lui proprii, ajutat în chip nev[zut 



 14 

ARHIM. PLACIDE DESEILLE

de har \i sub obl[duirea unui P[rinte duhovni-
cesc, poruncile Domnului3.

Când înv[@[tura duhovniceasc[ a P[rin@ilor 
pustiei se va fi formulat în categorii împrumutate 
din filosofia greac[, cele dou[ faze ale vie@ii 
cre\tine pe care am ajuns astfel s[ le distingem 
– efortul ascetic pe de o parte \i experien@a 
reînnoirii interioare în Duhul Sfânt pe de alta 
– vor fi desemnate respectiv cu numele de 
„ac @ iune” (praktike) \i „contempla@ie (theoria). 
Dar în întrebuin@area lor cre\tin[, ace\ti termeni 
au suferit o profund[ transmuta@ie: theoria \i-a 
pierdut caracterul intelectualist pentru a deveni 
o comuniune experimental[ cu Dumnezeu, iar 
praktike nu mai este un efort moral, nicio tehnic[ 
de eliberare spiritual[, a c[rei eficacitate ar fi 
propor @ ional[ cu puterile naturale ale omului. Ea 
trebuie s[-l mâne pe ucenic spre a c[p[ta încet-
încet con\tiin@a mi\c[rilor interioare ale harului, 
spre a le deosebi de inspira@iile Potrivnicului, 
spre a fi pe potriva lor \i a se preg[ti astfel 
pentru o rev[rsare mai plenar[ \i pe de-a-ntregul 
gratuit[ a Duhului Sfânt. În miezul acestei asceze 
se vor afla deci smerenia, deposedarea de sine 

3 Importan@a acordat[ acestei maturiz[ri spirituale progresive 
\i nevoii de a-\i purifica inima de orice ata\ament la „eu” prin 
ascez[ \i prin ascultare, mai înainte de a putea experimenta 
rev[rsarea Duhului f[r[ riscul iluziei, diferen@iaz[ într-un 
mod destul de sensibil spiritualitatea P[rin@ilor de curentele 
harismatice contemporane.
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\i deosebirea duhurilor; ea va fi în acela\i timp o 
ucenicie a libert[@ii duhovnice\ti, c[ci înv[@[celul 
va fi condus progresiv la a nu mai ac@iona în 
virtutea unor motiva@ii exterioare – frica de a nu 
fi pe placul oamenilor sau dorin@a de a fi stima@i, 
frica de pedeaps[ sau speran@a unei r[spl[@i –, 
ci s[ se supun[ simplu con\tiin@ei sale, s[ fac[ 
binele doar pentru c[ Dumnezeu, d[ruindu-ne 
Duhul S[u, treze\te în inima noastr[ sim@irea Lui 
intim[ \i atrac @ ia Lui.

Desigur, c[lug[rii pustiei sunt la fel de de-
parte de chietism ca \i de pelagianism. Nu este 
vorba câtu\i de pu@in ca ei s[ a\tepte pasiv im-
pulsul Duhului, nici doar s[ cear[ venirea Lui 
în rug[ciune. C[lug[rul trebuie „s[ se sileasc[ 
în toate”4; avva Longhin va zice într-o viguroas[ 
formul[ scurt[: „D[ sânge \i prime\te Duh”5. 
Înfrân[rile, privegherile \i toate practicile asce-
tice au un rol însemnat în via@a c[lug[rului; ele 
sunt îns[ întrebuin@ate mai pu@in ca ni\te tehnici 
având o eficacitate pozitiv[ proprie \i mai mult ca 
ni\te gesturi simbolice permi @ ând fiin @ ei întregi, 
trup \i suflet, s[ exprime intensitatea rug[ciunii 
\i umilin@a inimii, \i s[ angajeze în ea persoana 
ca atare.

Rolul P[rintelui duhovnicesc în monahismul 
pustiei trebuia în@eles în func@ie de aceast[ spi-
ritualitate. Acest rol se reduce în esen@[ la dou[ 
4 Apophtegmes, Zacharie 1, în Guy, op. cit., p. 98.
5 Id., Longhin 5; ibid., p. 165.
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lucruri. Pe de o parte, gra@ie iradierii fiin@ei sale 
transfigurate de Duhul, gra@ie exemplului \i mij-
locirii sale, P[rintele duhovnicesc contribuie la 
trezirea în ucenicul s[u a energiilor baptismale 
ascunse în inima sa, îi mijloce\te \i îi împ[rt[\e \ te 
într-o oarecare m[sur[ harurile care vor trezi în 
el sim@irea \i gustarea realit[@ilor duhovnice\ti. 
De aceea un c[lug[r care venea în fiecare an s[-l 
viziteze pe avva Antonie nu îl întreba niciodat[ 
nimic, ci îi m[rturisea: „Îmi e de-ajuns, P[rinte, 
s[ te v[d”; iar avva Amun sf[tuia: „În orice ceas @i 
se înf[@i\eaz[ ispita, zi: Doamne al puterilor, pen-
tru rug[ciunile P[rintelui meu, izb[ve\te-m[!”6.

Pe de alt[ parte, P[rintele duhovnicesc îi adu-
ce ucenicului discern[mântul de care acesta este 
înc[ lipsit. Conform întregii literaturi monastice, 
piesa cea mai important[ a panopliei duhovnice \ ti 
a tân[rului c[lug[r este manifestarea gândurilor, 
adic[ a inspira@iilor \i a sugestiilor care se nasc 
în inima lui. Ucenicului care îl întreab[ în aceast[ 
privin@[, b[trânul îi r[spunde în general printr-un 
cuvânt, o apoftegm[, care nu este un simplu sfat 
de în@elepciune omeneasc[, ci un adev[rat cuvânt 
profetic, un r[spuns pus de Dumnezeu pe buzele 
P[rin@ilor care au primit harisma lui. A\a se face c[ 
îl vedem pe cutare b[trân care, întrebat fiind, „nu 
se sârguia s[ vorbeasc[, ci a\tepta ca Dumnezeu 
s[-i dea o siguran@[ l[untric[”7. Discern[mântul 

6 Id., Antonie 27 \i Amun al Nitriei 3; ibid., p. 27 \i 60.
7 Id., Pamvo; ibid., p. 257.



Originile paternit[@ii duhovnice\ti ]n R[s[rit

 17 

P[rin@ilor nu se exprima de altfel întotdeauna prin 
cuvânt. Mai cu seam[ atunci când ucenicii nu erau 
în dispozi@ia trebuitoare pentru a primi cu credin @ [ 
acest cuvânt, b[trânii recurgeau mai degrab[ la 
t[cere, la o vorb[ de duh, la un r[spuns voit ambi-
guu \i enigmatic.

Grija de a promova în ucenicii lor o via@[ du-
hovniceasc[ autentic personal[ d[dea de altmin-
teri pedagogiei b[trânilor pustiei un caracter non-
directiv extrem de ap[sat, care ne poate surprin-
de. Elibera@i de orice spirit de dominare, nefiind 
nevoi@i s[ asigure bunul mers al unei ob\ti, ei re-
fuz[ adeseori s[ impun[, nu vor s[ exercite nicio 
presiune asupra sufletelor, ci caut[ doar s[ suscite 
un r[spuns liber cerin@elor divine.

„Avva Isaac povestea odat[: Când eram tân[r, 
st[team pe lâng[ avva Cronios, \i niciodat[ nu mi-a 
zis s[ fac nimic, m[car c[ era b[trân \i mâna îi 
tremura; dar se ridica \i îmi întindea blidul; \i la 
fel f[cea cu to@i. Am locuit \i cu avva Teodor de la 
Ferme: nici el nu mi-a zis niciodat[ s[ fac nimic, ci 
punea el însu\i masa \i zicea: «Frate, dac[ vrei, hai 
\i m[nânc[». Îns[ eu îi ziceam: «P[rinte, am venit la 
sfin@ia ta pentru câ\tigul sufletului meu; de ce nu 
îmi zici s[ fac[ una sau alta?» Dar b[trânul p[stra o 
t[cere des[vâr\it[. Mergeam s[ le spun despre asta 
b[trânilor. Ei venir[ s[ îl vad[ \i îi ziser[: «P[rinte, 
acest frate a venit la tine pentru câ\tigul sufletului; 
de ce nu îi zici s[ fac una sau alta?» El r[spundea: 
«Sunt eu oare stare@ ca s[-i dau porunci? Neîndoiel-
nic, nu îi zic nimic; dar dac[ vrea, ceea ce m[ vede 
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f[când, s[ fac[ \i el”. De-atunci, i-o luam înainte 
\i f[ceam ceea ce îi venea la socoteal[ b[trânului 
s[ fac[. În ce-l prive\te pe el, orice f[cea, f[cea în 
t[cere, \i am înv[@at de la el s[ muncesc \i eu în 
t[cere»8.

„Un frate îl întreb[ pe avva Pimen: «Stau cu 
mine ni\te fra@i; oare m[ sf[tuie\ti s[ le dau porun-
ci?» B[trânul îi zise: «Nu; ci lucreaz[ tu cel dintâi 
faptele cele bune, \i, dac[ vor s[ aib[ via@a, vor 
vedea ei în\i\i ceea ce au de f[cut». Fratele zise 
iar: «Dar ei vor, P[rinte, s[ le poruncesc». B[trânul 
r[spunse: «Nu face nimic! Fii pentru ei un model \i 
nu un legiuitor»”9.

Aceast[ discre@ie \i aceast[ rezerv[ nu înseamn[ 
c[ p[rintele duhovnicesc se dezintereseaz[ de pro-
gresele fiilor lui; ba dimpotriv[, râvna lui îl va face 
deosebit de ingenios \i de atent:

„Se zice despre avva Macarie cel Mare c[ un 
b[trân merse s[ îl vad[ împreun[ cu un frate. Ei îi 
ziser[: «Dorim s[ locuim împreun[, unul cu cel[lalt, 
p[rinte». Avva Macarie îi zise b[trânului: «Ia mai întâi 
pentru tine însu@i pilda unui p[stor; dac[ un t[un îi 
inoculeaz[ viermi unei oi, p[storul o îngrije\te pân[ 
când a omorât to@i viermii; dac[ se face râioas[, 
o freac[ pân[ când îi trece râia». B[trânul îi zise: 
«Tâlcuie\te-mi acest cuvânt». Avva Macarie îi zise: 
«T[unul este asemenea diavolului, iar oaia fratele 
care este cu tine. Viermii sunt patimile \i pl[cerile 

8 Id., Isaac 2; ibid., p. 137.
9 Id., Pimen 188 (174); ibid., p. 253.
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demonilor care s[l[\luiesc în suflet, care colc[ie 
în inim[, ca viermii r[nile trupului; leacul care 
alung[ râia este progresul, abstinen@a \i înv[ @ [tura 
mântuitoare a lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile 
care l[muresc sufletul, care îl fac curat de orice 
patim[ \i îl mântuiesc de orice r[u al du\manilor 
celor vicleni, diavolii». Îi zise \i fratelui: «Pentru tine, 
fiul meu, ia pilda lui Isaac, care i s-a supus tat[lui 
s[u pân[ când acesta l-a adus ca jertf[, ca o punere-
înainte pl[cut[ lui Dumnezeu, devenind astfel un 
model în Biseric[ pân[ la sfâr \ itul veacurilor, cu 
slava Domnului nostru Iisus Hristos«10.

Ascultarea ucenicului este într-adev[r corela-
tivul indispensabil al solicitudinii p[rintelui s[u. 
Expresia „ascult[tor ca ucenicul unui pustnic” a 
devenit aproape un proverb în monahismul orto-
dox. Sfântul Antonie cel Mare declara deja c[ „în 
m[sura posibilului, se cade ca un c[lug[r s[ le 
încredin @ eze b[trânilor num[rul de pa\i pe care-i 
face \i num[rul de pic[turi de ap[ pe care le bea 
în chilia sa, ca s[ \tie c[ nu gre\e\te în acestea”11. 
Dezvoltând aceea\i înv[@[tur[, un alt b[trân zicea:

„Iat[ ceea ce trebuie s[ p[ze\ti pân[ la moarte: 
S[ nu faci niciun lucru mic sau mare f[r[ încu-
viin@area p[rintelui duhovnicesc care locuie\te cu 
tine; f[r[ îng[duin@a lui, s[ nu ie\i din chilie; s[ 

10 Les sentences des Pères du désert, troisième tome, par Dom 
Lucien Regnault, Solesmes, 1976, p. 167; cf. Am. 189, 6, ibid., 
pp. 184-185.
11 Antonie 38; Les apophtegmes des Pères du désert, Série 
alphabétique, trad. J. Cl. Guy, Bellefontaine, 1968, p. 29.
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nu bei ap[ mai înainte s[ fac[ el o rug[ciune, s[ 
nu m[nânci un fruct pe care n-a f[cut el semnul 
crucii; s[ nu te atingi de mâncare pân[ nu ai zis: 
«Binecuvinteaz[, P[rinte». S[ nu pui ap[ în oal[ nici 
ulei mai înainte de a zice acela\i lucru. Noaptea, s[ 
nu te culci înainte de a fi f[cut o metanie \i de a 
cere voie. În orice discu@ie s[ zici: «Iart[-m[». Dac[ 
vei face a\a, vei fi sl[vit \i m[rit înaintea oameni-
lor \i prea-fericit înaintea îngerilor, \i te vei bucura 
de împ[r[@ia lui împreun[ cu to@i sfin@ii. Dar ori-
cine nu împline\te aceste porunci mici, s[ nu se 
a \ tepte s[ poarte împotriva diavolului vrei biruin @ [ 
oarecare”12.

În ansamblu, metoda P[rin@ilor duhovnice\ti, în 
pustiile Egiptului, adevere\te ceea ce scria un isto-
ric cu privire la marile tradi@ii religioase necre \ tine: 
„Într-adev[r, «via@a religioas[» nu se înva @ [. Maes-
trul poate doar s[-i favorizeze «ie\irea din g[oace» 
\i dezvoltarea, de altminteri mai mult prin atitudi-
nile lui, prin contactul persoanei lui deja transfor-
mate de propria experien@[ religioas[, decât prin 
înv[ @ [minte teoretice sau practice... Persoana ma-
estrului, în cele din urm[, se \terge \i se elimin[ ca 
\i parametrul unei ecua@ii, ca s[ fac[ loc la tot ceea 
ce, în ucenic, este pe cale s[ se manifeste. Este vor-
ba în general din partea sa de o lung[ \i vigilent[ 
r[bdare, care cere \i sus@ine în cel[lalt o a\teptare 
în care r[bdarea \i ner[bdarea se amestec[ în mod 
paradoxal. Înv[@area rânduielilor \i a simbolurilor, 
a interdic@iilor \i a cutumelor, este la urma urmei 
12 Les sentences des Pères du désert, troisième recueil, p. 27.
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mai pu@in important[ decât frecventarea maestru-
lui sau a b[trânilor \i mai pu@in dup[ spusele \i 
faptele lor decât dup[ t[cerile \i re@inerile lor va 
trebui fratele s[-\i dea seama dac[ este cu adev[rat 
pe cale”13. Îns[ aceste date comune sunt, în mo-
nahismul egiptean, într-un registru specific cre\tin, 
iar experien@a duhovniceasc[ devine aici o auten-
tic[ experiere a Duhului Sfânt împ[rt[\it oamenilor 
prin Hristos cel Înviat.

CENOBITISMUL PRIMAR

Importan@a func@iei P[rintelui duhovnicesc în 
semi-anahoretism este de net[g[duit. Este oare 
a \ ijderea \i în ce prive\te primele m[n[stiri ceno-
bitice, a c[ror caracteristic[ esen@ial[ era via@a co-
mun[ integral[?

Lucrul a fost pus la îndoial[14. Teza istoricilor 
monahismului care socotesc c[ trebuie s[ opun[, 

13 E. Cornelis, Phénomène universel de la vie religieuse, în 
„Lumière et vie”, t. 19 (1970), p. 12.
14 A se vedea mai cu seam[ în ce prive\te monahismul pahomian, 
A. Veilleux, La Liturgie dans le cénobitisme pachômien au IVe 
siècle („Studia Anselmiana”, 57), Roma, 1968, \i id., La téologie 
de l’abbatiat et ses implications liturgiques, în „Supplément 
de la Vie spirituelle”, septembrie 1968, p. 351 sq. Pentru 
monahismul vasilian, J. Gribomont, Le monachisme au sein 
de l’Eglise en Syrie et en Cappadoce, în „Studia Monastica”, 7 
(1965), p. 20 sq; id., Obéissance et évangile selon saint Basile, 
în „Supplément de la Vie spirituelle”, 15 mai 1952, p. 192 sq; 
id., Saint Basile, în „Théologie de la vie monastique” (Coll. 
„Théologie”, n. 49), Paris, 1961, p. 99 sq.
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în acest punct, tradi@ia cenobitic[ tradi@iei semi-ere-
mitice, s-ar putea rezuma astfel: Înc[ de la origi-
ne, exist[ în monahismul cre\tin dou[ curente net 
deosebite. În mediile eremitice, c[lug[rii erau în 
principiu ucenici aduna@i în jurul unui p[rinte du-
hovnicesc, care se înf[@i\eaz[ ca un didasc[l, un 
formator. Nu exist[ comunitate propriu-zis[, nici 
spiritualitate comunitar[. Dimpotriv[, ceea ce con-
stituie specificitatea cenobitismului este faptul de 
a fi nu o adunare de ucenici în jurul unui p[rinte, 
ci o comunitate de fra@i. Via@a fratern[ constituie 
 @ elul însu\i al institu@iei. În aceast[ comunitate, su-
periorul nu este un P[rinte duhovnicesc, un ma-
estru înconjurat de ucenici; el nu îi @ine locul lui 
Hristos. Autoritatea este aici doar o slujire a comu-
nit[@ii fr[@e\ti, c[reia tocmai aceast[ comuniune îi 
d[ finalitate \i specific, \i care nu are alt[ ra@iune 
de a fi decât aceasta. Dac[, în cenobitismul mai 
tardiv, mai cu seam[ în Apus, la sfântul Bernard, 
stare@ul a ap[rut ca un p[rinte \i un reprezentant 
al lui Hristos, este în virtutea unei confuzii gre-
le de consecin@e între concep@ia semi-eremitic[ \i 
concep@ia cenobitic[, al c[ror sens, de la Casian 
încoace, s-a pierdut.

Aceast[ tez[ are meritul de a pune într-un vi-
guros relief elementul nou care apare o dat[ cu in-
stitu@ia cenobitic[: no@iune de comunitate \i de spi-
ritualitate comunitar[. Iubirea fr[@easc[ ocupa un 
loc important în înv[@[tura mae\trilor duhovnice \ ti 
ai pustiei; îns[ aceast[ iubire se traducea pentru ei 
printr-o atitudine de smerit[ iubire, de respect \i 
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de deschidere fa@[ de tot omul. Pentru sfântul Pa-
homie \i sfântul Vasile, dimpotriv[, exercitarea iu-
birii de aproapele, inserarea efectiv[ a c[lug[rului 
în Trupul mistic al lui Hristos, se s[vâr\esc \i se 
exprim[ prin taina comunit[@ii, conceput[ în mod 
analogic ca o biseric[ local[.

Îns[ o lectur[ f[r[ prejudec[@i a ansamblului 
documentelor privitoare la cenobitismul egiptean 
sau capadocian este departe de a da sentimentul 
lipsei no@iunii de paternitate duhovniceasc[. Dim-
potriv[ chiar, în Vie@ile sfântului Pahomie, no@iunea 
de paternitate este puternic afirmat[; întemeieto-
rul cenobiilor apare aici într-adev[r ca p[rinte al 
fiec[ruia dintre c[lug[ri \i – ceea ce este propriu 
cenobitismului – al comunit[@ii ca atare. Teodor, 
unul dintre colaboratorii apropia@i \i succesorii s[i, 
va zice, dup[ moartea lui Pahomie:

„Asculta@i-m[, fra@ilor, \i în@elege@i bine ceea ce 
v[ spun. De fapt, omul pe care îl pr[znuim este, 
dup[ Dumnezeu, Tat[l nostru, al tuturor. Dumnezeu 
S-a ]n@eles într-adev[r cu el s[ mântuiasc[ prin 
mijlocirea lui o mul@ime de oameni. |i pe noi 
a \ ijderea, Dumnezeu ne-a mântuit mul@umit[ 
sfintelor lui rug[ciuni...”15.

Se va obiecta f[r[ îndoial[ c[ aceste Vie@i nu 
sunt contemporane cu Pahomie, ci au fost redacta-
te sub influen@a ideilor lui Teodor. Îns[ este normal 
ca Pahomie însu\i s[ nu fi vorbit prea mult despre 
15 Via@a copt[ a sfântului Pahomie, citat[ în L’esprit du mo-
nachisme pachômien, Bellefontaine, 1973, p. VII; a se vedea 
ansamblul textelor citate în aceast[ lucrare, p. VII-XIX.
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propria sa paternitate duhovniceasc[; totu\i, nimic 
nu ne permite s[ refuz[m portretul pe care i-l cre-
ioneaz[ Vie@ile, \i care face din el un veritabil av[, 
un p[rinte duhovnicesc harismatic. A-\i închipui 
cineva c[ Teodor a modificat cu totul, în aceast[ 
privin@[, concep@ia pahomian[ este o presupunere 
de\art[, pe care nu o autorizeaz[ nimic.

Îns[ Vie@ile ne arat[ în acela\i timp c[ stare@ul 
unei m[n[stiri cenobitice exercit[ aceast[ paterni-
tate duhovniceasc[ într-un mod întrucâtva diferit 
de aceea a p[rin@ilor pustiei: autoritatea lui este 
mai „directiv[”, el ia mai mult ini@iativa mustr[rii \i 
a pedepsei, are o con\tiin@[ puternic[ a faptului c[ 
poart[ „sarcina sufletelor”. Chiar \i în R[s[rit, clima-
tul m[n[stirilor cenobitice va fi net mai institu @ ional 
decât în monahismul schetic.

Remarci analoge pot fi f[cute cu privire la ce-
nobitismul capadocian. Studii recente16 au ar[tat c[ 
lucrarea sfântului Vasile \i a sfântului Grigore de 
Nyssa a constat mai ales în asanarea unui ascetism 
harismatic \i entuziast de origine prevalent sirian[, 
pentru care aveau de altfel o simpatie cert[. Ei s-au 
pomenit fa@[ în fa@[ cu diferite grupuri, dintre care 
unele cel pu@in tr[iau f[r[ stare@i \i f[r[ disciplin[. 
Primele redact[ri ale Regulilor vasiliene, care sunt 
mai cu seam[ r[spunsuri la întreb[ri puse lui Vasi-
le în comunit[@ile pe care el le vizita, poart[ mar-
ca acestei situa@ii; figura stare@ului are în ele prea 
16 A se vedea mai ales J. Gribomont, Le dossier des origines 
du messalianisme, în Epektasis. Mélanges patristiques offerts 
au cardinal Jean Daniélou, Paris, 1972, p. 611 sq.
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pu @ in relief. Dar, dimpotriv[, în tratatul s[u Despre 
feciorie, ecou al conversa@iilor cu fratele s[u, Gri-
gore de Nyssa înva@[ cu t[rie necesitatea P[rintelui 
duhovnicesc. Tinerii asce@i, zice el, „ar trebui s[ 
se ocupe înainte de toate s[ caute pentru acest 
drum un îndrum[tor \i un înv[@[tor (didaskalos) 
excelent”17, iar Vasile însu\i este înf[@i\at ca mode-
lul însu\i al unui astfel de înv[@[tor: „Nu vei vedea 
o singur[ persoan[, ci un cor de sfin@i, a\eza@i sub 
ocârmuirea acestui corifeu (Vasile), apleca@i spre 
imitarea celui ce a practicat cu succes virtutea”18.

Originalitatea cenobitismului pahomian sau 
vasilian pare a\adar a fi stat în împ[carea foarte 
fericit[ a multor elemente ale monahismului pri-
mar, mai cu seam[ a no@iunii de P[rinte duhovni-
cesc, cu idealul comunitar. Cu inevitabile diferen@e 
de accent, aceast[ concep@ie va predomina pe mai 
departe, atât în R[s[rit cât \i în Apus. Aici totu\i, 
sub influen@a sfântului Augustin, apoi a regulilor 
apusene, no@iunile de comunitate \i de regulari-
tate au tins s[ domine. În R[s[rit, în chiar sânul 
m[n[stirilor cenobitice, no@iunile de c[lug[r \i de 
p[rinte duhovnicesc mo\tenite din pustiul Sketis 
vor r[mâne mult mai vii \i vor estompa într-o oare-
care m[sur[ aportul personal al sfântului Pahomie 
\i al sfântului Vasile.

Dup[ cum m[rturisea recent un c[lug[r atonit, 
mai exist[ \i ast[zi p[rin@i duhovnice\ti în care 
17 Grigore de Nyssa, Tratatul despre feciorie, 23, 3; Sources 
Chrétiennes 119, p. 530-532.
18 Id., ibid., 23, 6; l. c., p. 545.



„prezen@a sfin@ilor din vechime devine sensibil[. Iar 
harul celor noi dep[\e\te deja istoria \i dezv[luie 
aici \i acum ve\nicia. Ori c[ tr[iesc ori c[ mor, ei 
m[rturisesc despre puterea Învierii. Ei descoper[ 
demnitatea fundamental[ a omului, lumina 
neînserat[ a Împ[r[@iei, pentru care am fost crea@i. 
Ei ne arat[ c[ nu este deosebire între vechi \i nou 
în Biseric[, trupul lui Hristos cel înviat „cel care 
toate le face noi”19.

19 P. Basile Gondikakis, L’Expérience monastique, în Con-
tacts, 27 (1975), p. 115.
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CĂLĂUZIREA DUHOVNICEASCĂ 
ÎN BISERICA RUSĂ

A ar[ta calea c[tre Dumnezeu, a-i ajuta pe 
fiii duhovnice\ti s[ tr[iasc[ o via@[ de co-

muniune cu Dumnezeu, aceasta este chemarea, 
acesta este obiectul activit[@ii „p[rintelui duhovni-
cesc”, al „stare@ului”, într-o tradi@ie ortodox[ foarte 
veche, care s-a înnoit cu o for@[ \i o profunzime 
nea\teptate \i cu adev[rat admirabile în experien@a 
Bisericii ruse la sfâr\itul secolului al XVIII-lea, de-a 
lungul întregului secol al XIX-lea \i la începutul 
celui de-al XX-lea.

Inspira@ia acestei lucr[ri consacrate în total[ 
smerenie slujirii aproapelui este de a ajuta suflete-
le s[ împlineasc[ sensul ultim al vie@ii cre\tine, s[ 
r[spund[ chem[rii lui Dumnezeu adresate tuturor: 
aceea de a-\i lua crucea \i de a-L urma pe Hristos, 
ceea ce este esen@a îns[\i a vie@ii cre\tine \i nu vre-
un caz excep@ional. Activitatea, ajutorul stare@ului 
este prin urmare în slujba tuturor celor care vin la 
el. Asta explic[ marea anvergur[, imensul efect al 
lucr[rii educative \i apostolice a stare@ilor în cer-
curile cele mai largi ale poporului rus, în mediile 
cele mai diferite, de la elita cultural[ \i intelectual[ 
pân[ la masele cele mai umile ale @[ranilor – acti-
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vitate care s-a manifestat mai cu seam[ în secolul 
al XIX-lea \i la începutul secolului XX. Acest feno-
men a fost descris de Dostoievski cu o vivacitate 
incomparabil[ în Fra@ii Karamazov1.

Dar se putea forma \i o leg[tur[ permanent[ de 
apropiere \i de r[spuns, o ac@iune educatoare conti-
nu[, în raport cu un suflet individual. |i adeseori a\a 
se \i întâmpla. Dostoievski ne zugr[ve \ te de exem-
plu tabloul influen@ei educatoare a p[rintelui Zosima 
asupra tân[rului Alio\a, fiul s[u duhovnicesc. Aces-
te leg[turi de „paternitate duhovniceasc[”, aceast[ 
ac @ iune educatoare cre\tin[ în sensul unei obl[duiri 
intime a sufletelor în via@a lui Hristos, au influen@at 
într-un mod nev[zut, dar cât de eficace, sectoare largi 
ale vie@ii religioase ruse. G[sim urmele ei în nume-
roase documente, cu prec[dere texte de îndrumare 
duhovniceasc[, scrisori adresate de c[tre stare@i celor 
care le cereau sfatul. Este interesant \i instructiv s[ 
interog[m unele din aceste texte, într-atât de înc[rcate 
de semnifica@ie r[mân ele pentru via@a de ast[zi.

*

Ar fi totu\i util s[ ne întoarcem mai întâi un 
pic în urm[, c[tre începuturile acestei ac@iuni edu-
cative ale paternit[@ii duhovnice\ti. Ea coboar[ în 
vremurile cele mai îndep[rtate, la activitatea misio-
nar[ a apostolilor. Sfântul Pavel, pe bun[ dreptate, 

1 A se vedea mai cu seam[ capitolul: Veruyuchiya baby, 
(„Femei din popor credincioase”).
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vorbea despre raporturile sale cu credincio\ii pe 
care îi convertise în termeni de paternitate duhov-
niceasc[. „Eu v-am n[scut prin Evanghelie în Iisus 
Hristos” le scrie el corintenilor (I Cor. 4, 15). „O, 
copiii mei, pentru care suf[r iar[\i durerile na\terii, 
pân[ ce Hristos va lua chip în voi!” (mechris ou 
morphote Christos en umin) (Gal. 4, 19). 

Scrierile p[rin@ilor ascetici \i mistici sunt în cea 
mai mare parte reguli de conduit[ spiritual[, îndem-
nuri adresate fiilor lor duhovnice\ti \i, prin interme-
diul lor, tuturor credincio\ilor. Sunt scrieri care, dup[ 
Noul Testament (Evanghelii \i Epistole), au slujit ca 
punct de sprijin \i de fundament lucr[rii de îndrumare 
a stare@ilor secolului al XIX-lea. Nu întâmpl[tor, prin 
urmare, nucleul acestei mi\c[ri religioase (starcestvo, 
paternitatea, îndrumarea duhovniceasc[), m[n[stirea 
Optina, a devenit, mai ales în anii ’40-’50 ai secolului 
al XIX-lea, centrul public[rii scrierilor mistice \i asce-
tice ale principalilor p[rin@i duhovnice\ti ai R[s[ritului 
cre\tin. S[ deschidem de pild[ Omiliile sfântului Isa-
ac Sirul (secolul al VII-lea), a c[rui influen@[ era cu 
deosebire important[, \i vom g[si acolo liniile direc-
toare care au orientat toat[ înv[@[tura stare@ilor ru\i 
din secolul al XIX-lea:

Cuvântul care dezv[luie experien@a este 
foarte deosebit de acela care nu este decât 
împodobit cu frumuse@ea. C[ci în@elepciunea 
omeneasc[ ajunge s[-\i împodobeasc[ vor-
bele \i s[ gr[iasc[ despre adev[r f[r[ a avea 
vreun contact real cu el. Mul@i vorbesc despre 
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des[v_r\ire f[r[ s[ \tie din experien @ [ ce este 
ea. Un cuvânt care izvor[\te din experien@[ 
este o comoar[ în care putem avea încredere. 
Dimpotriv[, în@elepciunea care nu se înteme-
iaz[ pe fapte sfâr\e\te în caraghioslâc: e ca un 
artist care zugr[ve\te ap[ pe un perete \i nu-\i 
poate potoli setea sau ca un om care viseaz[ 
vise frumoase”.

„Cât despre cel care vorbe\te despre virtute 
dup[ propria lui experien@[ vie, cuvintele lui 
sunt pentru cel care le ascult[ ca o avu@ie ago-
nisit[ cu mult[ trud[. El î\i seam[n[ înv[@[tu-
rile în urechile celor ce îl ascult[ ca \i cum le-
ar scoate la lumin[ din comorile ascunse ale 
sufletului s[u...”

„Aceasta este voin@a Duhului: pe cei în care 
\i-a f[cut s[la\ nu-i înva@[ lenea duhovniceasc[. 
C[ci Duhul îi împinge nu s[-\i caute odihna, ci 
s[ se dedea activit[@ii, s[ caute mari suferin@e. 
Duhul îi înt[re\te prin ispite \i îi mân[ la 
În @ elepciune. Aceasta este voin@a Duhului, ca cei 
iubi@i ai lui s[ tr[iasc[ în munc[ \i în trud[...”

„O inim[ mânioas[ nu este în stare s[ 
se deschid[ tainelor lui Dumnezeu. O inim[ 
blând[ \i smerit[, dimpotriv[, este izvorul 
tainelor lumii ce va s[ vie. Cunoa\terea lui 
Dumnezeu nu locuie \ te într-un trup dedat 
pl[cerilor. Dac[ sufletul, pe drumul cunoa\te-
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rii, nu ia parte la suferin@ele lui Hristos, nu va 
intra în p[rt[\ie cu El”.

„Gradul suprem al t[cerii \i al calmului 
interior este atins atunci când omul, în adân-
cimea intim[ a sufletului s[u, st[ de vorb[ cu 
Prezen@a divin[, iar duhul lui este atras înspre 
Ea”.

„Când sufletul este transfigurat de gândul 
statornic la Dumnezeu \i de o trezvie care nu 
obose \ te nici ziua nici noaptea, atunci Domnul 
îi trimite un nor protector care îi face umbr[ ziua 
\i îl lumineaz[ cu o lumin[ str[lucitoare noap-
tea. Lumina str[luce\te în întunericul lui” 2.

G[sim o înv[@[tur[ asem[n[toare în maximele 
duhovnice\ti atribuite sfântului Isihie al Ierusalimului:

„O inim[ cufundat[ în lini\te va atinge o 
adâncime plin[ de tain[, iar urechea duhu-
lui lini\tit va auzi minunile lui Dumnezeu. O 
via@[ de adunare în sine tr[it[ în Iisus Hristos 
d[ na \ tere contempla @ iei \i cunoa\terii \i duce 
sufletul la urcu \ uri dumnezeie\ti \i la gânduri 
în@elepte dup[ ce s-a logodit cu smerenia”.

„O inim[ care s-a întors cu des[vâr\ire 
de la închipuirea cea de\art[ d[ na\tere unor 
gânduri dumnezeie\ti \i tainice care str[lucesc 

2 Tratatul I. Mystic Treatises of Isaac of Nineveh, translated 
from Bedian’s Syriac text by A. J. Wersink, Amsterdam, 1923, 
p. 6.
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\i se zbat în adâncurile lui a\a cum pe\tii \i del-
finii se joac[ \i se zbenguie în marea lini\tit[. O 
briz[ u\oar[ sufl[ deasupra apei, peste adâncul 
sufletului, iar Duhul lui Dumnezeu locuie\te 
acolo. C[ci, întrucât sunte@i fii, cum zice Apos-
tolul, Dumnezeu a trimis pe Duhul s[u în ini-
mile voastre care strig[: «Avva, P[rinte». O stare 
dumnezeiasc[ prinde contur în inima întoars[ 
neîntrerupt c[tre Domnul nostru Iisus Hristos \i 
care invoc[ neîncetat sfântul S[u Nume”.

Înv[@[tura stare@ilor introducea omul în „b[t[lia 
duhovniceasc[”. Îi inculca duhul credincio\iei în voin@a 
lui Dumnezeu, al b[rb[@iei duhovnice\ti, al luptei active, 
neîncetate împotriva „omului celui vechi”, împotriva 
celor mai adânci r[d[cini ale p[catului, al renun@[rii 
eroice. Trebuie purificate gândurile cele mai tainice 
ale inimii. „Cur[@ia inimii, aceasta este des[vâr\irea”, 
zice Macarie. Aceasta suntem chema@i s[ realiz[m, dar 
suntem incapabili s[ ob@inem. Ne n[molim mereu mai 
mult în p[cat. „Este cu neputin@[ s[-@i purifici inima 
de necur[ @ iile gândurilor p[c[toase f[r[ invocarea 
numelui lui Iisus”, citim în maximele atribuite lui Isihie 
al Ierusalimului. |i iar[\i: „Sufletul omenesc nu este în 
stare s[ dep[\easc[ ispitele demonilor prin propriile 
lui puteri. |i nu trebuie nici m[car s[ ri\te”. Îns[ cu 
ajutorul lui Iisus, totul este posibil.

Dilema se pune a\adar: cur[@irea inimii este 
necesar[, dar este cu neputin@[ de dobândit. Omul 
nu se poate mântui pe el însu\i prin propriile lui 
eforturi, îns[ trebuie s[ se str[duiasc[. Efortul este 
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necesar, îns[ puterile lipsesc. Ce r[mâne de f[cut? 
S[ se recurg[ în rug[ciune la cel ce poate s[ ne aju-
te. Iar el vine \i potole\te valurile gândurilor \i ale 
sentimentelor impure care ne asalteaz[ inima. A\a 
a f[cut Iisus atunci când, venindu-le în ajutor uceni-
cilor, a lini\tit prin cuvinte valurile tumultuoase ale 
m[rii. De aceea rug[ciunea este în centrul acestei 
c[i. Inima se întoarce necontenit c[tre Cel ce sin-
gur poate s[ o mântuie. Aceasta este cheia, aceasta 
este suma vie@ii duhovnice\ti, chemarea neîncetat[ 
a lui Iisus. De aceea cuvintele urm[toare ale psal-
mistului au fost adesea citate: „Sui\uri în inima sa a 
pus”. Este strig[tul inimii c[tre Iisus, izvorul a toat[ 
puterea \i totodat[ al celei mai des[vâr\ite smere-
nii cu duhul. Îmi îng[dui s[ creionez înc[ o dat[ 
substan@a acestei spiritualit[@i, reproducând aici un 
pasaj din cartea mea, La Piété Russe:

„Când este invocat Iisus, scrie Filotei Sinaitul 
(începutul secolului al IX-lea), El mistuie lesne 
tot ceea ce este pâng[rit de p[cat. C[ci întru 
nimeni altul nu este mântuire pentru noi, decât 
numai în Iisus Hristos. A spus-o El însu\i”. 
Iar aceast[ solu@ie este desigur paulin[, neo-
testamentar[, hristocentric[. Noi suntem slabi, 
îns[ în El devenim tari. Dezlegarea dilemei st[ în 
rug[ciunea neîncetat[, în invocarea necontenit[ 
a lui Iisus. Suntem chema@i s[ fim activi, îns[ nu 
suntem a\a decât prin puterea Lui. C[ci El este 
Cel care vine s[ lupte pentru noi \i s[ ne sprijine 
str[dania. Deci, har \i lucrare se aliaz[ în mod 
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intim, indisolubil, în aceast[ via@[ care vine de 
la Iisus Hristos. Exist[ darurile Duhului, harul 
st[ruin @ ei în lupt[, b[rb[ @ ia sufletului, eroismul 
duhovnicesc, procesul sfin @ irii, al sui\ului, care 
începe „înc[ de acum” \i la care suntem chema@i 
înc[ de acum. Îns[ toate acestea sunt daruri, 
împrumuturi care vin de la El \i pe care ni le 
poate lua înapoi în orice clip[. De aici smerenia 
pe în[l@imile sfin @ eniei 3.

Sunt ideile care alc[tuiesc substan@a scrierilor 
acestor P[rin@i-Mae\tri ai vie@ii duhovnice\ti: Filotei 
Sinaitul, Diadoh al Foticeei, Varsanufie \i Ioan, \i 
cei pe care i-am numit deja. În aceste linii se mi\c[ 
înv[@[tura mae\trilor spiritualit[@ii ortodoxe ruse din 
secolul al XIX-lea \i de la începutul secolului XX.

*

Înainte de toate, trebuie s[ subliniem înc[ o 
dat[ accesibilitatea \i proximitatea acestor mae\tri ai 
vie @ ii duhovnice\ti în raport cu masa poporului: ei 
erau acolo, aproape, la îndemân[, în afara tumultului 
vie @ ii de zi cu zi dar în acela\i timp foarte aproape 
de ea, îns[ purt[tori ai unei p[ci l[untrice pe care 
o împ[rt[ \ eau celor care veneau la ei, exemple vii 
ale unui cre\tinism aplicat \i realizat, str[lucind de 
o lumin[ lin[, eroic[ \i smerit[, \i mai cu seam[ 
plin[ de acea compasiune debordant[, creatoare \i 
stimulant[ a Evangheliei. Stare @ ii de la Optina (la 

3 Neuchâtel 1963, p. 34.
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sudul guberniei Kaluga) au fost: Leonid (la Optina din 
1829 pân[ la moartea lui, în 1841), Makari (Macarie, 
1788-1860), Amvrossi (Ambrozie, 1812-1891). 
Dostoievski, Vladimir Soloviov \i Lev Tolstoi au venit 
s[-l vad[ pe acesta din urm[ \i s[-l consulte, iar 
Macarie a fost ghidul spiritual al filosofului Kirievski. 
Apoi stare@ul Anatoli (1828-1894) \i urma \ ii lor pân[ 
la distrugerea m[n[stirii de c[tre bol\evici.

Înainte, p[rintele lor, al tuturor, sau mai curând 
înainta\ul lor duhovnicesc, marele stare@ Paisie Ve-
licikovski (1722-1794), promotor, pare-se, împre-
un[ cu Nicodim de Naxos (numit \i Aghioritul, 
1748-1809), compilator \i editor al Filocaliei, al re-
înnoirii, la sfâr\itul secolului al XVIII-lea, al vechii 
tradi@ii ascetico-mistice a Bisericii ortodoxe. N[scut 
în Rusia meridional[, apoi c[lug[r la Athos, unde 
a tr[it o via@[ de adânc[ spiritualitate \i s-a apu-
cat, cu un avânt ie\it din comun, s[ caute lucr[rile 
vechi ale mae\trilor vie@ii duhovnice\ti, Paisie Ve-
licikovski a întemeiat în aceast[ perspectiv[ marea 
m[n[stire Neam@, în România, care a devenit un 
centru de reînnoire a vie@ii monahale \i ascetico-
mistice. Dar mai mult decât atât, m[n[stirea Neam@ 
a devenit \i vatra unei munci imense de comparare 
a manuscriselor \i de traducere în slavon[ a aces-
tor scrieri ale P[rin@ilor spiritualit[@ii ortodoxe.

Opera lui Paisie a fost de o însemn[tate ex-
trem[ pentru reînnoirea ascetic[ \i mistic[ în Rusia: 
traducerea sa din greac[ în slavon[ a Filocaliei a 
fost publicat[ în 1793 la Sankt-Petersburg sub aus-
piciile evlaviosului mitropolit Gavriil Petrov, ata\at 
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\i el aceleia\i tradi@ii. Îns[ nu mai pu@in important[ 
a fost influen@a sa asupra reînnoirii religioase din 
Rusia prin numeroase contacte personale. De la 
Neam@ în primul rând s-a propagat în Rusia, direct 
sau prin re@ele intermediare, aceast[ mare mi \ care 
de aprofundare a vie@ii duhovnice\ti. Se cade s[-i 
amintim aici pe siha\trii imenselor p[duri de la 
Roslavl (în sudul guberniei Smolensk), dintre care 
au ie\it primii întemeietori ai centrului duhovnicesc 
de la Optina, p[rin@ii Moise \i Antonie. Prin mijloci-
rea lor, Optina se sprijin[ pe Paisie Velicikovski.

Dintre marii propagatori ai acestei spiritualit[@i, 
mai trebuie amintit p[rintele Vasili Ki\kin (1745-1832), 
înnoitorul m[n[stirii Beloberezki, stare@ul Filaret 
(1756-1841) de la m[n[stirea Novospasski din 
Moscova, parohul Gheorghe Maciurin (1783-1836) 
din Zadonsk, numero\i asce@i \i îndrum[tori ai vie @ ii 
duhovnice\ti de la m[n[stirea Valaam (Valamo) 
de pe lacul Ladoga, de la m[n[stirea Solovki etc. 
La fel ca la Optina, valuri de persoane de toate 
condi@iile \i din toate regiunile Rusiei veneau s[ le 
cear[ acestor oameni ai rug[ciunii \i ai milosteniei 
o mângâiere în suferin@ele lor, un sfat pentru 
dezvoltarea vie@ii lor duhovnice\ti.

Poate c[ sfântul Serafim de Sarov (1759-1833), 
acest b[trânel încovoiat, plin de bucurie \i de dra-
goste \i r[spândind în jur daruri ale Duhului Sfânt 
(s[ amintim de convorbirea lui faimoas[ despre 
darurile Duhului Sfânt cu mo\ierul Motovilov), este 
cel care a câ\tigat cel mai mult inima poporului 
rus, f[r[ deosebire de clas[.
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În apropierea Moscovei, erau, la sfâr\itul 
secolului al XIX-lea \i la începutul celui de-al XX-lea, 
dou[ mari figuri de stare@i, cinsti@i de mii de persoane 
care veneau s[ se instruiasc[ în preajma lor: stare @ ul 
Varnava (1831-1906), de la schitul Ghetsimani, 
aproape de celebra m[n[stire Sfântul Serghie, la 60 
de kilometri nord de Moscova, \i stare @ ul Alexei 
(† 19...), care locuia la 20 km mai la nord, în schitul 
Sfântul Zosima, în mijlocul unei p[duri.

O mare influen@[ a fost exercitat[, atât prin 
prezen@a cât \i prin scrierile lor, de c[tre remarcabilele 
personalit[@i ale sfântului Tihon de Zadonsk (1727-
1789) \i ale unui alt episcop devenit z[vorât, 
traduc[tor al noii edi@ii ad[ugite a Filocaliei, autor 
a numeroase comentarii la Scriptur[ (Epistolele 
sfântului Pavel \i Psalmii 33 \i 118), \i mai cu seam[ 
îndrum[tor duhovnicesc a numeroase suflete, 
Feofan (Teofan) Govorov (1815-1894), episcop 
de Vladimir care, dup[ ce \i-a p[r[sit scaunul 
episcopal, a tr[it în m[n[stirea Vî\a (în gubernia 
Tambov). Este cunoscut mai ales prin numeroasele 
sale scrisori de îndrumare duhovniceasc[, publicate 
par @ ial în timpul vie@ii, dar mai cu seam[ (cele mai 
importante) la scurt timp dup[ moartea sa. Aceste 
scrisori pot fi socotite drept o introducere clasic[ 
în via@a l[untric[. Prin scrisorile sale \i prin altele 
asem[n[toare (de pild[, cele ale mitropolitului Filaret 
al Moscovei, ale stare @ ului Macarie de la Optina, 
ale protoiereului Simeon Sokolov din Moscova, un 
b[trân admirabil, un mare mistic) putem în @ elege 
ce era \i ce este îndrumarea duhovniceasc[ în 
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via@a Bisericii Ortodoxe Ruse, liniile sale esen@iale 
\i adev[rurile centrale pe care încearc[ ea în mod 
neobosit s[ le pun[ în eviden @ [.

Putem admira în aceste texte adâncimea du-
hovniceasc[ \i suflul eroic care anim[ aceast[ via@[ 
\i aceast[ înv[@[tur[, experien@a sa central[ a Crucii 
lui Hristos, mila înso@it[ cu smerenia, imensa seri-
ozitate a unei voca@ii de o via@[, \i mai ales – repet 
– un hristocentrism de net[g[duit, decisiv, care, 
în mod fundamental, caracterizeaz[ spiritualitatea 
acestor scrisori.

*

S[ ne oprim asupra câtorva pasaje din volumi-
noasa coresponden@[ a celebrului stare@, episcopul 
Teofan de la Vî\a.

Aceste pasaje se raporteaz[ mai cu seam[ 
la anii 1870, 1880 \i 1890. Numeroase persoane 
din regiunile cele mai diverse ale Rusiei solicitau 
în @ eleptele sale sfaturi în privin@a vie@ii lor l[untrice. 
În abundenta sa coresponden@[, dânsul r[spundea 
cu o adânc[ smerenie întreb[rilor ce îi erau adre-
sate, nu ca unul care st[pânea o comoar[ numai 
pentru el, ci ca unul c[ruia aceast[ comoar[ i-a fost 
pur \i simplu încredin@at[ de Dumnezeu.

Scrierile sale, înc[ din timpul vie@ii, iar mai târ-
ziu scrisorile sale, publicate în \apte volume dup[ 
moarte, au îndrumat mult[ lume care c[uta via@a în 
Duhul, mai cu seam[ în cercurile religioase de la 
Moscova. Îns[ cu deosebire ca traduc[tor \i editor 
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al celebrei crestoma@ii ascetice \i mistice, Filocalia 
(pe care a completat-o dup[ manuscrise grece\ti 
inedite \i a publicat-o în cinci volume groase in-
quarto) a exercitat o influen@[ imens[ asupra vie@ii 
duhovnice\ti din Rusia.

Pasajele din scrisorile sale pe care le voi cita 
pot fi considerate un scurt rezumat al înv[@[turii 
stare@ilor despre via@a în Dumnezeu, despre invo-
carea frecvent[ a lui Dumnezeu – rug[ciunea inte-
rioar[ – \i despre lupta l[untric[ a sufletului. Aceste 
pasaje sunt extrase din scrisori diferite, dintre care 
îns[ multe sunt adresate acelora\i persoane.

Ideea fundamental[ este urm[toarea: trebuie 
s[ te înver\unezi împotriva ta însu@i, trebuie s[-
@i învingi \i s[-@i refulezi egoismul, trebuie s[ te 
sile \ ti s[ ajungi la jertfa de sine, trebuie s[ te lup@i 
f[r[ nicio clip[ de r[gaz. Pân[ \i în lucrurile cele 
mai mici, pân[ \i în am[nuntele vie@ii, trebuie s[ 
te str[duie \ ti s[ te ar[@i credincios \i s[-@i dedici 
toate faptele tale Domnului. Este o chemare la 
virtu@i b[rb[te\ti, la curaj duhovnicesc, la un efort 
sus @ inut. Totu\i, nu trebuie s[ te bizui pe puterile 
tale, ci pe Puterea dumnezeiasc[. Harul este ele-
mentul decisiv, începutul \i sfâr\itul vie@ii duhov-
nice\ti. |i iar[\i: trebuie s[ strig[m cu ardoare \i s[ 
batem la por@ile harului, s[ ne rug[m Domnului 
iar[\i \i iar[\i s[ ne d[ruiasc[ ajutorul s[u.

„Vede@i c[ v[ vorbesc despre mântuire. Ca 
\i cum n-a@i fi auzit deja destul despre asta! 
Cine n-a auzit de mântuire? Îns[ nu de asta 
e vorba; ceea ce este cel mai r[u este c[ ne 
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lipse\te râvna în lucrarea mântuirii noastre. 
Am vrea s[ o dobândim stând lini\ti@i în pat: 
mântuirea ar trebui s[ vin[ la noi ea singur[. 
Dac[ suferi@i de aceast[ boal[, t[m[dui@i-v[ 
umplându-v[ de râvn[ în lucrarea mântui-
rii voastre, de o râvn[ vie \i tare, f[r[ a v[ 
precupe@i truda; atunci mântuirea voastr[ se 
va dezvolta \i va birui în voi...”

„Lucrul de c[p[tâi este renun@area la sine: 
«Cel ce voie\te s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede de 
sine», zice Domnul. Ceea ce se cere este renun @ area 
la propria voin@[, la gândurile \i la sentimente-
le egocentrice, la orice c[utare a pl[cerilor \i la 
tot soiul de lâncezeal[, atât în mâncare cât \i în 
b[utur[, în somn sau în aplecarea c[tre lene. 
Nu trebuie cedat nimic eului aflat mereu în 
c[utarea pl[cerii. Grija voastr[ cea dintâi s[ v[ 
fie rug[ciunea: ruga@i-v[ la biseric[, ruga@i-v[ 
acas[, ruga@i-v[ neîncetat, sim @ indu-v[ mereu 
înaintea Fe@ei Domnului” 4.

„Domnul cel milostiv, Mântuitorul nostru, 
este întotdeauna gata s[ ne ajute. Întoarce@i-v[ 
c[tre El ochii duhului \i ai inimii voastre. Nu pute@i 
merge la biseric[, nu-i nimic, ruga@i-v[ acas[. 
Obi\nui@i-v[ s[ tr[i@i în prezen@a lui Dumnezeu, 
adic[ s[ v[ purta@i în toate gândurile, faptele \i 
sim @ [mintele voastre dup[ cum se cade s[ o face@i 

4 Culegere de texte ale episcopului Teofan (Sobranie pissem 
Sviatitalia Feofana), ap[rut[ dup[ moartea sa, Moscova, vol. 
I, p. 172, 5, 6. Scrisoarea din 21.10.92.
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sub ochiul lui Dumnezeu. |i asta s[ fie lucrarea 
voastr[ de c[p[tâi, pân[ când con\tiin@a se 
contope\te cu gândul neîncetat la Dumnezeu. 
Când ve@i fi ajuns acolo, nu ve@i mai avea nevoie 
de sfaturi. Frica de Dumnezeu va veni \i va 
obl[dui totul. Fi@i aspri cu voi în\iv[. Fi@i milostivi 
cu ceilal@i \i smeri@i-v[ dinaintea a toat[ lumea. 
Nu jigni@i pe nimeni, iar dac[ cineva v[ jigne\te, 
mul @ umi@i-i. Nu judeca@i pe nimeni. Privi@i-i pe 
ceilal@i ca pe ni \ te drep@i, \i numai pe voi în \ iv[ 
ca pe ni\te p[c[to\i” 5.

Este rezumatul înv[@[turii stare@ilor despre recu-
legerea interioar[, sobrietatea duhovniceasc[ \i as-
primea cu sine însu\i, unit[ cu blânde@ea inimii \i cu 
smerenia înaintea oamenilor \i a lui Dumnezeu.

„Lupta este trebuincioas[... Lupta împotri-
va gândurilor rele este partea tuturor \i @ine 
toat[ via@a. Lupta cea mai înver\unat[ are loc 
în r[stimpul cel mai central al vie@ii duhovni-
ce\ti. Ea începe atunci când sufletul se întoar-
ce c[tre Dumnezeu, \i se dezvolt[ din ce în ce 
mai mult. Mai târziu, se domole\te...” 6.

„Cine v-a zis c[ e anevoie s[-@i câ\tigi mân-
tuirea? Trebuie s[ te hot[r[\ti \i s[ ac@ionezi 
energic, \i iac[t[ mântuirea. Ea ni se îmbie tu-
turor: Vino \i ia. Nu e deci greu s[ ajungi la 
mântuire. Singurul lucru care e greu este s[-@i 

5 Vol. III, 8 (probabil anul 1888).
6 Vol. I, p. 142.
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formezi dorin@a de a te ridica, de a merge în-
spre ea \i de a o primi. Dar atunci, nu trebuie 
s[ zici: „E greu s[ dobânde\ti mântuirea”, ci: 
„Suntem prea lene\i ca s[ o facem”.

„Atât cât @ine de propriile noastre puteri, nu e 
doar anevoie, ci e complet imposibil s[ ne mântuim. 
Dar dac[ Domnul \i Mântuitorul ne ajut[, ce 
greutate putem întâlni? Avem un Dumnezeu a 
c[rui sfânt[ Purtare de grij[ vegheaz[ ca noi 
s[ putem cunoa\te adev[rul \i s[ ne mântuim. 
Evident, asta nu se poate f[r[ trud[, c[ci ce se 
poate face f[r[ trud[? Îns[ truda noastr[ pentru 
a o realiza este atât de mic[ \i de neînsemnat[ 
în raport cu m[re@ia R[scump[r[rii încât nici nu 
are noim[ s[ vorbim despre ea...” 7.

„Domnul este Cel care câ\tig[ lupta. Noi 
trebuie doar s[ I ne încredin@[m. El face din 
noi fiin@e noi. Nu suntem ni\te unelte neîn-
sufle@ite în mâna Lui, ci dimpotriv[ fiin@e vii. 
El nu face din noi marionete, ci oameni noi, 
chema@i s[ devin[ copiii S[i, respirând aerul 
libert[@ii, urmându-L, slujindu-L \i luptând 
întrarma@i cu puterea Lui.

„Încredin@a@i-v[ Domnului. El v[ va ar[ta 
calea. El v[ va lumina cu adev[rul S[u \i v[ va 

7 Scrisori c[tre diferite persoane privitoare la diferite întreb[ri 
despre credin@[ \i via@[ (Pisma raznim li@am). Culegere de 
scrisori ap[rute în timpul vie@ii lui Teofan, ed. a II-a, Mosco-
va, 1892, p. 340.
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umple de via@[. Iubi@i-L, iar când ve@i fi uni@i 
cu El în aceast[ dragoste, gândi@i-v[ la El mai 
des decât trage@i aer în piept...

„Încredin@ându-v[ Domnului, nu trebuie 
totu\i s[ sta@i cu mâinile în sân. A zis El }nsu\i: 
„Dac[ m[ iubi@i, împlini@i poruncile Mele”. Dar 
poruncile lui Hristos nu pun accent atât pe fapte-
le exterioare cât pe sim@[mintele interioare \i pe 
pornirile inimii. Domnul cere de la noi o inim[ 
curat[ \i plin[ de gânduri bune. C[tre acest scop 
trebuie s[ tind[ str[daniile voastre” 8.

A\a se arat[ mereu în fa@a ochilor acest tainic 
paradox al vie@ii duhovnice\ti: harul \i colaborarea 
omului. Noi nu avem nimic al nostru, în afar[ de 
sl[biciunile \i de p[catele noastre, \i totu\i procesul 
sfin@irii prin puterea harului poate începe înc[ din pre-
zent. Trebuie s[ ne lupt[m \i totodat[ s[ ne punem 
n[dejdea numai în Domnul, s[ nu avem încredere 
în noi în\ine, ci numai în el \i în harul lui. Ardoare, 
rug[ciune \i smerenie, lupt[ b[rb[teasc[ \i încrede-
re de copil, \i chemarea constant[ a Domnului. În 
rândurile urm[toare sunt expuse într-un mod clasic 
feluritele bog[@ii ale noii vie@i a cre \ tinului:

„Trebuie s[ ne întemeiem n[dejdile pe harul 
dumnezeiesc \i nu pe propriile noastre eforturi; 
trebuie s[ ne silim la lupt[ \i s[ ne batem f[r[ s[ 
ne gândim la oboseal[, ci trebuie s[ ne punem 
n[dejdea numai \i numai în harul lui Dumnezeu. 
A ne-o pune în propriile noastre puteri ar însemna 

8 L. C., pp. 90-91.
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s[ ne îndep[rt[m de calea cea bun[ \i s[ punem 
o piedic[ înaintea scopului urm[rit...

„Au trecut s[rb[torile. Ne întoarcem acum la 
via@a obi\nuit[, de toate zilele: ar fi frumos dac[ 
am putea face în a\a fel încât toate zilele obi \ nuite 
s[ par[ zile de s[rb[toare în ochii inimii noastre. 
Dar înainte s[ se întâmple asta, s[ ne îmbr[c[m 
inimile în doliu, s[ ne pres[r[m cenu\[ în cap, s[ 
plângem \i s[ ne tânguim înaintea Domnului celui 
ce ne-a f[cut. În fiecare an, în fiecare zi, înaint[m, 
îns[ numai în vârst[; o, dac[ ar putea fi a\ijderea 
\i în privin@a con \ tiin@ei noastre duhovnice\ti! Asta 
nu depinde de noi, ci de harul lui Dumnezeu. 
Ruga@i-v[ \i ve@i fi asculta@i. C[uta@i \i ve@i afla. 
Milostiv este Domnul \i mai mult decât milostiv. El 
li Se d[ nu numai celor ce }l caut[, ci \i celor ce nu 
 } l caut[. Iar când vine ceasul, El le d[ dragostea 
Sa chiar \i celor care nu sunt înc[ din num[rul 
celor prea-iubi@i. El s[vâr\e \ te totul în deplina Sa 
în@elepciune, în dreptatea \i în bun[tatea Sa. Iar 
noi nu putem decât s[ exclam[m: «Mântuie \ te-ne 
pe noi, dup[ mare mila Ta!»” 9.

Tema central[ este str[dania sufletului nos-
tru care tânje\te spre Domnul, sau mai degrab[ 
condescenden@a Sa, venirea \i prezen@a Lui în noi. 
În aceast[ lumin[ a\az[ stare@ul când un aspect 
când altul, discut[ o tr[s[tur[ sau alta a vie@ii du-
hovnice\ti \i în cele din urm[ conduce totul la uni-
cul centru, Domnul \i Mântuitorul Iisus Hristos, 
9 L. C., p. 119.



C[l[uzirea duhovniceasc[ în Biserica rus[

 47 

Fiul lui Dumnezeu. „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluie\te-m[ pe mine, p[c[tosul!” 
Acesta este cuprinsul chem[rii necontenite a sufle-
tului, „rug[ciunea l[untric[”.

„Este bine c[ citi@i c[r@i evlavioase. Dar, în 
general, se scrie mult. Or, numai un lucru este de 
trebuin@[: s[ te une\ti în inima ta cu Domnul \i 
s[ nu te îndep[rtezi de El nici în gânduri, nici 
în sim@[minte. Urma@i-l pe sfântul prooroc care 
a zis: «Îl vedeam mereu pe Domnul înaintea 
mea, c[ci st[tea mereu de-a dreapta mea, ca s[ 
nu m[ clatin». Gândi@i-v[ c[ sunte@i sub ochiul 
Domnului, care st[ deasupra inimii voastre \i 
vede toate ale ei. Atunci se va na\te în voi o fric[ 
puternic[ de Dumnezeu, v[ ve@i obi\nui s[ v[ 
cerceta@i l[untric, s[ îndep[rta@i de la voi orice 
gând r[u, orice sim @ ire rea, \i s[ cultiva@i în voi 
sobrietatea duhului. Dac[ Dumnezeu v[ d[ruie \ te 
ca aceast[ via@[ dinaintea Fe @ ei sale s[ v[ devin[ 
obi\nuit[, atunci nu ve@i mai avea nevoie s[ fi@i 
sf[tui@i: El singur v[ va c[l[uzi în toate” 10.

„Cre\terea în via@a duhovniceasc[ se iden-
tific[ cu cre\terea în rug[ciune; ea trebuie s[ 
lumineze via@a întreag[, cea de toate zilele, cu 
truda \i cu grijile ei; ea trebuie s[ sfin@easc[ 
toate am[nuntele vie@ii interioare \i exterioa-
re, toate raporturile noastre cu aproapele” 11.

10 Culegere de scrisori, vol. III, p. 33-39 (7 ianuarie 1872).
11 Vol. III, p. 21. Despre aceast[ coresponden@[, a se vedea N. Ar-
seniev, La Sainte Moscou, ed. du Cerf, Paris, 1949, pp. 37-42.
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Nu este doar înv[@[tura lui Teofan, ci \i aceea 
a altor mari stare@i ai Bisericii ortodoxe ruse; ea 
apare deja în Filocalie. Sfântul Pavel predicase 
deja despre r[stignirea „omului vechi” \i unirea 
cu Hristos. Din totul se desprinde o atmosfer[ de 
sobrietate duhovniceasc[ \i de vigilen@[ atât de 
prielnic[ cre\terii suflete\ti.

A\ vrea s[ m[ opresc aici la o coresponden @ [ 
ce îmbr[@i\eaz[ o perioad[ de dou[zeci \i \apte 
de ani (din iunie 1822 pân[ în septembrie 1849) \i 
care este foarte instructiv[. Sunt scrisorile celebrului 
mitropolit al Moscovei, Filaret, c[tre doamna Eca-
terina Novossil@ov, n[scut[ contesa Orlov, femeie 
din cea mai înalt[ aristocra@ie (era fiica contelui 
Vladimir, cel mai tân[r dintre fra@ii Orlov, deveni@i 
celebri prin favoruri Ecaterinei a II-a).

În cea mai mare parte a timpului, doamna No-
vossil@ov locuia pe domeniul Orlovilor, „Otrada”, 
nu departe de Moscova. Mitropolitul Filaret, om de 
o mare profunzime duhovniceasc[ \i cu o via@[ de 
rug[ciune intens[, a ajuns încet-încet s[ joace pe 
lâng[ doamna Novossil@ov rolul unui îndrum[tor 
de con\tiin@[, al unui stare@, mai cu seam[ înce-
pând cu nefericita zi în care ea \i-a pierdut toat[ 
n[dejdea \i dragostea – pe singurul ei fiu, Vladimir, 
mort în 14 septembrie 1825, în urma r[nilor grave 
c[p[tate într-un duel cu un alt ofi@er. O genune f[r[ 
fund s-a deschis atunci înaintea mamei. Mitropoli-
tul, care era prieten cu ea, o ajut[ s[-\i st[pâneasc[ 
dezn[dejdea \i s[ se ofere pe ea îns[\i, s[-\i ofere 
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durerea \i pe fiul ei prea-iubit iubirii de oameni a 
lui Dumnezeu. O îndeamn[, o mângâie, îi explic[ 
ce cere de la ea adev[rata dragoste pentru fiul ei: 
s[ nu se lase prad[ unei dureri f[r[ de m[sur[, ci 
dimpotriv[ s[ se dedice rug[ciunii, s[ aib[ încre-
dere în Dumnezeu, s[ bat[ la u\a harului S[u, s[-\i 
slujeasc[ aproapele în iubire.

Nu numai pe fiul ei l-a chemat Domnul (tân[rul 
a avut timp s[ se preg[teasc[ pentru un sfâr\it 
cre \ tinesc \i a murit în pace). Chemarea Domnului 
i se adreseaz[ \i ei, mamei. Totu\i, Filaret are în 
vedere nu numai schimb[ri exterioare, ci \i prefa-
cerea vie@ii interioare. El îi cere renun@are, jertf[ de 
sine, supunere fa@[ de voin@a divin[.

Aceste scrisori sunt documente marcante ale 
acelei epoci; o serie de tr[s[turi ale lor caracteri-
zeaz[ concep@ia pe care \i-o f[ceau despre via@[ 
membrii înaltei societ[@i din care f[cea parte doam-
na Novossil@ov (e vorba desigur de cei mai buni 
\i mai nobili dintre ei). O înclina@ie c[tre analiza 
de sine dus[ un pic poate prea departe, o anu-
mit[ sentimentalitate, un interes cam boln[vicios 
pentru misterios, pentru vise, apari@ii etc., o anu-
mit[ „precocitate” duhovniceasc[. Mitropolitul bla-
meaz[ ceea ce este exagerat în aceast[ sensibilitate 
estetizant[, în aceast[ înclina @ ie c[tre misterios, în 
sentimentalism. Uneori, tonul devine tran\ant: „Pe-
isajele acelea din Crimeea nu sunt vrednice nici de 
timpul, nici de truda dumneavoastr[ \i nu pre @ uiesc 
nici m[car cât culorile utilizate. A@i face mai bine s[ 
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nu v[ pierde@i vremea cu treaba asta \i s[ alege@i 
una mai folositoare”12.

Dar ceea ce este cel mai de pre@ sunt îndem-
nurile la dezvoltarea în sine a „omului l[untric”. Îi 
scrie cu prilejul zilei de na\tere, la câteva s[pt[mâni 
dup[ moartea fiului ei:

„Domnul milei s[ binecuvinteze acest nou 
an al vie@ii dumneavoastr[! Oamenii vor s[ 
tr[iasc[ mult din ata\ament fa@[ de aceast[ 
lume; nu e bine. Al@ii, dimpotriv[, ar prefera 
s[ nu tr[iasc[ mult din iritare fa@[ de aceast[ 
lume; nici asta nu e bine. În ce m[ prive\te, 
v[ doresc atâ@ia ani câ@i v[ sunt de trebuin @ [ 
pentru a dezvolta pe deplin în dumneavoas-
tr[ aceast[ fiin@[ nou[ pe care Dumnezeu a 
creat-o \i pe care Hristos a înnoit-o, pentru ca 
s[ pute@i ajunge la via@a cea nou[ în care nu 
sunt nici ani viitori, nici ani trecu@i” (7 noiem-
brie 1825, scrisoarea nr. 58).

Iar apoi aceste cuvinte de mângâiere:

„V[ doresc ca dup[ Drumul Crucii s[ 
g[si@i lini\tea la picioarele Mântuitorului nos-
tru celui prea-iubit \i s[-L primi@i din mâna 
Sa pe acel fiu unic pe care, \tiu prea bine, v[ 
str[dui@i s[ I-l înmâna@i” (1 decembrie 1825, 
scrisoarea nr. 59).

12 Scrisoarea nr. 271 din 21 noiembrie 1943. Pisma Filareta 
Moskovkago E. V. Novossil@ovoi, Moscova, 1911 (Scrisori ale lui 
Filaret al Moscovei c[tre Doamna N.). dup[ scrisorile inedite 
care se g[seau în arhivele bunicului meu, W. S. Arseniev.



C[l[uzirea duhovniceasc[ în Biserica rus[

 51 

Trebuie s[ ne angaj[m pe drumul cur[@irii 
l[untrice:

„M[ mângâie faptul c[ v[ sili@i s[ g[si@i 
pe hainele sufletului dvs. petele care se cer a 
fi cur[ @ ate. Fie ca sângele cel scurs pe Golgota 
s[ ajung[ pân[ la dvs. |i s[ v[ cure@e sufletul! 
S[ îl dezbrace de ve \ mântul tenebrelor \i s[ îl 
îmbrace în acela al luminii!” (Nr. 61, din 24 
decembrie 1825).

Când, dup[ mult[ lupt[, evolu@ia interioar[ a 
început într-adev[r, se cade s[ aducem mul@umire 
lui Dumnezeu:

„Dac[, în vreo oarecare privin@[, a@i rezistat 
r[ului mai bine decât înainte, nu v[ l[uda@i cu 
asta, ci mul@umi@i-I lui Dumnezeu. C[ci El este 
Cel care v-a ap[rat \i înt[rit. Noi putem gre\i \i 
c[dea. El îl ridic[ pe cel c[zut. El îl g[se \ te pe cel 
pierdut”. (Nr. 66, din 17 aprilie 1826)

În aceste scrisori, Filaret vorbe\te în mai multe 
rânduri despre sfânta împ[rt[\anie, despre Oaspe-
tele care vine în suflet prin aceast[ tain[. Astfel, în 
scrisoarea din 2 aprilie 1827 (nr. 84):

„Fie ca singurul \i adev[ratul Doctor \i 
T[m[duitor s[ v[ închid[ r[nile sufletului 
prin mila Sa! Fie ca El s[ vindece toate relele 
prin atotputernicia Duhului S[u, a Trupului \i 
a Sângelui S[u!”

Vorbe\te apoi despre lupta b[rb[teasc[ \i des-
pre pacea l[untric[:
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„Domnul s[ v[ ierte toate p[catele, s[ v[ 
d[ruiasc[ biruin@a asupra tuturor ispitelor \i 
pacea l[untric[ în care ve@i g[si liman atunci 
când vânturile \i valurile se vor ridica din toate 
p[r@ile împrejurul sufletului dvs.!” (Nr. 116, din 
21 mai 1829)

Mai vorbe\te Filaret \i despre realitatea cen-
tral[ \i decisiv[ a acestei lupte l[untrice \i a întregii 
vie@i duhovnice\ti – strig[tul acela al sufletului care 
se întoarce c[tre Dumnezeu, rug[ciunea l[untric[ 
– îns[ o face cu o anumit[ re@inere \i rezerv[. El 
citeaz[ aceste cuvinte ale Apostolului: „Duhul 
lui Dumnezeu mijloce\te pentru noi cu suspine 
negr[ite”. Într-una din scrisorile ulterioare, Filaret 
se întinde ceva mai mult asupra subiectului:

„Rug[ciunea interioar[ este comoara în-
gropat[ în @arin[. Pentru a o poseda, noi tre-
buie s[ «vindem» tot ceea ce este exterior, adic[ 
s[ lep[d[m tot ceea ce este abatere sau piedic[ 
pe drumul c[tre adâncirea sufletului \i c[tre 
unirea intim[ cu Dumnezeu”. (nr. 225, din 
22 aprilie 1837)

În aceast[ coresponden@[, vedem c[ înv[@[tura 
se adânce\te din ce în ce mai mult. |i putem obser-
va cre\terea sufletului acestei mame care, vreme de 
zeci de ani, a p[strat cu dragoste \i cu credincio \ ie 
amintirea nefericitului ei fiu \i care, prin chiar du-
rerea ei, s-a apropiat de Dumnezeu13.
13 Despre Doamna Novossil@ov, a se vedea N. V. Su\kov, Zapiski 
o jisni i vremeni Sviatitelia Filareta Mitropolita Moskovkago, 
Moscova, 1868, pp. 12-13. A se vedea \i N. Arseniev, La Sainte 
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|i iat[ câteva pasaje din scrisorile unui con-
temporan al lui Filaret, b[trânul protoiereu Simeon 
Ivanovici Sokolov (1772-1860), care a fost orb în 
ultimii optsprezece ani ai vie@ii lui. Era un om plin 
de smerenie \i de blânde@e, un mistic care se con-
sacra rug[ciunii interioare. Numero\i au fost cei pe 
care i-a îndrumat \i pe care i-a adus la Dumnezeu. 
Voi cita câteva extrase din scrisorile lui adresate 
unor persoane diverse.

Într-o scrisoare c[tre doamna L. P. Kva\nin, el 
scrie:

„În momentele lini\tite, suntem deosebit de 
sensibili la povara sclaviei noastre (în raport cu 
de\ert[ciunile lumii) \i dorim cu atât mai mult 
s[ ne eliber[m de ele \i I ne adres[m lui Hristos, 
«care a venit s[ propov[duiasc[ robilor dezro-
birea \i celor orbi vederea, s[-i slobozeasc[ pe 
cei ap[sa@i» (Lc. 4, 18-19). Nu în zadar sprijin[ 
evanghelistul pe aceste cuvinte faptul c[ Dom-
nul a fost trimis pentru a le da libertate celor 
asupri@i; asta înseamn[ cei ce sunt asupri@i de 
de\ert[ciunea lumii \i de patimi. Îns[ nu tre-
buie s[ uit[m c[ Mântuitorul nu-i elibereaz[ 
decât pe cei care resimt cât de aspr[ este robia 
noastr[ \i care nu se complac în ea. Cunoa\tem 
totu\i \i o alt[, fericit[, robie, aceea a oameni-
lor al c[ror spirit a fost subjugat de dragostea 
de Dumnezeu \i de aproapele... Ce dulcea@[ ar 
resim@i sufletul nostru dac[ s-ar smulge din toa-

Moscou, Paris, 1949, pp. 42-46.
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te bunurile p[mânte\ti \i dac[ ar fi socotit vred-
nic s[ intre în robia dragostei dumnezeie\ti!”

Iat[ o scrisoare c[tre o mam[, doamna V. Lan-
skaya, care \i-a pierdut copilul:

„Fie ca Domnul s[ aduc[ pacea în inima 
dvs. cea fr[mântat[! Domnul v-a vizitat. Noi 
 \ tim c[, întrucât este Dragoste, El Se îngrije\te 
de toate f[pturile, pân[ \i de cele mai neînsem-
nate, cu atât mai mult de oameni. A\a c[ nu 
trebuie s[ îng[duim ra@iunii s[ caute s[ explice 
vizitele Sale, \i astfel s[ arunce o umbr[ asu-
pra dragostei lui Dumnezeu \i s[  } l r[neasc[. 
Domnul vat[m[ pentru a stârni smerenia. El 
smere \ te pentru a stârni \i mai mult mila Lui. 
Aceste trei lucruri sunt obiectul vizitelor Sale”.

B[trânul vorbe\te într-o scrisoare adresat[ lui N. 
Muraviev, scriitor cunoscut în materie religioas[ \i 
bisericeasc[, despre deosebirea dintre cunoa\terea 
teoretic[ dobândit[ prin ra@iune \i aceea a inimii, 
organic[ \i dobândit[ prin experien@[ interioar[:

„Dac[ omul ar vrea s[ asculte Adev[rul în 
inima sa, în calmul gândurilor \i al sentimentelor 
sale, ar atinge o cunoa\tere vie, care i-ar influen@a 
voin@a, i-ar îmblânzi asprimea \i înc[p[@ânarea 
\i l-ar face supus, flexibil \i ascult[tor. Vedem în 
Sfânta Evanghelie c[, de îndat[ ce un om ajunge 
s[ în@eleag[ cu inima, el se apropie de Dumnezeu 
\i Dumnezeu vine la el \i îl vindec[. Cunoa \ terea 
inimii are puterea de a ne duce la Dumnezeu \i 
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ne mijloce\te atragerea în noi a harului milostiv 
al lui Dumnezeu. Este o mare tain[: s[ preg[te\ti 
în tine însu@i un receptacol în care Cuvântul s[ 
poat[ r[mâne în veci”.

Nu exist[ decât o singur[ metod[ pentru cu-
noa\terea Adev[rului dumnezeiesc: „calea poc[in @ ei 
\i a renun@[rii... Cât timp omul nu a renun@at la 
vanitate, la în@elepciunea nebun[ a acestei lumi” 
\i la „iluziile în\el[toare ale min@ii omene\ti, mi-
oape \i oarbe”, el nu se poate elibera de igno-
ran @ [ \i ajunge la adev[rata în@elepciune. „C[ci ea 
nu intr[ într-un suflet nedestoinic, nici într-un trup 
supus p[catelor. Îns[ cel ce o caut[ în poc[in@[, 
în renun @ are \i în smerenie, În@elepciunea vine în 
întâmpinarea lui \i se une\te cu el”14.

Îndrumarea duhovniceasc[ merge mai departe 
în Biserica Ortodox[ Rus[. Se pot da nenum[rate 

14 Misticismul b[trânului protoiereu decurge din experien@a 
sa interioar[ a Adev[rului cre\tin care s-a descoperit în via@a 
Bisericii, în taina Cinei celei de Tain[, în Sfintele Scripturi. Vechiul 
Testament l-a influen@at deopotriv[ de mult. Îi admira mult pe 
p[rin@ii Bisericii r[s[ritene, ca \i pe unii mistici cre\tini din Apus: 
a\a, de pild[, cartea misticului german G. A. Arndt, Despre 
adev[ratul cre\tinism, dar mai ales Urmarea lui Hristos a lui 
Toma de Kempis, pe care a tradus-o în rus[, ca \i Valea Crinilor 
a aceluia\i autor. Se pot g[si am[nunte despre p[rintele Simeon 
în cartea lui N. Su\kov, Note despre via@a \i epoca lui Filaret, 
mitropolit al Moscovei (în ruse\te), 1868, p. 11-25. Se g[sesc acolo 
în apendice scrisori \i note ale protoiereului. Exist[ de asemenea 
\i tradi@ii orale care au leg[tur[ cu el. Ceea ce spune dânsul despre 
lucrarea ascuns[ a Cuvântului Dumnezeiesc într-o inim[ înfrânt[ 
\i smerit[ aminte\te de spusele lui Origen în aceast[ privin@[.



 56 

NICOLAS ARSENIEV

exemple, ascunse de ochii lumii, în „catacombele” 
vie@ii religioase, sub jugul persecutor al ateismului 
sovietic. Sunt exemple remarcabile în acest sens 
chiar \i în via@a Bisericii ortodoxe ruse din emigra @ ie. 
Voi cita aici doar câteva nume: p[rintele Alexei 
Neliubos, care a fost slujitor la m[n[stirea Hopovo 
din Yugoslavia (mai înainte la Lesnia, la grani@a 
dintre Rusia \i Polonia), p[rintele Adrian, slujitor la 
m[n[stirea Novo-Dieveyevo, de lâng[ New York, 
p[rintele Alexandru Elcianinov de la Paris.

Îndrumarea duhovniceasc[ în Biserica ortodox[ 
este o lucrare de slujire pedagogic[ \i pastoral[ de 
o enorm[ însemn[tate: ea îl introduce pe credincios 
pu@in câte pu@in în taina particip[rii la Crucea lui 
Hristos, aceast[ participare fiind singura cale de 
unire cu Hristos15.

15 Dintre numeroasele lucr[ri adesea admirabile dedicate în 
Biserica catolic[ îndrum[rii duhovnice\ti, \i având aceea\i 
func@ie ca \i lucr[rile analoge din Biserica ortodox[, m[ gân-
desc în primul rând la c[r@ile lui Dom Marmion, p[trunse de 
acela\i spirit de experien@[ hristocentric[ al sfântului Pavel, 
care caracterizeaz[ spiritualitatea ortodox[.
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Lini\tea duhului, aceasta este impresia pe care o 
încerci atunci când intri în rela@ie cu lumea sfin @ ilor 
\i a marilor drep@i ai Rusiei.

Simplitate \i calm, nevinov[@ia inimii \i mode-
ra@ie, echilibru interior, sobrietate duhovniceasc[ 
str[lucind în afar[, blânde@e, smerenie iubitoare 
\i profund[... Şi rug[ciunea: o rug[ciune fierbin-
te, neîncetat[, ca punct de plecare, ca izvor care 
alimenteaz[, iat[ suportul \i pânza de fundal a 
acestei vie@i. Rug[ciunea în simplitatea inimii, re-
curs interior constant la Fiul lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos, care are mil[ de cei p[c[to\i: este deci o 
orientare hristocentric[ a acestei întregi vie@i noi, 
înr[d[cinate în invocarea Domnului Iisus Hristos. 
Acestea sunt tr[s[turile fundamentale ale evlaviei 
sfin@ilor \i a drep@ilor în Rusia.

Aceast[ cur[@ie \i aceast[ simplitate eman[ un 
parfum deosebit, farmecul a ceea ce este autentic, 
nepref[cut; nu sunt abera@ii isterice, ci avem de a 
face cu o pecete a adev[rului, a p[cii reg[site, a 
inspira@iei dumnezeie\ti. Al[turi de acestea, rigoare 
c[tre sine însu\i, activitate, o lupt[ duhovniceasc[ 
necontenit[, dup[ tradi@ia ascetic[ \i mistic[ a ma-
rilor p[rin@i ai R[s[ritului.
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Celebrul episcop Teofan, pustnic la Vî\a (a 
doua jum[tate a secolului al XIX-lea), scrie într-o 
scrisoare de îndrumare:

„Trebuie s[ învinge@i amorul propriu, 
dup[ cum a poruncit Domnul: «Cel ce voie\te 
s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede de sine». Când 
ve@i fi f[cut aceasta, nu ve@i mai avea nevoie 
s[ întreba@i cum trebuie tr[it ca s[ ajungi la 
mântuire... Ve@i vedea limpede c[ nu este alt[ 
cale pentru dobândirea mântuirii decât aceea 
a lep[d[rii de sine. Tocmai aceasta este «calea 
cea strâmt[» care duce la via@[” 1.

Nota dominant[ este lep[darea de sine. De 
aici @â\ne\te via@a cea nou[. Aceasta este via@a cea 
nou[. Ea se cere cucerit[, într-o lupt[ interioar[ con-
stant[. F[r[ lupt[ nu exist[ realitate nou[. Ceea ce se 
propov[duie\te este un ideal b[rb[tesc: aceast[ tu\[ 
de virilitate este ceea poart[ figurile acestor sfin@i \i 
drep@i, ca \i înv[@[turile lor. Aceasta este nota (luptei 
l[untrice b[rb[te\ti) pe care vrea s[ o redea îndruma-
rea duhovniceasc[ a unui mare p[stor de suflete.

A\ vrea s[ pun în lumin[ aceast[ realitate spri-
jinindu-m[ pe coresponden@a episcopului Teofan 
amintit mai sus:

„Domnul este generalul \ef. Tu e\ti r[z-
boinicul. El a\teapt[ ca tu s[ respingi inamicul. 
Nu-I dezam[gi@i a\teptarea” 2.

1 Sobranie pissem Svatitelia Feofana (Coresponden@a episco-
pului Teofan), vol. III, Moscova, 1898, p. 4.
2 Ibid., vol. IV, Moscova, 1899, p. 96.
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„... C[uta@i \i ve@i afla, smeri@i \i nep[tima\i. 
Îns[ va trebui s[ lupta@i. F[r[ lupt[, r[zboinicul 
nu este decât un soldat r[u. Dar totul se înva @ [ 
în lupt[” 3.

„Via@a cre\tin[ se izbe\te înc[ de la primii 
pa\i de multe piedici \i, cu cât înaintezi mai 
mult, cu atât ele sunt mai numeroase. Orici-
ne intr[ pe acest drum, trebuie s[ se întrar-
meze cu un curaj ferm, ca s[ înainteze f[r[ 
s[ se team[ de luptele \i de obstacolele care îl 
a \ teapt[” 4.

„Sili@i-v[ s[ dobândi@i obiceiul de a veghea 
asupra inimii voastre \i de a nu da mân[ liber[ 
gândurilor voastre, sentimentelor \i instincte-
lor, dac[ ele nu sunt dup[ un duh pl[cut lui 
Dumnezeu, ci reteza@i-le numaidecât” 5.

„Exist[ un fel de a în[l@a duhovnice\te 
crucea în inima sa. Asta faci atunci când iei 
ferma hot[râre de a te r[stigni pe tine însu@i 
sau de a-@i mortifica patimile, ceea ce pentru 
cre\tini este atât de esen@ial încât, dup[ spusa 
Apostolului, nu sunt ai lui Hristos decât aceia 
care \i-au r[stignit trupul împreun[ cu pati-
mile \i cu poftele lui” 6.

3 Ibid., p. 109.
4 Ibid., vol. III, pp. 164-165.
5 Ibid., vol. III, p. 215.
6 Ibid., vol. III, p. 165.
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„Aceast[ lupt[ duhovniceasc[ nu trebuie 
întrerupt[ niciodat[, ci trebuie neîncetat relu-
at[. Dac[ ai c[zut, nu dezn[d[jdui, ridic[-te 
de îndat[ cu gândul ferm de a nu mai c[dea. 
|i continu[ lupta”.

Mai cu seam[ nu trebuie s[ te descurajezi, s[ 
p[r[se\ti lupta. La fel de categoric[ este \i afirma@ia 
c[ nu putem izbuti nimic f[r[ ajutorul Lui. Iar El, 
Domnul Iisus Hristos singur, este puterea, sprijinul, 
ajutorul. F[r[ de El, nu putem face nimic.

Aceste dou[ puncte, exigen@a unei activit[@i du-
hovnice\ti extreme, de lupt[ constant[, curajoas[, 
\i convingerea fundamental[ c[ nu este mântuire 
decât în El, Domnul Iisus Hristos, a\a încât f[r[ El 
nu suntem în stare de nimic, nu se exclud câtu\i de 
pu@in una pe cealalt[. Mai degrab[ se condi @ ioneaz[ 
reciproc; aceste dou[ dispozi@ii cresc împreun[ 
pân[ la sinteza vie a vie@ii în Hristos.

C[ci aceast[ activitate, aceast[ lupt[ b[rb[teasc[ 
este unire cu Dumnezeu, recurs la El, orientare per-
petu[ c[tre El, chemare \i rug[ciune. Toat[ via@a 
l[untric[ este centrat[ pe rug[ciune.

„Cel ce tinde c[tre via@a duhovniceasc[ nu 
poate zice niciodat[: voi face asta, voi ajunge 
la cutare lucru. Sile\te-te s[ cau@i f[r[ înceta-
re, a\a cum un pe\te pe ghea@[ love\te în jurul 
lui cu coada. Îns[ tu vei primi ceea ce }i va fi 
Domnului pe plac s[-@i dea, \i când }i va fi Lui 
pe plac”.
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„Trebuie s[ cau@i, s[ strigi cu o inim[ zdro-
bit[, cu un sentiment de smerenie extrem[ \i cu 
neclintit[ convingere c[ Domnul va face cele 
de trebuin @ [. Iar atunci când ob@inem ceva, 
nu este proprietatea noastr[... Mântuirea toat[ 
\ade în mâinile Domnului, aceasta este calea 
cea mai sigur[, cea mai bun[, cea care duce 
cel mai departe” 7.

„Cel mai important este s[ te abandonezi 
în mâinile Domnului \i Mântuitorului stri-
gând cu inima zdrobit[: Mântuie\te-m[ dup[ 
judecata Ta... C[ci nu este mântuire decât în 
El. În acest abandon, s[ fie cuprins[ totodat[ 
o râvn[ puternic[, plin[ de abnega@ie, pentru 
a împlini voia Lui sfânt[” 8.

„Cel ce nu lucreaz[ duhovnice\te, cu toat[ 
puterea lui, nu se trude\te pân[ la a se sim@i ne-
putincios, \i nu d[ glas strig[tului de chemare 
care ar ie\i din aceast[ neputin@[, nu va dobândi 
sentimentul... Voi face@i întocmai: în sentimentul 
propriei voastre neputin@e, striga@i dup[ ajutor 
\i, chiar dup[ ce a@i împlinit ceva, r[mâne@i în 
acest sentiment al neputin@ei voastre” 9.

„C[uta@i \i ve@i afla. Este o lege irevocabil[ 
pentru orice succes pe calea progresului duhov-

7 Ibid., vol. V, pp. 22-23.
8 Ibid., vol. V, pp. 28-29.
9 Ibid., vol. VI, p. 52.
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nicesc. Nimic nu se întâmpl[ f[r[ trud[. Ajutorul 
lui Dumnezeu este mereu gata \i aproape de noi, 
îns[ el nu se împarte decât acelora care caut[ 
\i se silesc, \i numai atunci când cei care caut[ 
au sfâr\it toate mijloacele proprii \i se roag[ din 
toat[ inima: Doamne, vino în ajutorul meu. Îns[ 
atâta vreme cât le mai r[mâne cea mai mic[ în-
credere în resursele lor proprii, Domnul nu inter-
vine, ca \i cum ar zice: Tragi n[dejde s[ izbute \ ti 
singur? Bun, atunci a\teapt[ ni@el... Îns[ oricât 
de îndelung am a\tepta, nu va ie\i nimic. Fie ca 
Domnul s[ v[ dea un duh de c[in@[, o inim[ 
zdrobit[ \i smerit[!” 10

„Domnul poate, \tie \i vrea s[ ne mân-
tuiasc[. El caut[ pe cine va putea mântui. |i 
îi mântuie \ te... pe to@i cei care vin c[tre El. 
Numai aceia scap[ neizb[vi@i care vor s[ se 
izb[veasc[ singuri” 11.

„Îl avem pe Domnul, St[pânul unic, sin-
gurul Mântuitor, f[r[ de care suntem nedes-
toinici s[ facem nimic a\a cum trebuie. El este 
mereu aproape. Întoarce@i-v[ c[tre El” 12.

„Pe propriile puteri nu trebuie s[ ne bizu-
im; dimpotriv[, de îndat[ ce se ive\te vreo tul-
burare în inim[, trebuie s[ ne întoarcem c[tre 

10 Ibid., vol. IV, p. 41.
11 Ibid., vol. V, p. 47.
12 Ibid., vol. V, p. 49.
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Domnul \i s[ nu încet[m s[-L invoc[m, pân[ 
ce se va domoli nelini\tea” 13.

„Trebuie s[ ai impresia c[ e\ti ca un om 
care se îneac[ în mare \i care s-a ag[@at de o 
scândur[ în stare s[-l ridice \i s[-l poarte pe dea-
supra adâncului. El simte mereu c[ este aproa-
pe s[ se scufunde, dar în acela\i timp se @ine de 
scândur[. Iat[ o imagine just[ a oric[rui suflet 
care, în Domnul, merge pe calea mântuirii. El 
 \ tie c[, dac[ ar fi dup[ el, s-ar scufunda, dar c[ 
totodat[ exist[ o salvare în Domnul” 14.

În rezumat:

„Str[dui@i-v[. Domnul v[ va da putere. 
Sentimentul sl[biciunii proprii este primul grad 
pentru a ob@ine ajutorul lui Dumnezeu” 15.

„C[ci nu trebuie s[ încet[m s[ gândim \i 
s[ sim@im c[ izbânda pe calea duhovniceasc[ 
\i în toate manifest[rile exterioare este un rod 
al harului lui Dumnezeu. Aceast[ cale duhov-
niceasc[ nou[ provine toat[ de la Duhul cel 
de trei ori sfânt al lui Dumnezeu. Noi avem, ce 
e drept, un duh al nostru, îns[ el este neputin-
cios. Vigoarea el o dobânde\te atunci când ha-
rul lui Dumnezeu îl acoper[ cu umbra Sa” 16.

13 Ibid., vol. V, p. 109.
14 Ibid., vol. V, pp. 25-26.
15 Ibid., vol. V, pp. 89-90.
16 Ibid., vol. V, p. 163.
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Via@a întreag[ trebuie s[ fie înscris[ într-un cu-
rent de rug[ciune:

„Domnul este aproape. Dac[ v[ ve@i îndrep-
ta c[tre El cu suspine dureroase \i cu strig[te 
de strâmtorare, ve@i fi îndat[ auzi@i” 17.

„Dezv[lui@i-I cu râvn[ toate nevoile voas-
tre duhovnice\ti Domnului \i El v[ va ajuta. 
Rug[ciunea este respira@ia vie@ii voastre duhov-
nice\ti, dup[ cum bine sim@i@i voi în\iv[. De 
aceea este de prisos s[ lungim mult cuvântul în 
aceast[ privin@[. Ruga@i-v[ cu mai mult[ râvn[, 
ruga@i-v[ neîncetat; Domnul este aproape, iar 
ajutorul Lui este al[turi, în orice clip[” 18.

Trebuie s[ ajungem ca pân[ la urm[ s[ 
r[mânem mereu în prezen@a Domnului, s[ ne pe-
trecem via@a în a-L contempla necontenit \i a mer-
ge al[turi de El:

„Cel mai important dintre toate este s[ 
mergi înaintea lui Dumnezeu sau sub privirea 
lui Dumnezeu, cu sentimentul c[ Dumnezeu 
are ochii a @ inti@i asupra ta, c[ î@i p[trunde 
sufletul, inima \i c[ acolo vede tot... Acest 
sentiment este pârghia cea mai tare pentru a 
promova via@a l[untric[” 19.

„Când te retragi în tine însu@i, trebuie s[ 
te a\ezi în prezen@a Domnului \i s[ r[mâi ast-

17 Ibid., vol. III, p. 207.
18 Ibid., vol. IV, p. 104.
19 Ibid., vol. IV, p. 75. Cf. vol. III, p. 220, vol. IV, p. 40s.
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fel, f[r[ s[-@i întorci de la El privirea duhov-
niceasc[. Asta este pustia interioar[: s[ r[mâi 
singur, fa@[ în fa @ [ cu Domnul” 20.

Iat[ în@elesul sfintei împ[rt[\anii:

„L-a@i primit pe Domnul. Fie ca El singur s[ 
v[ umple inima... Domnul este aproape. Dac[ 
ve@i suspina dup[ El, atunci nicio strâmtorare 
duhovniceasc[ nu v[ va încerca, pe care s[ 
n-o pute@i st[pâni \i potoli” 21.

De aici se na\te o atitudine nou[, care trebuie 
s[ se întind[ nu numai la via@a l[untric[, ci chiar \i 
la cea fizic[:

„P[stra@i mu\chii corpului încorda@i \i 
disciplina@i. Nu-i îng[dui@i nici cea mai mic[ 
destindere de sibarit trupului vostru, dup[ 
cum nici vreunuia dintre m[dularele voastre”. 
„Trupul trebuie suspus disciplinei riguroase a 
soldatului” 22.

„Am fost chema@i nu s[ ne omorâm tru-
pul, ci s[ nu ne îngrijim de el în a\a fel încât 
s[-i stârnim poftele (Rom. 13, 14). Regula care 
trebuie  @ inut[ este aceea de a disciplina trupul 
într-un mod ra @ ional, f[r[ condescenden@[ \i 
f[r[ îng[duin @ [” 23.

20 Ibid., vol. IV, p. 40.
21 Ibid., vol. IV, p. 88. Cf. vol. IV, p. 85.
22 Ibid., vol. IV, p. 96, 105.
23 Ibid., vol. IV, p. 165.
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Acest spirit de disciplin[, de fric[ de Dumne-
zeu, de via@[ în prezen@a Domnului, d[ na\tere unei 
maturit[@i interioare, unei gravit[@i, unei cump[t[ri, 
unei sobriet[@i duhovnice\ti care fuge de orice ex-
ces de sentimentalitate \i nu i se încrede:

„Rodul cel mai însemnat al rug[ciunii nu 
este vreo c[ldur[ sau vreo dulcea@[ l[untric[, 
ci este frica de Dumnezeu \i c[in@a. Trebuie s[ 
@inem mereu treaz acest sentiment, s[ tr[im \i 
s[ respir[m în el”. „Activitatea duhovniceasc[ 
nu este f[cut[ din extaze: cea mai bun[ dintre 
manifest[rile ei este un suflet zdrobit, o inim[ 
smerit[ \i c[it[. De vreme ce mi-a@i scris c[ v[ 
g[si@i mai bine atunci când v[ a\eza@i în prezen@a 
lui Dumnezeu, face@i a\a tot mereu” 24.

Avem de-a face aici cu o atitudine b[rb[teasc[ 
\i silen@ioas[, care î\i are încununarea în smere-
nie.

Stare@ii detestau orice abera@ie duhovniceasc[, 
orice sentimentalitate excesiv[; le priveau cu neîn-
credere. Coresponden@a celebrului stare@ Macarie 
de la Optina cu o persoan[ tân[r[ pe care o îndru-
ma adevere\te acest lucru.

Acea tân[r[ a luat hot[rârea de a intra în 
m[n[stire. A primit consim@[mântul mamei sale \i 
de-acum încolo vroia s[ tr[iasc[ într-o s[r[cie ex-
trem[; o roag[ pe mama sa s[ amenajeze chilia ce 
avea s[ fie construit[ pentru ea în m[n[stire cât 
mai s[r[c[cios cu putin@[. Stare@ul Macarie o pune 
24 Ibid., vol. V, p. 176, 191.
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în gard[ împotriva zelului ei intempestiv, în care se 
ascunde \i mult[ seme@ie \i mul@umire de sine.

„17 iunie 1858.

Îi ceri mamei tale s[ amenajeze pentru tine 
foarte simplu, în m[sura posibilului. Dar, dup[ 
p[rerea sfin@ilor P[rin@i, noi nu trebuie s[ fim 
uciga \ ii trupului nostru, ci ai patimilor noastre. 
Te avertizez din nou asupra acestui pericol: nu-
@i pune în cap s[ te faci sfânt[ dintr-o dat[. Ai 
grij[ de tine. Îmi pui întreb[ri despre rug[ciune. 
Când te rogi, trebuie s[ ai mult[ smerenie, iar 
aceasta se na\te t[indu-@i voia \i p[rerea exage-
rat[ pe care o ai despre tine însu@i. Fere\te-te s[ 
vrei s[ nu te rogi altfel decât în duh, înc[ nu e\ti 
în stare de a\a ceva. Degrab vei c[dea în iluzie. 
Roag[-te simplu. Cel care d[ darul rug[ciunii 
celui ce se roag[, î@i va da \i rug[ciunea cu-
rat[, în duhul, îns[ numai dac[ tu vei deveni în 
chip sincer smerit[ \i dac[ î@i ai în fa@a ochilor 
p[catul: prin aceasta sufletul devine zdrobit, iar 
inima smerit[...”

„... Cite\ti scrierile stare@ului Atanasie. Te 
apuci s[ faci lucruri care nu sunt pe m[sura 
ta. C[ trebuie s[-@i smere\ti gândurile, nu ai 
nici cea mai mic[ idee. S[ admitem c[ îndepli-
ne\ti tot ceea ce scrie în acea carte. Dar nu vei 
putea sc[pa de orgoliu \i de suficien@[, ace \ ti 
du\mani care se vor strecura în tine atât de lin 
încât tu nu vei b[ga de seam[. Or din asta se 
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va na\te o mare pagub[. Având smerenie, vei 
dobândi \i pacea. Dac[, în tot ceea ce faci, nu 
culegi niciun câ\tig duhovnicesc, ci tulbura-
re interioar[, e limpede c[ nu ai smerenia... 
Nu faci caz decât de lucruri exterioare \i nu te 
gânde\ti s[ stârpe\ti patimile. De aceea î@i este 
de trebuin@[ s[ po@i fi sf[tuit[ de îndat[ de ci-
neva \i s[-@i reprimi voin@a proprie \i trufia...”

„Continui s[ aspiri la performan@ele cele 
mai înalte ale vie@ii duhovnice\ti \i la rânduieli 
care nu sunt înc[ pe m[sura ta. Trebuie îns[ 
s[ urmezi calea cea smerit[, a\a cum tr[iesc 
al@ii, f[r[ s[ încerce nicio tulburare l[untric[. 
Nu te l[sa nici tu prad[ tulbur[rii l[untrice 
atunci când ai s[vâr \ it vreo boac[n[ sau vreo 
gre\eal[, ci coboar[ în adâncul smereniei \i 
ridic[-te prin poc[in@[; \i de îndat[ vei g[si 
calea cea dreapt[...”

„4 noiembrie 1858.

M[ întrebi care este scopul ultim al 
rug[ciunii \i citezi cuvintele lui Ioan Sc[rarul 
care spun c[ rug[ciunea de noaptea sfin@e\te 
lucrarea de ziua. Dar oare acest lucru se potri-
ve\te cu situa@ia ta actual[? Cui îi sunt adresate 
aceste cuvinte? Roag-o pe prea-cuvioasa maic[ 
M... s[ te instruiasc[ în aceast[ privin@[, ca \i 
în toate cele. Ea vede starea ta duhovniceasc[ 
\i î@i va spune ceea ce î@i este de folos. Altmin-
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teri, te vei trezi noaptea \i, a\a f[când, îi vei 
judeca pe ceilal@i pentru aceea c[ nu se trezesc 
noaptea s[ se roage \i te vei socoti mai bun[ 
decât ei. Aspiri la a ac@iona dup[ adev[rata 
«activitate duhovniceasc[», îns[ ea const[ în a 
respinge voin@a proprie \i judecata proprie” 25.

Aceast[ simplitate, aceast[ lips[ de preten@ii 
duhovnice\ti sunt caracteristice. Marele maestru 
al vie@ii ascetice \i mistice, sfântul Nil de la Sora 
(Nil Sorski, 1433-1508), scrie deja: „S[ nu te apropii 
prea devreme de ceea ce este prea înalt... Cel mai 
bun lucru este s[ te @ii la mijloc”.

Ţelul care sclipe\te în ochii lor este s[ creasc[ 
în smerenie.

*

Mai cu seam[ despre smerenia vie@ii sfin@ilor 
\i a drep@ilor din Rusia, ar fi multe de spus: este 
tr[s[tura lor dominant[. Toat[ via@a lor este o via @ [ 
în smerenie.

Teodosie de la Pecerska (sec. XI), Serghie de 
Radonej (sec. al XIV-lea) s-au remarcat printr-o 
smerenie aparte. Purtau hainele cele mai ponosite, 
nu se temeau de muncile cele mai resping[toare 
(chiar \i atunci când Serghie era deja stare@), evitau 
toate distinc@iile onorifice (chiar \i atunci când erau 
sf[tuitori \i îndrum[tori duhovnice\ti foarte de vaz[ 
25 A se vedea cele 23 de scrisori ale stare@ului Macarie de la 
Optina c[tre doamna S. I. N. (în ruse\te), Moscova, 1908.
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sau chiar prin@i domnitori). „O smerit[ blânde@e, iat[ 
@es[tura personalit[@ii lui Serghie de Radonej”, scrie 
pe bun[ dreptate profesorul Fedotov26. Se cunoa\te 
povestea cu @[ranul care, nevrând s[ cread[ c[ omul 
îmbr[cat în haine rele \i peticite care d[dea la hârle@ 
cu atâta zel era celebrul stare@ al marii lavre, îl jigni 
pe Serghie. La asta Serghie îi f[cu o primire plin[ de 
bun[tate \i de amabilitate \i îl pofti la masa m[n[stirii 
a\ezându-l al[turi de el la locul cel mai de cinste27. 
Aceast[ smerenie, cum am zis deja, se înso@e\te cu 
blânde @ ea \i cu bun[tatea fa@[ de cel[lalt. Ea poate 
deveni o slujire iubitoare, care îmbr[@i\eaz[ lumea 
întreag[. A\a era \i cu stare@ii de la Optina \i cu 
ceilal@i stare@i, care \i-au pus toat[ via@a în slujba no-
rodului, în slujba celor care sufer[, a celor care, în 
popor, caut[ s[ fie mângâia@i \i încuraja@i.

Mi-ar pl[cea s[ a\ez aici câteva extrase din via@a 
sfântului Tihon de la Zadonska (1724-1783), scris[ 
de slujitorul lui din chilie, Cebotarev. O simplitate, 
o candoare \i o blânde@e minunate str[luceau din 
acea figur[. Se uneau în el o via@[ în Dumnezeu \i 
o iubire activ[, f[r[ grani@e, fa@[ de aproapele.

Partea principal[ a scrierilor lui Cebotarev se 
refer[ la perioada în care Tihon tr[ia la m[n[stirea 
26 G. P. Fedotov, Les saints de la vieille Russie, XVIIe siècle (în 
ruse\te), Paris, 1931, p. 143.
27 Cf. de exemplu smerenia marelui pustnic \i întemeietor, 
sfântul Dimitri Plilu@ki, rus din nord († 1392), Vv Konoplev, 
Les saints du pays de Vologda, 1895, p. 37. Cf. de asemenea 
Psicologia nacik pravednikov (Psihologia drep@ilor no\tri), în 
revista Woprosz filosofii i psicologii, Moscova, 1906, vol. 84, 
pp. 334-335.
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Zadonsk, pe când oficial el era deja în pensie, 
dup[ ce a p[r[sit sediul episcopal de la Voronej (a 
fost episcop de Voronej din 1763 pân[ în 1767) din 
pricina proastei lui s[n[t[@i (sau ascultând poate o 
voce l[untric[). A fost îns[ în acela\i timp apogeul 
activit[@ii sale duhovnice\ti în slujba sufletelor \i a 
slujirii aproapelui. Mii de oameni de toate condi @ iile 
se rev[rsau de aproape \i de departe c[tre el, pen-
tru a c[p[ta o oarecare u\urare în nevoile lor ma-
teriale \i spirituale, c[utând la el o lec@ie, un sfat 
sau sus@inere duhovniceasc[. În aceasta consta, ca 
s[ zicem a\a, axul vie@ii lui l[untrice.

„Noaptea, scrie slujitorul s[u, (c[ci, de\i era ne-
potrivit, am fost martor la asta), avea obiceiul s[ o 
petreac[ f[r[ s[ doarm[ \i nu se întindea decât în 
zori. Noaptea se c[lea rugându-se \i f[când meta-
nii; rug[ciunea nu era rece, ci arz[toare. Ea venea 
dintr-o inim[ înfrânt[, a\a încât striga uneori cu glas 
tare: «Doamne, milostive\te-te spre mine! Doamne 
miluie\te-m[!» \i ad[uga: «O, Tat[ iubitor, fie-@i mil[!», 
\i se lovea cu capul de p[mânt. Toate acestea îi ve-
neau dintr-o mare vâlv[taie l[untric[ \i din dragos-
tea lui pentru Dumnezeu. Apoi, c[tre miezul nop @ ii, 
intra în chilia din fa@[ \i încet, cu o voce mi\cat[, 
cânta psalmi sfin@i. Când era nec[jit, avea obiceiul 
s[ cânte: «Bine mi-este mie c[ m-ai smerit» etc., \i al@i 
psalmi de mângâiere, \i nu uita s[ verse lacrimi de 
emo@ie sau s[ scoat[ un suspin”.

„Dup[ mas[, avea obiceiul s[ se odihneasc[ 
pu@in, o or[, uneori un pic mai mult. Apoi citea 
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vie@ile sfin@ilor sau alte c[r@i. Vara, f[cea cei o sut[ 
de pa\i în gr[dina m[n[stirii sau în afara ei. Pen-
tru momentul cu pricina, îmi poruncise s[ fac un 
lucru în orice situa@ie: «Dac[ ai ceva urgent pentru 
mine, trebuie s[ tu\e\ti înainte de a m[ aborda, 
pentru ca eu s[ m[ uit în jur», \i a\a f[ceam. Dar 
într-o zi s-a întâmplat c[, pe când era în gr[din[, 
m[ apucai s[ tu\esc de mai multe ori, vrând s[ m[ 
apropii de el. Or, el era atât de adânc cufundat în 
gânduri încât nu auzi nimic; era în genunchi, cu 
fa@a întoars[ c[tre r[s[rit \i cu bra@ele ridicate c[tre 
cer. M[ apropiai zicând: «Sfin@ia voastr[». S-a speriat 
atât de tare încât i-au ap[rut broboane de sudoare 
pe frunte \i îmi zise: «Iat[, inima îmi tremur[ ca o 
porumbi@[. Ţi-am spus totu\i nu o dat[ s[ tu\e\ti 
înainte de a te apropia»”.

„Nu pleca niciodat[ pe jos sau cu tr[sura f[r[ 
s[ î\i ia cu el psaltirea, pe care o ducea întotdeau-
na în ras[, c[ci era o carte mic[. Pân[ la urm[ a 
înv[ @ at toat[ psaltirea de pe rost. M-a \i binecuvân-
tat cu cartea aceea. Pe drum, oriunde mergea, citea 
mereu din psaltire cu glas tare; uneori citea versete 
\i mi le ar[ta sau îmi explica unele pasaje. În fieca-
re zi mergea la slujb[ \i cânta el însu\i într-unl col @ 
 al str[nii; rareori cânta f[r[ s[ verse lacrimi”.

„La m[n[stirea T..., c[tre miezul nop@ii, încon-
jura biserica \i se ruga dinaintea fiec[reia dintre u\i, 
f[când închin[ciuni, v[rsând lacrimi fierbin@i, lucru 
la care am fost martor. Îmi plecam uneori urechea 
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\i îl auzeam zicând: «Slav[ lui Dumnezeu, celui mai 
presus de ceruri» \i citind psalmi sfin@i. Dinaintea 
u\ii de apus, se ruga mai mult de jum[tate de or[, 
apoi se întorcea în chilie cu pa\i repezi”.

„Acolo, muncea din greu, uneori î\i cr[pa sin-
gur lemne. Avea obiceiul s[ zic[: «Ascute-mi pu @ in 
toporul \i adu-mi m[nu\ile, o s[-mi crap ni\te lem-
ne pentru sob[, a\a o s[-mi pun un pic sângele în 
mi\care, m[ voi sim@i mai bine poate». Într-o zi, se 
dusese s[ se plimbe în spatele m[n[stirii \i îmi zise, 
odat[ întors în chilie: «Am v[zut în p[dure un butuc 
din care am putea face o c[ru@[ de lemne de foc sau 
chiar mai mult. Adu toporul s[-l t[iem». Merser[m în 
p[dure, ne apucar[m s[ d[m lovituri de topor; î\i 
d[du jos rasa \i începu s[ lucreze în c[ma\[... A\a 
d[dea el exemplul cel bun în munc[. Nimic nu-l 
sup[ra mai mult decât atunci când venea la noi la 
Zadonsk \i ne g[sea stând \i nef[când nimic. Avea 
obiceiul s[ ne repete frecvent: «Cel ce tr[ie\te în 
lene nu înceteaz[ s[ p[c[tuiasc[». El însu\i nu era 
lene\ niciodat[. Diminea@a, înainte de slujb[, scria 
c[r@i ziditoare, care se mai g[sesc înc[ \i ast[zi, \i 
pe care le citesc un mare num[r de oameni care 
n[zuiesc la mântuirea sufletului. Eu însumi am cu-
noscut persoane care, prin citirea acestor c[r@i, au 
ajuns s[ se retrag[ din de\ert[ciunea lumii ca s[ ia 
crucea \i s[-L urmeze pe Hristos...”

„O s[ v[ vorbesc acum despre simplitatea \i 
despre dezinteresul vie@ii lui din celul[, întrucât nu 
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poseda decât strictul necesar. În chip de pat se slu-
jea de un covora\ întins \i de dou[ perne; p[turi 
nu avea, se acoperea cu o piele de oaie c[ptu\it[ 
cu bumbac de Nankin. Se încingea cu o simpl[ 
curea de piele. Nu avea decât o ras[, iar aceea 
era doar din p[r de c[mil[. Ca înc[l@[minte, purta 
opinci din piele groas[, sau opinci @[r[ne\ti împle-
tite din scoar@[ (lapti), pe care le punea în chilie \i 
zicea: «Ce bine se odihnesc picioarele în opincile 
astea!» Totu\i, când era s[ mearg[ la biseric[ sau s[ 
primeasc[ musafiri în chilie, l[sa opincile \i înc[l@a 
pantofi de piele. Metanierul îi era cât se poate de 
simplu, din lân[ împletit[. Nu avea nici geaman-
tan, nici cuf[r în care s[-\i @in[ lucrurile, avea doar 
un sac vechi de piele pe care îl lua întotdeauna cu 
el în c[l[torie, \i în care î\i punea c[r@ile \i piepte-
nele. Ăsta era tot luxul lui”.

„Timp de trei veri a avut un cal \i o \aret[ cu 
dou[ ro@i pe care i le donaser[ domnii B. Dup[ 
siest[, mergea la câmp în \aret[ \i uneori \i în 
p[dure, unde îl înso@eam întotdeauna. «Du-te, avea 
obiceiul s[ spun[, înham[ calul la \aret[, mergem 
s[ cosim un pic de iarb[ pentru <b[trânul> (a\a îi 
zicea calului, care era foarte b[trân) \i vom bea \i 
pu@in[ ap[». Pe drum, nu se oprea din povestit; lua 
iarba ca pild[ sau îmi explica unele proprozi@ii din 
sfânta Scriptur[. Toate discursurile lui aveau mereu 
ca tem[ ve\nicia... Mergeam uneori în p[dure, iar 
acolo cosea el însu\i iarba din poieni \i îmi porun-
cea s[ o adun c[pi@[ cu grebla, zicând: «Pune-o în 
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\aret[, <b[trânul> o s[ aib[ nevoie de ea la noap-
te». Uneori mergeam pân[ la izvorul care este la 
vreo zece verste de Zadonsk, pe malul Donului; 
iar acolo, beam ap[. Îi pl[cea acel izvor, pentru c[ 
era foarte limpede”.

Cât de simpl[, de naiv[ \i de poetic[ în sim-
plitatea ei este aceast[ via@[! Îns[ nu este o via@[ 
evlavios \i pa\nic reculeas[ în ea îns[\i. Ea are doi 
pivo@i: prezen@a lui Dumnezeu p[strat[ mereu în 
memorie \i slujirea aproapelui. Sau mai degrab[, 
via@a în Dumnezeu se exprim[ cu o for@[ deosebit[ 
tocmai în slujirea aproapelui. Acest om al rug[ciunii 
era, în acela\i timp, un om care mângâia \i îl asista 
pe aproapele s[u cu bun[tate.

„Acum voi vorbi despre faptele iubirii \i ale 
milosteniei, continu[ Cebotarev; îi hr[nea pe or-
fani \i pe nevoia\i, era milostiv fa@[ de orice s[r[cie 
\i orice lips[, pe scurt, d[dea tot ce avea, \i pensia 
pe care o primea de la stat, \i aceea pe care i-o 
aduceau veteranii cazacilor. De la Voronej la Ostro-
groisk, boieri sau negustori boga@i îi trimiteau mari 
sume de bani. Dar, nemul@umindu-se s[-\i dea to@i 
banii s[racilor, î\i d[dea \i lenjeria \i p[stra pentru 
el numai ceea ce avea pe trup. Pâinea pe care i-o 
trimiteau proprietari milostivi, el o d[dea celor ce 
erau în nevoie, îns[ nici asta nu-i era de ajuns: mai 
cump[ra ca s[ împart[. S[racii \i nevoia\ii primeau 
de la el haine \i înc[l@[minte, iar în acest scop el 
cump[ra bl[nuri, haine \i pânz[. Altora le cump[ra 
\i bordeie, vite, cai, vaci pe care le d[dea s[racilor. 



 76 

NICOLAS ARSENIEV

Dar nici asta nu ajungea \i se b[ga în datorii. Dup[ 
ce d[dea tot, avea obiceiul s[-mi spun[: «Du-te, 
te rog, la Yele@ \i ia cu împrumut de la cutare sau 
cutare negustor; îi voi da înapoi de îndat[ ce voi 
primi pensia, dar acuma nu am nimic. Iat[ c[ fra @ ii 
mei cei s[raci vin s[ m[ vad[ \i pleac[ f[r[ s[ fi 
primit de la mine nicio mângâiere. M[ doare c[ nu 
pot s[ fac altceva decât s[ m[ uit la ei».

Se mai întâmpla uneori s[-l refuze pe vreun 
s[rac, \i îl întreba doar cine este \i de unde vine. 
Dar a doua zi, asta îl sup[ra deja \i atunci m[ chema 
\i îmi zicea: «Ieri, i-am r[spuns s[racului printr-un 
refuz; ia bani de la mine, te rog, \i du-i; poate a\a 
vom putea s[-l mângâiem»”.

„To@i s[racii aveau lesne acces la el. Smerenia 
lui era minunat[. Le zicea @[ranilor b[trâni s[ stea 
jos, vorbea cu ei îndelung \i prietene\te despre 
via@a la @ar[, \i îi l[sa s[ plece întru bucurie, dup[ 
ce le-a dat cele de trebuin@[. Din banii lui pro-
prii îi sprijinea pe to@i @[ranii s[raci din preajma 
m[n[stirii, mai cu seam[ pe v[duve \i pe orfani, \i 
pl[tea pentru ei impozitele personale \i toate drep-
turile statului; le d[dea pâine \i haine, pe scurt, 
îi ajuta în toate nevoile lor. În ziua în care s[racii 
veniser[ în num[r deosebit de mare \i în care le 
împ[r@ise mul@i bani \i alte daruri, se sim@ea seara 
mai bucuros \i mai vesel. Dar când nu veniser[ de-
cât pu@ini, sau chiar nimeni, era nec[jit. Pot spune 
f[r[ team[, era ca Iov «ochiul celor orbi \i piciorul 
celor sl[b[nogi». U\a lui era mereu deschis[ tuturor 
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s[racilor, celor p[r[si@i, pelerinilor care veneau la 
el. Ei g[seau întotdeauna la el mâncare, b[utur[, 
odihn[”.

„Îi înv[@a pe copiii din sat s[ mearg[ la bise-
ric[. Cum f[cea asta? Când iese de la biseric[, ei 
alearg[ to@i la el. El intr[ în chilie, copiii îl urmeaz[, 
fac trei plec[ciuni adânci \i strig[ to@i tare: «Slav[ 
lui Dumnezeu», iar el întreab[: «Copii, unde este 
Dumnezeul nostru?» Ei r[spund tare: «Dumnezeul 
nostru este în cer \i pe p[mânt» – «E bine, copiii 
mei», zice el la asta, \i îi mângâie pe to@i pe cap, 
dându-le câte o copeic[ \i o bucat[ de pâine alb[ 
\i, vara, fiec[ruia câte un m[r. Uneori atunci când, 
ca urmare a unei sl[biciuni trupe\ti, nu putea mer-
ge la slujb[, copiii mergeau la biseric[, dar, v[zând 
c[ episcopul nu este acolo, plecau. Când m[ întor-
ceam de la slujb[, m[ întreba dac[ au fost \i copiii. 
Îi r[spundeam: «Bine-n@eles, dar când au v[zut c[ 
sfin@ia voastr[ nu sunte@i acolo, au plecat». El zâm-
bea atunci cu blânde@e: «E de a\teptat. S[racii vin 
la slujb[ ca s[ primeasc[ pâine \i copeici. De ce 
nu i-ai adus aici? Sunt foarte bucuros atunci când 
ei merg la biseric[»”.

„Tot a\a, @[ranii care trebuiau s[ treac[ prin 
fa@a m[n[stirii mergând la munc[ puteau g[si sub 
acoperi\ul lui ad[post în cazul în care vreunul din-
tre ei se îmboln[vea pe drum. Se îngrijea el însu\i 
de odihna lor, dându-le chiar propria lui pern[ \i 
boneta de noapte, \i poruncind s[ le fie preg[tite 



 78 

NICOLAS ARSENIEV

mânc[ruri mai îngrijite. De dou[ sau de trei ori pe 
zi, le turna el însu\i ceai, st[tea la c[p[tâiul lor o 
or[ sau mai mult, îi mângâia \i îi înt[rea, schim-
bând cu ei vorbe calde \i intime. Unii dintre ei mu-
reau. De ace\tia se îngrijea cu mult[ comp[timire 
\i într-un chip cât se poate de cre\tinesc, pentru ca 
muribundul s[ primeasc[ sfânta împ[rt[\anie. În 
astfel de cazuri, îi asista el însu\i \i era de fa@[ \i la 
înmormântare. Cei care se vindecau î\i vedeau mai 
departe de drum înc[rca@i de daruri”.

În anul 1768, în ora\ul Livni, a izbucnit un 
mare incendiu. Episcopul i-a ajutat atunci mult pe 
sinistra@i. L-a trimis pe c[lug[rul Teofan cu bani de 
împ[r@it. În anul urm[tor, aceea\i nenorocire s-a în-
tâmplat în ora\ul Yele@. Episcopul, mi\cat de com-
pasiune, a ar[tat mult[ iubire: s-a dus în persoan[ 
la Voronej \i la Ostrogroisk ca s[ capete bani de 
la binef[c[torii lui \i s[ zideasc[ locuin@e noi pen-
tru victimele incendiului, ceea ce le-a fost de mare 
ajutor.

Îi vizita \i pe cei care z[ceau în închisoare. „La 
Yele@, a vizitat de dou[ ori în persoan[ închisoarea 
\i i-a mângâiat pe cei închi\i, dându-le informa @ ii 
folositoare, bani \i tot felul de alte lucruri. Când 
s-a construit la Zadonsk închisoarea nou[, în care 
de @ inu@ii erau p[zi@i bine, a contribuit la între@ine-
rea lor din propriile sale resurse”.

Cel[lalt slujitor al s[u, Ivan Efimov, care a l[sat 
\i el o not[ despre via@a lui Tihon, mai adaug[ câ-
teva am[nunte:
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„... În vremea în care magistra@ii se g[seau în-
tr-o parte a m[n[stirii Zadonsk, s-a amenajat aco-
lo \i închisoarea criminalilor. Episcopului îi pl[cea 
s[ mearg[ acolo noaptea pentru a-i vizita pe 
pu \ c[ria \ ii bolnavi \i a le împ[r@i daruri. În ziua de 
Pa\ti, în cursul unei vizite în închisoare, a schimbat 
cu to@i de@inu@ii s[rutul pascal. A\ijderea, în ora\ul 
Yele@, unde mergea din când în când la cererea lo-
cuitorilor, vizita închisoarea \i azilul de b[trâni, iar 
pentru asta î\i ascundea demnitatea bisericeasc[ 
sub un ve\mânt simplu”.

„... Înc[ din primii ani ai \ederii sale la m[n[stirea 
Zadonsk, \i-a vândut hainele de m[tase, sutanele 
u\oare \i calde, rasa c[ptu\it[ cu blan[ de vulpe \i 
celelalte haine conforme cu demnitatea sa biseri-
ceasc[, ca \i o plapum[ de puf, perna de pene \i 
acoper[mintele de pat cele bune, cu singurul scop 
de a împ[r@i banii s[racilor. |i-a vândut \i rasa de 
mohair, cadou de la episcopul de Astrahan, \i a în-
trebuin@at banii pe care i-a primit în schimb pentru 
v[duve \i pentru copiii s[raci”28.

Se în@elege c[ Dostoievski (care cinstea amin-
tirea lui Tihon) a avut în minte chipul lui atunci 
când l-a creat pe stare@ul s[u Zosima.

*
28 Jurnalul lui Cebotarev \i Efimov a fost publicat la urma 
operelor complete ale lui Tihon de Zadonsk: Tverenia, Mos-
cova 1889, vol. IV.
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Aceast[ simplitate se înso@e\te cu o ardoare 
duhovniceasc[ (ca atunci când se roag[, singur 
în gr[din[, într-un asemenea abandon încât pur \i 
simplu se speria în clipa în care se apropia cineva 
de el) \i cu o milostivire f[r[ de m[sur[.

Flac[ra aceasta duhovniceasc[, mi-ar pl[cea s[ 
o ar[t \i în fizionomia unui alt mare drept rus, misi-
onarul din Altai, Macarie Glukarev (1792-1847). S[ 
amintim doar câteva tr[s[turi datând din vremea în 
care el nu mai era în misiune printre p[gânii din 
Altai, în Siberia occidental[29, ci tr[ia în Rusia cen-
tral[, stare@ (arhimandrit) al m[n[stirii Sfintei Treimi 
din Belkov, în provincia Orel. Acolo a devenit cen-
trul unei activit[@i misionare pe care o însufle @ ea cu 
o mare râvn[ l[untric[. Îi înv[@a pe oameni s[ se 
roage. Dar s[-i d[m cuvântul unui martor ocular:

„Uneori, în timpul slujbei, arhimandritul Maca-
rie mergea de la un credincios la altul înv[@ându-i 
s[ se roage. Protopopul O... a observat într-o zi 
acest lucru. A v[zut c[ cei c[rora le adresa cuvântul 
se însufle@eau dintr-o dat[ \i începeau s[ se roage 
cu mai mult[ râvn[. Unul dintre ei a povestit mai 
târziu cum îl înv[@a p[rintele Macarie: Se apropie 
de mine zicându-mi: Cum te rogi? Ne vom ruga îm-
preun[. Repet[ dup[ mine: Tat[l nostru care e \ ti 
în ceruri. – Eu zic: Tat[l nostru care e\ti în ceruri. – 
Nu, nu, zise el. Zi mai cu c[ldur[ \i din tot sufletul: 

29 Tr[ise acolo treisprezece ani \i f[cuse lucruri minunate 
(1830-1844).
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Tat[l nostru care e\ti în ceruri. – Repetai, de data 
aceasta cu reculegere, cu mai mult sim @ [mânt. – 
Nu, nu, zise el; zi cu mai mult[ înfl[c[rare \i pute-
re: Tat[l nostru care e\ti în ceruri. Inima a început 
s[-mi bat[ foarte tare în piept, ridicai eu însumi 
glasul strigând din adâncul sufletului: Tat[l nostru 
care e\ti în ceruri! – Da, asta este, zise el, a\a tre-
buie s[ te rogi – Şi merse la altul”30.

O b[trânic[ din ora\ul Bolkov, o oare-
care doamn[ Kirilova, a povestit întâmplarea 
urm[toare:

„Foarte adesea m[ duceam împreun[ cu alte 
femei la p[rintele Macarie ca s[-i ascult predicile 
în[l @ [toare. Nimeni nu se pricepea a\a de bine ca 
dânsul s[ ne mângâie de soarta noastr[ amar[. În-
tr-o zi, mersei la dânsul fiind în doliu. V[d un mare 
num[r de oameni aduna@i la dânsul, boga@i \i s[raci. 
Dup[ ce m-a mângâiat prin cuvântul dumnezeiesc, 
mi-a zis s[ r[mân \i s[ ascult convorbirile cu al @ ii. 
Mult[ vreme, pân[ la unsprezece noaptea, st[tu de 
vorb[ cu feluri@i str[ini veni@i din afar[. Era o vre-
me cumplit[, ploaie \i z[pad[. «Acum e noapte \i 
vremea e groaznic[. Unde o s[ merge@i, m[tu\[? 
Mai sta@i o clip[, ne vom ruga împreun[». P[rintele 
Macarie se rug[ îndelung. Ne spuse s[ tragem un 
somn în înc[perea al[turat[. Dup[ rug[ciune, la 
miezul nop @ ii, se a\ez[ s[ scrie: sun[ de ora unu, 
30 A se vedea articolul protopopului Ostromîslenski din re-
vista Strannik, 1860.
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apoi de ora dou[. Îl vedem pe p[rintele Macarie 
învins de oboseal[, î\i pune capul pe masa pe care 
scrie, mo @ [ie o clip[ \i se reapuc[ de scris. Cum 
nu-i cuno \ team obiceiurile, m[ apropiai de el zicân-
du-i: «Cuvioase p[rinte, trebuie s[ v[ odihni@i pu @ in, 
sunte@i obosit». Dar vorbele mele îl nemul@umir[: 
«Oare o p[s[ric[ se culc[ s[ doarm[?, zise dânsul. 
Mo@[ie un pic pe creang[ \i se apuc[ iar[\i s[-L 
laude pe Dumnezeu. Dac[ o fiin@[ lipsit[ de minte, 
cum este pas[rea, î\i petrece astfel noaptea, noi care 
suntem f[pturi ra @ ionale, trebuie s[ fim \i mai veghe-
tori decât pas[rea \i s[ ne dedic[m tot timpul vie@ii 
noastre laudei F[c[torului \i Mântuitorului». Curând 
dup[ aceea, sun[ de utrenie \i p[rintele Macarie, 
f[r[ s[ fi dormit, se duse la biseric[”31.

A\ vrea s[ mai z[bovesc pu@in asupra acestor 
tr[s[turi de bun[tate \i de dragoste f[r[ m[sur[ 
care apar la unii dintre ace\ti sfin@i \i drep@i. Le-am 
v[zut deja în via@a lui Tihon de Zadonsk. În vechile 
legende ale sfin@ilor ru\i, g[sim un mare num[r de 
tr[s[turi emo@ionante.

În vechea biografie a sfântului Dionisie de 
Glu\i@a (1364-1437), care a fost scris[ la scurt[ vre-
me dup[ moartea sa, se vorbe\te despre bun[tatea 
sa f[r[ limite. El d[dea celor ce îl c[utau, f[r[ s[ 
se informeze cine sunt, chiar \i unora f[r[delege32. 

31 Cf. biografia lui Macarie de Kharlampovici din revista 
Christianskoie Chtenia, Sankt-Petersburg, 1905, noiembrie, 
p. 561-562.
32 A se vedea Konoplev, p. 50.



Lumea sfin@ilor \i a stare@ilor ru\i

 83 

Ucenicilor s[i, care voiau s[ îl fac[ s[ fie mai rezer-
vat, le r[spundea: „Nu m[ mai ispiti@i s[ fiu lipsit 
de milostivire”.

Lucruri asem[n[toare auzim \i despre Corneliu 
de Komel (1455-1537). Nimeni din cei ce îi cereau 
ajutor nu pleca de la el cu mâna goal[. Dulapu-
rile m[n[stirii erau neîncetat deschise nevoia\ilor. 
Într-o zi de mare praznic, în care se adunaser[ la 
m[n[stire un mare num[r de s[raci, li s-au împ[r @ it 
to@i banii m[n[stirii. În vremea aceasta, s-a întâm-
plat ca marele duce Vasili Ivanovici s[ trimit[ la 
m[n[stire dou[zeci \i una de ruble (sum[ foarte 
mare pentru acel timp). Ace\ti bani au fost numai-
decât împ[r@i@i s[racilor33.

Aceast[ not[ caracteristic[ a unei smerenii ex-
treme înso@ite de o iubire gata s[ ierte \i s[ slu-
jeasc[, care poate cre\te la infinit, a fost re@inut[ 
de unul dintre cei mai mari scriitori ru\i, Nicolai 
Leskov, în admirabila figur[ a pa\nicului b[trân 
Pamvo (în Îngerul însemnat cu pecetea).

„Ce-a\ mai putea zice? ne spune povestitorul. 
Dac[ l-a\ jigni, m-ar binecuvânta; dac[ l-a\ lovi, 
s-ar închina înaintea mea pân[ la p[mânt; un om 
de o asemenea smerenie este de neînvins. De ce 
s-ar teme, dac[ cere el însu\i s[ fie osândit la iad? 
Nu, prin smerenia sa ar alunga to@i dracii din iad 

33 Ibid., p. 89. Cf. de pild[ \i via@a sfântului Daniel de Pere-
jaslav (sec. al XVI-lea). A se vedea articolul profesorului S. 
Smirnov din revista Bogoslovski Viestnik, Moscova, 1908, iu-
nie-august, p. 577 sq.
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sau i-ar converti la Dumnezeu. Ei îl vor chinui, iar 
el se va ruga: «Chinui@i-m[ mai cumplit, c[ci merit». 
Nu, nu, Satana însu\i nu va putea r[bda a\a o sme-
renie. Va obosi de amândou[ mâinile lovindu-l, î\i 
va toci toate ghearele, va sfâr\i el însu\i prin a-\i 
recunoa\te neputin@a în fa@a F[c[torului care a creat 
a\a o dragoste \i va ro\i de ru\ine dinaintea lui”.

Oricât de ciudat ar p[rea, este vorba de o 
tr[s[tur[ luat[ pe viu. Exist[ realmente \i este de-
osebit de caracteristic[ pentru sfin@ii ru\i; avem 
aici tipul unei blânde@i de-a dreptul supranatura-
le. Este oarecum, f[r[ s[ vrem s[ monopoliz[m în 
niciun fel, pentru sfin@ii ru\i, o tr[s[tur[ aproape 
„na @ ional[”.

Îns[ \i mai tulbur[toare sunt poate vorbele 
b[trânului misionar Chiriac (dintr-o alt[ poveste a 
lui Leskov, La cap[tul lumii, care se desf[\oar[ în 
cel mai nordic punct din Siberia oriental[). Împins 
de puterea unei dragoste f[r[ margini, plin de în-
credere în Dumnezeu, el se ceart[ cu El înainte de 
moarte, se aga@[, ca s[ zic a\a, de poala hainei Lui 
f[r[ s[ vrea s[-L lase: „Nu Te voi l[sa pân[ când nu 
ne vei binecuvânta pe to@i”. Este ca o îndr[zneal[ 
ne@[rmurit[ a dragostei, ca la Isaac Sirul34.

De altminteri, la ru\i tr[s[turile b[rb[te\ti în 
rela@iile cu lumea exterioar[ nu lipsesc nici ele, 
tr[s[turi care îl caracterizeaz[ pe campionul lui 
Hristos, pe reprezentatul curajos al adev[rului, pe 
b[rbatul aflat în conflict cu via@a exterioar[, în lup-
34 Cf. N. Arseniev, L’Eglise d’Orient, collection Goschen, 
1926, pp. 66-68.
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ta lui pentru adev[r. S[ ne gândim numai la Filip, 
curajosul mitropolit, \i la neînfricarea cu care a în-
fruntat atrocit[@ile crudului Ivan al IV-lea, \i care 
a murit sugrumat; sau la marele patriot \i sfânt 
na @ ional, patriarhul Ermoghen, pe care polonezii 
l-au l[sat s[ moar[ de foame în carcer[ sa pentru 
c[ ap[ra cu atâta îndr[zneal[ ideea c[ @ara sa tre-
buia eliberat[ de st[pânirea polon[. S[ ne gândim 
\i la acei numero\i „nebuni pentru Hristos”, cum 
erau numi@i, care adeseori, nu f[r[ îndr[zneal[, le 
spuneau adev[ruri dure puternicilor p[mântului 
atunci când ace\tia s[vâr\eau nedrept[@i.

Aceast[ înfl[c[rare a duhului, aceast[ imens[ iubi-
re de oameni care se d[ruie, ajut[, este bogat[ în lucr[ri, 
se roag[ \i d[ poman[; fervoarea acestei chem[ri con-
stante \i încrez[toare a lui Dumnezeu, s-a întrupat, de 
pild[, \i în figura acestui mare om al rug[ciunii, proto-
iereul Ioan de Kron\tadt (1829-1908).

Ar trebui s[ închei. Dar revin iar[\i \i iar[\i 
la tr[s[turile pe care le-am subliniat la începutul 
acestei expuneri: t[cerea, iradierea duhovniceasc[, 
sobrietatea blând[ \i smerit[. Mai mult, pe aceste 
piscuri ale vie@ii harului, g[sim jubila@ia pa\nic[, 
smerit[, \i iluminarea duhului, în ciuda întregii 
gravit[@i a unei b[t[lii duhovnice\ti neîncetate, 
curajoase \i neobosite. Ceea ce este b[rb[tesc în 
aceast[ lupt[, curajul eminent al acestei atitudini 
duhovnice\ti, este luminat \i transfigurat pe aceste 
culmi de c[tre experierea bucuroas[ a apropierii 
de Domnul. Aceste tr[s[turi apar cu o for@[ deose-
bit[ în via@a p[truns[ de supranatural a stare@ului 
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Serafim de Sarov (1759-1833), canonizat de Biseri-
ca rus[ în 1903. „Hristos a înviat, o, bucuria mea”, 
zicea el în loc de salut celor care veneau s[-l vad[, 
chiar \i în afara timpului pascal.

Elementul pnevmatofor, adic[ aceast[ iradiere a 
Duhului în fiin@a sa este deosebit de caracteristic[. 
Serafim ajunsese la starea de iluminare interioar[, 
adic[ la aceea a calmului \i a p[cii inefabile, pline 
de m[sur[ \i de sobrietate, în mijlocul unei bucurii 
pascale triumf[toare, biruitoare, bucuria Învierii, care 
p[trundea fiin@a lui intim[. A\a ni-l descriu numeroase 
m[rturii. El însu\i spune: „Cel care iube\te lumea nu 
poate evita triste@ea. Îns[ cel care dispre @ uie\te lumea 
este mereu în bucurie”. Remarcabil[ în mod deosebit 
este lunga sa convorbire cu mo\ierul Motovilov, pe 
care acesta din urm[ a consemnat-o cu grij[ \i care 
nu a fost publicat[ decât cu mul@i ani mai târziu, 
în 1903, cu titlul de oper[ postum[. De altfel, nu 
a fost doar o convorbire, ci o experien@[ inefabil[, 
iluminarea prin prezen@a Duhului dumnezeiesc. 
Abord[m aici un domeniu în care se cade s[ se 
impun[ o t[cere respectuoas[. „Puterea rug[ciunii 
este miraculoas[, zice Serafim în aceast[ convorbire, 
mai puternic[ fiind decât tot ceea ce exist[, ea este 
cea care }l coboar[ pe Duhul Sfânt”35.

În încheiere, a\ vrea s[ amintesc câteva tr[s[turi 
ale vie@ii lui Macarie de Optina (extrase dintr-o biogra-
fie redactat[ de unul dintre elevii s[i de la Optina):
35 Cf. Arseniev, Les institutions monastiques et la voie de 
l’ascèse mystique dans l’Eglise d’Orient, în culegerea L’Orient 
chrétien, Ratisbonne Pustet 1939, p. 202.
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„... În Joia Mare cânta el însu\i, în mijlocul bi-
sericii, imnul: «C[mara Ta, Mântuitorul meu, o v[d 
împodobit[»; \i cum cânta! Cuvântul «c[mar[» se 
p[rea c[ are pe buzele lui un în@eles direct, nu 
unul figurat, \i c[ imnul nu f[cea decât s[ exprime 
ceea ce el vedea aievea cu ochii sufletului. Glasul 
b[trânului tremura de o emo@ie l[untric[, \iroaie 
de lacrimi curgeau pe obrajii lui palizi, iar cei ce-l 
ascultau erau cuprin\i de emo@ie pân[ în str[fundul 
sufletului”.

„... Fa@a lui era arz[toare \i luminoas[ ca ace-
ea a unui înger al lui Dumnezeu. Privirea îi era 
împ[cat[, cuvântul smerit \i f[r[ preten@ie. Dar 
sufletul îi era necontenit unit cu Dumnezeu prin-
tr-o rug[ciune interioar[ neîncetat[, iar, prin vir-
tutea acestei rug[ciuni l[untrice neobosite, fa@a îi 
str[lucea de bucurie duhovniceasc[ \i iradia de 
dragoste pentru aproapele. Când, o dat[ pe lun[, 
primea la altar Sfintele Taine ale lui Hristos, o f[cea 
întotdeauna cu cea mai adânc[ emo@ie l[untric[.

„Hainele îi erau dintre cele mai modeste \i mai 
simple. În chilie avea obiceiul s[ poarte o reve-
rend[ sau o tunic[ lung[ de pânz[ alb[ \i aspr[ 
sau de canavva, pe care nu le schimba prea des, 
iar pe cap, o mic[ glug[ neagr[, tricotat[”.

„Pân[ la moartea sa, stare@ul \i-a p[strat viva-
citatea fireasc[ a caracterului, care îl f[cea foarte 
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vioi \i îl predispunea mereu la a face o fapt[ bun[. 
Vivacitatea aceasta se exprima în toate faptele sale, 
ca \i în unele gesturi exterioare. Avea o memorie 
prodigioas[. Când venea cineva s[ se m[rturiseasc[ 
la el sau îi ceruse un sfat duhovnicesc, stare@ul î\i 
amintea exact de el \i de toate întâmpl[rile prin-
cipale din via@a lui. Se întâmpla frecvent ca vreo 
b[trân[, care venea la el pentru a doua oar[, s[ îl 
aud[ salutând-o în felul urm[tor: «Buna ziua, Da-
ria. Sunt bine nepo@ii dumitale? Ce face fiica ta, 
Irinu \ ca? Ai m[ritat-o acum trei ani, dac[ nu m[ 
în\el». Iar biata b[trân[, uluit[ \i adânc emo@io-
nat[ c[ slujitorul lui Dumnezeu î\i aduce aminte 
de ea, era deja mângâiat[; fâstâceala \i stupefac@ia 
au disp[rut, ea î\i deschide sufletul, îi poveste\te 
grijile sale \i afl[ mângâiere în vorbele sale”.

„În toate aceste virtu@i \i în toate aceste fapte 
exterioare, stare@ul se p[streaz[ într-o linie foarte 
m[surat[: este calea împ[r[teasc[, dup[ cum o nu-
mesc sfin@ii P[rin@i. El î\i ascundea marea cump[tare 
dedesubtul smereniei sale. Mânca din tot ceea ce i 
se oferea la masa m[n[stireasc[, îns[ foarte pu@in, 
abia a treia parte dintr-o ra@ie obi\nuit[.

„Avea mult[ mil[ de animale. Iarna avea grij[ 
de p[s[ri; în fiecare zi pres[ra cânep[ pentru ele pe 
o scânduric[ fixat[ pe pervazul ferestrei. O mul@ime 
de pi@igoi, de cânepari \i de co@ofene se bucurau 
de binefacerile stare@ului. Veghea de asemenea ca 
p[s[rile mai mari, gai@ele, s[ nu le nedrept[@easc[ 
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pe cele mai mici. Cum gai@ele devorau toat[ hrana 
celorlalte, el pres[r[ gr[un@e într-un jghebule@ de sti-
cl[, de unde micii pi@igoi le puteau lesne lua”.

„Stare@ul se trezea în fiecare zi pentru rug[ciunea 
de diminea@[ la sunetul clopotului m[n[stirii, adic[ 
pe la ora dou[ diminea@a. Dar când, seara, întâr-
ziase mai mult decât de obicei scriind scrisori, sau 
când nu se sim@ea bine, nu se trezea decât la trei. 
Îi trezea el însu\i pe slujitori b[tându-le în u\[ ca 
s[-i fac[ s[ spun[ împreun[ cu el o destul de lung[ 
rug[ciune de diminea@[. Cânta atunci cu glas foarte 
tare imnele în cinstea Maicii lui Dumnezeu. La ora 
\ase, îi chema din nou pe slujitori ca s[ citeasc[ 
împreun[ cu ei rug[ciunile ceasurilor \i ale slujbei. 
Apoi bea una sau dou[ ce\ti de cafea \i se apuca s[ 
scrie o scrisoare sau s[ citeasc[ o carte. Începând 
din acel moment chilia lui era deschis[ tuturor ce-
lor ce aveau nevoie de ajutorul lui material sau 
duhovnicesc. Dup[ masa de prânz, se închidea o 
jum[tate de or[, o or[ cel mult, apoi începea iar[\i 
s[ primeasc[ lumea care venea în valuri la el.

„...Uneori stare@ul intra într-o stare de bucurie 
duhovniceasc[, mai cu seam[ atunci când medita 
asupra c[ilor inefabile ale Proniei divine, ale pute-
rii \i ale splendorii lui Dumnezeu, sau când st[tea 
de vorb[ cu cineva pe aceste teme. Începea atunci 
s[ cânte unul dintre imnele lui favorite, de pild[: 
«Veni@i, credincio\ilor, s[ ne închin[m lui Dum-
nezeu cel întreit unul», sau una dintre cânt[rile 
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care pream[reau taina netâlcuit[ \i nep[truns[ a 
Întrup[rii \i a Maicii celei preacurate a lui Emanuel. 
Uneori ie\ea din chilie \i se plimba prin mijlocul 
rondourilor din gr[din[, mergea de la o floare la 
alta, f[r[ s[ zic[ niciun cuvânt, adâncit în admira@ia 
m[re@iei Creatorului”36.

Avem de a face aici cu o mare sintez[ duhovni-
ceasc[, întocmai ca în via@a lui Tihon de Zadonsk. 
Îns[ în toate aceste tr[s[turi izolate (în biografia lui 
Tihon auzim înc[ vorbindu-se mult despre luptele 
interioare împotriva ispitelor, împotriva melancoli-
ei \i a triste@ii), ceea ce ni se înf[@i\eaz[ cu o putere 
ie\it[ din comun este acest calm, aceast[ pace a 
transfigur[rii începute.

36 Cf. Arhimandrit Leonid, Skazaniej o Zizni i podvigach sta-
retsa Makaria, Moscova, 1881.
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ÎNCEPUTURILE MĂNĂSTIRII OPTINA

MĂNĂSTIREA ŞI „SCHITUL”

Înflorirea st[re@ismului rus începe c[tre ulti-
ma treime a secolului al XVIII-lea, î\i atinge 

apogeul în secolul urm[tor \i continu[, f[r[ a se în-
trerupe, pân[ la revolu@ia din 1917. Astfel, aceast[ 
tradi@ie duhovniceasc[ se ive\te odat[ cu reînnoi-
rea vie@ii monahale din Rusia, din vremea în care 
arhimandritul Paisie Velicikovski face s[ renasc[ 
adev[ratul cenobitism în m[n[stirile din Moldova, 
de unde ucenicii lui se r[spândesc în @ara sa, mai 
cu seam[ în regiunile Kaluga, Kursk \i Orel. Ea 
se sfâr\e\te – sau cel pu@in devine imperceptibil[ 
pentru ochiul din afar[ – în momentul în care mo-
nahismul cenobitic dispare în Rusia, sub revolu@ie.

Numero\i au fost stare@ii în decursul acestor 
o sut[ cincizeci de ani pe toat[ întinderea terito-
riului rusesc, în m[n[stiri \i în „schituri”, îns[ nu a 
fost decât o singur[ Optina, loc de predilec@ie în 
care harul special al st[re@ismului devine o tradi @ ie 
local[, unde un fel de \coal[ harismatic[ a format 
patru genera@ii de stare@i, c[tre care alergau mul @ imi 
de oameni din toate col@urile imperiului.



 94 

VLADIMIR LOSSKY

M[n[stirea Optina Pustîn1 se afl[ în regiunea 
Kaluga, la doi kilometri de Korelsk, pe partea 
dreapt[ a râului Jizdra, curs de ap[ adânc \i bo-
gat în pe\te, care m[rgine\te poala unor p[duri 
de nep[truns. La m[n[stire se ajungea cu un bac 
deservit de c[lug[ri. Stare@ii de la Optina n-au vrut 
niciodat[ s[ construiasc[ un pod, preocupa@i s[ 
p[streze grani@a natural[ care desp[r@ea m[n[stirea 
lor de via@a veacului acestuia.

Originile m[n[stirii Optina ne r[mân necunos-
cute. Se crede c[ se poate afirma, totu\i, c[ ea exista 
deja la mijlocul secolului al XVI-lea. Sub st[pânirea 
„luminat[” a Ecaterinei a II-a, care a fost epoca ma-
rii devast[ri a m[n[stirilor din Rusia, la Optina nu 
tr[iau decât trei c[lug[ri. C[tre sfâr\itul secolului 
al XVIII-lea, mitropolitul Platon al Moscovei, aflat 
în trecere pe la Optina, impresionat de frumuse @ ea 
locului, a luat m[surile trebuitoare pentru a resta-
bili via@a cenobitic[ în aceast[ mic[ m[n[stire din 
p[dure. Îns[ epoca marelui renume al Optinei în-
cepe peste treizeci de ani, dup[ 1821, atunci când 
Filaret al Kievului, pe atunci episcop de Kaluga, 
a înfiin@at în dependen@[ stric[ de m[n[stire un 
mic schit închinat T[ierii Capului sfântului Ioan 
Botez[torul. Aceste câteva chilii izolate, la trei sute 
de metri de incinta m[n[stirii, în desi\ul codrului, 
aveau s[-i ad[posteasc[ pe c[lug[rii doritori s[ se 
consacre în întregime vie@ii de rug[ciune \i de con-
1 Pustîn înseamn[, literal, „pustiu”, „singur[tate”. Se desemnau 
astfel, în mod obi\nuit, m[n[stiri situate în afara ora\elor, cel 
mai adesea în p[duri.
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templa@ie. Pentru a întemeia aceast[ nou[ sih[strie, 
episcopul Filaret a trimis la Optina patru c[lug[ri 
care duceau de zece ani o via@[ singuratic[ în co-
drii Roslavl sub îndrumarea ucenicilor lui Paisie, 
marele înnoitor al monahismului rus.

Prin multiple leg[turi, începuturile st[re@is-
mului la Optina se raporteaz[ la lucrarea lui Pai-
sie Velicikovski, cel care a ren[scut tradi@ia an-
tic[ a Bizan@ului, acea îmbinare indisolubil[ de 
duhovnicie \i de \tiin@[, de sfin@enie \i de spe-
cula@ie teologic[. Optina des[vâr\e\te în Rusia 
ceea ce Paisie nu a putut încheia în Moldova. 
Într-adev[r, m[n[stirea Optina este cea care va 
întreprinde, dup[ 1840, publicarea operelor asce-
tice ale P[rin @ ilor, traduse de arhimandritul Paisie 
\i de ucenicii s[i. Continuând munca lui Paisie, 
c[lug[rii de la Optina vor efectua noi traduceri, 
încuraja@i în râvna lor patristic[ de marele Filaret 
al Moscovei. Edi@iile de la Optina nu erau menite 
s[ fac[ deliciul câtorva erudi@i; aceste texte vechi, 
redactate de mari contemplativi ai Egiptului, ai 
Siriei \i ai Greciei, trebuiau tr[ite din nou, trebu-
iau s[ slujeasc[ drept c[l[uze pe calea urcu\ului 
duhovnicesc. Sfin@enia vremurilor trecute revine 
la via@[, rena\te în sfin@enia modern[, sub forma 
st[re @ ismului, deopotriv[ atât de tradi@ional[ \i 
atât de uluitoare în noutatea ei.

Optina num[ra pân[ la trei sute de c[lug[ri 
înainte de revolu@ie. Nu avea nimeni proprietate 
privat[. C[lug[rii primeau din partea m[n[stirii toa-
te cele de trebuin@[ pentru via@[: mâncare, haine, 
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înc[l@[minte. Fiecare, chiar frate fiind, avea o chi-
lie proprie, în care putea s[-\i vad[ de rug[ciune, 
de lectur[, de studii sau de lucrul mâinilor. Ziua 
era rânduit[ dup[ slujbele biserice\ti care ocupau 
între \apte \i opt ore. Nicio regul[ formal[ nu îi 
silea pe vie@uitori s[ asiste la toate aceste slujbe, 
fiecare era slobod s[ se poarte dup[ propria sa 
con \ tiin @ [ de c[lug[r. Acela\i duh de libertate le 
permitea c[lug[rilor \i fra@ilor s[ dispun[ dup[ 
propria lor socotin@[ de ceasurile care nu erau ocu-
pate de muncile, de „ascult[rile” impuse de stare@. 
Nu s-a recurs niciodat[ la mân[ de lucru str[in[ de 
m[n[stire: toate muncile agricole, silvice sau alte-
le, ca \i toate „ascult[rile” de la buc[t[rie \i de la 
diversele ateliere erau executate de c[lug[ri sau de 
fra@i. Nicio constrângere, niciun control ap[s[tor 
nu se f[ceau sim@ite în via@a comunit[@ii de la Op-
tina: disciplina întemeiat[ pe încredere se exercita 
în mod spontan. Prezen@a stare@ilor care locuiau în 
schitul lini \ tit din mijlocul p[durii se f[cea sim @ it[ 
în toate cele; ea crea în via@a m[n[stirii acea at-
mosfer[ specific[ de reculegere \i de senin[tate 
care îi p[trundea pe to@i pelerinii înc[ de la sosirea 
lor la Optina.

Un drum forestier îngust ducea de la m[n[stire 
la schit. Aspectul exterior al acestei sih[strii a fost 
redat destul de fidel de c[tre Dostoievski în Fra @ ii 
Karamazov. O mic[ clopotni@[ din stuc roz se în[l@a 
deasupra por@ii de intrare. De amândou[ p[r@ile, în 
afara incintei, „c[su@ele”, un fel de vorbitoare în 
care stare@ii mergeau s[ le primeasc[ pe femeile ce 
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nu aveau voie s[ intre în schit. Domnea o lini \ te 
absolut[ în incinta sih[striei. Împrejurul bisericii \i 
al câtorva chilii era o gr[din[ frumoas[ plin[ de 
flori multicolore. Acesta era decorul în care a pro-
dus st[re@ismul rus cele mai frumoase roade du-
hovnice\ti timp de aproape un secol.

MOISE, STAREŢ LA OPTINA

Nu putem vorbi despre stare@ii de la Optina 
f[r[ s[ spunem câteva cuvinte despre arhimandri-
tul Moise, „înnoitorul” m[n[stirii, ctitorul schitu-
lui, „superiorul” exemplar sub obl[duirea c[ruia a 
prins r[d[cini st[re@ismul la Optina. F[r[ s[ fi fost, 
la drept vorbind, un stare@, el st[ de fapt în capul 
\irului de stare@i care au dat renume m[n[stirii. În 
acest sens, îl putem socoti drept întemeietorul tra-
di@iei duhovnice\ti de la Optina.

Arhimandritul Moise, dup[ numele s[u din lume 
Timotei Putilov, s-a n[scut în 1782 la Borisoglebsk, 
în gubernia Iaroslavl. Tat[l s[u, mic func @ ionar fiscal, 
era de o evlavie auster[; mama, femeie simpl[ \i an-
alfabet[, avea în familie mai mul@i c[lug[ri. Voca @ ia 
monahal[ a copiilor Putilov s-a sim@it înc[ din cea 
mai fraged[ vârst[. Trimi\i la Moscova pentru a intra 
în comer@, cei doi fra@i, Timotei \i Iona, în vârst[ de 
19 \i 14 ani, sufer[ influen@a unei celebre z[vorâte, 
maica Dositeea. Prin mijlocirea ei, ei intr[ în rela@ie 
cu cei doi stare@i ai m[n[stirii Novospasski, ucenici 
prin coresponden@[ ai stare@ului Paisie, înnoitorul 



 98 

VLADIMIR LOSSKY

st[re@ismului. În 1804, cei doi fra@i Putilov îi vestesc 
tat[lui lor hot[rârea pe care au luat-o de a-\i p[r[si 
serviciul pentru a intra în slujba unui alt Patron. F[r[ 
a da alte explica@ii, se duc amândoi la Sarov, unde 
sunt primi@i ca novici. Iona avea s[ r[mân[ acolo 
pentru totdeauna; a îmbr[cat haina monahal[ sub 
numele Isaia, iar mai târziu a devenit stare@ la Sa-
rov. Cât despre Timotei, îl g[sim pe la 1811 în co-
drii Roslavl, în tov[r[\ia câtorva stare@i, ucenici ai lui 
Paisie, veni@i din Moldova pentru a aduce în patrie 
comoara rug[ciunii min@ii. Împreun[ cu fratele s[u 
mai mic, Alexandru, care a venit s[ li se al[ture ceva 
mai târziu în singur[tate, Timotei depune voturile 
monahale. Moise \i Antonie (a\a se numeau acum 
cei doi fra@i) vor r[mâne în codrii Roslavl pân[ în 
1821, atunci când voin@a unui episcop îi va îndruma 
spre Optina.

Cei zece ani petrecu@i în codrii Roslavl, sub în-
drumarea stare@ilor din cercul lui Paisie, au pl[m[dit 
persoana p[rintelui Moise. Acolo a dobândit con-
centrarea, lini\tea, darul rug[ciunii neîncetate. A tre-
buit mai cu seam[ s[-\i reprime accesele de mânie 
ale firii lui aprinse \i nest[pânite. Câteva însemn[ri 
pe care le-a l[sat, un fel de jurnal, dau m[rturie 
despre acei ani de str[danie l[untric[. Iat[ în pasaj 
care ne dezv[luie starea de spirit a viitorului stare @ 
 de la Optina: „15 decembrie 1819. În timpul me-
sei, am în@eles dintr-odat[ care este atitudinea pe 
care trebuie s[ o iau fa@[ de fra@ii împreun[ cu care 
duc o via@[ de ob\te. Toate p[catele pe care ei le 
m[rturisesc sau pe care le remarc eu, trebuie s[ le 
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iau asupra mea \i s[ m[ c[iesc de ele ca \i cum ar 
fi propriile mele gre\eli. Asta ca s[ nu-i judec prea 
aspru \i s[ nu cedez mâniei. Gre\elile, p[catele \i 
cusururile fra@ilor mei vor fi asupra mea”.

Înso@it de fratele s[u, Antonie, \i de doi siha\tri 
de la Roslavl, Moise se duce la Optina, unde avea 
s[ purcead[ la întemeierea noului schit. Ajuta@i de 
câ @ iva muncitori, c[lug[rii doborau \i decojeau pi-
nii, cur[@au terenul, zideau biserica \i chiliile. În 
1822, episcopul de Kaluga a f[cut o vizit[ la Opti-
na ca s[ binecuvinteze sih[stria întemeiat[ la ordi-
nul s[u special. Moise i-a cerut arhiereului autori-
za@ia s[ ia marea schim[ monahal[, îns[ r[spunsul 
episcopului a fost negativ: „N-a sosit înc[ ceasul”. 
În replic[, Filaret i-a propus lui Moise s[-l hiroto-
neasc[ preot. Vreme de \ase s[pt[mâni, Moise s-a 
împotrivit. În cele din urm[ episcopul a recurs la 
un argument suprem: „Dac[ nu încuviin@ezi, voi 
m[rturisi împotriva ta înaintea Domnului, la jude-
cata din urm[”. Pe 22 decembrie 1822, Moise a 
fost hirotonit preot \i numit econom. Î\i vedea mai 
departe de organizarea schitului, întreprinzând noi 
construc@ii, care antrenau cheltuieli mari. În 1825, 
a trebuit s[ mearg[ la Moscova, pentru a ob@ine 
subven@iile necesare continu[rii lucr[rii. În acel 
moment a fost ales stare@.

Moise avea 43 de ani când a devenit stare@ la 
Optina. A r[mas în aceast[ sarcin[ treizeci \i \apte 
de ani. În acest r[stimp, num[rul c[lug[rilor a cres-
cut vertiginos. Bunurile m[n[stirii au ajuns la du-
blul a ceea ce erau înainte. Marile cirezi de vaci, 
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livezile, atelierele, o moar[, toate sporeau bog[ @ iile 
economice ale m[n[stirii. S-au zidit dou[ biserici, o 
trapez[, \apte corpuri de locuin@e cu chilii, arhon-
darice, staule, grajduri de cai \i alte utilit[@i, în sfâr \ it 
incinta exterioar[ a fost v[ruit[ în alb. Stare @ ul a înfi-
in@at o bibliotec[ bogat[ în lucr[ri de spiritualitate \i 
a sporit solemnitatea slujbelor biserice \ ti.

P[rintele Moise începea mereu lucr[ri mari 
f[r[ s[ aib[ mijloacele necesare, bizuindu-se nu-
mai pe ajutorul lui Dumnezeu. La fiecare nou[ în-
treprindere, oamenii „practici” îi puneau întreba-
rea: „Ave@i bani, P[rinte?” P[rintele ar[ta, zâmbind, 
cincisprezece sau dou[zeci de ruble. „Dar e o ne-
bunie! Cl[dirile sfin@iei voastre v[ vor costa mii”. 
P[rintele Moise r[spundea: „Dar pe Dumnezeu L-ai 
uitat? Dac[ eu n-am bani, El întotdeauna are”. Ade-
seori nu avea decât vreo câ@iva b[nu@i în momentul 
în care muncitorii î\i cereau plata. Atunci p[rintele 
Moise îi ruga s[ a\tepta pu@in iar sumele necesare 
veneau, peste o zi sau dou[, prin po\t[. Dac[ banii 
nu veneau, se împrumuta f[r[ s[ stea pe gânduri 
\i întorcea datoria neîntârziat, cu cel dintâi prilej. 
Putem spune c[ activitatea economic[ a p[rintelui 
Moise se întemeia cu totul pe Evanghelie: s[ nu te 
îngrije\ti de ziua de mâine, s[ nu aduni bani, s[ îi 
la\i mereu s[ curg[, ca s[ nu stea nemi\ca@i; s[-i în-
credin@ezi comorile p[mânte\ti lui Dumnezeu prin 
mâinile s[racilor.

Uneori întreprindea lucr[ri mari numai \i 
numai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
popula@iei. În timpul unei perioade de foamete, 
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când m[n[stirea ducea lips[ de pâine, Moise i-a 
angajat pe @[ranii din jur pentru noi construc @ ii. 
Mijloacele nu se epuizau; stare@ul cump[ra 
pâinea la pre@ mare \i hr[nea poporul. Cineva din 
anturajul lui a îndr[znit s[-i repro\eze cheltuielile 
exagerate. Arhimandritul, de obicei rezervat \i 
taciturn, a r[spuns cu indignare \i cu lacrimi în 
ochi: „Oare în zadar ne-a propov[duit Domnul 
iubirea aproapelui? Astea nu sunt cuvinte pe care 
s[ le ai doar pe buze. Putem noi l[sa s[ moar[ de 
foame norodul care ne cere st[ruitor ajutorul în 
numele lui Hristos? S[ muncim, s[ d[m, cât[ vreme 
Dumnezeu nu a închis pentru noi mâna Sa plin[ de 
d[rnicie. Dac[ ne cople\e\te cu bun[t[@i, nu este 
pentru ca noi s[ le punem de-o parte, ci pentru ca 
noi s[ putem întoarce poporului, hr[nitorul nostru, 
roadele trudei lui”.

Mereu gata s[ vin[ în ajutorul celor nevoia\i, 
p[rintele Moise pl[tea adeseori un pre@ mai mare 
decât cel care i se cerea. Un negustor i-a vândut 
într-o zi un butoi de heringi „de cea mai bun[ ca-
litate, dar un pic putrezi”. Fratele econom a g[sit 
c[ pe\tele era de nefolosit, c[ trebuia s[-i fie dat 
înapoi negustorului. Dar arhimandritul i-a r[spuns, 
nici mai mult, nici mai pu@in: „Dar atunci cum vrei 
s[-l foloseasc[ el? El trebuie numaidecât s[ se scape 
de pe\te, în schimbul a ceva câ\tig”. |i a p[strat he-
ringii pentru folosul propriu. Acela\i econom voia 
s[ renun@e la serviciile unui om care afuma carnea 
\i care îl în\elase de mai multe ori. Respectivul, un 
@[ran s[rac, se ruga st[ruitor s[ fie iertat, f[g[duind 
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c[ se va îndrepta. „Nu se va îndrepta niciodat[, 
p[rinte, zicea economul, e un nemernic sfruntat!” 
Stare@ul se mânie: „Cum, un om vrea s[ se îndrepte 
\i tu îl faci nemernic? Nemernic e\ti tu!”

La arhondaricul m[n[stirii, unde erau caza@i 
pelerinii \i oaspe@ii, fiecare pl[tea cât voia, punând 
banii într-un trunchi de copac. Un negustor bogat 
i-a atras aten@ia p[rintelui Moise c[ risca astfel s[ 
primeasc[ o mul@ime de lume care nu pl[tea nimic 
pentru \ederea în m[n[stire. „Nou[zeci \i nou[ nu 
vor pl[ti nimic, dar Dumnezeu îl va trimite pe al 
sut[lea, care va pl[ti pentru to@i ceilal@i”, r[spunse 
stare@ul.

În activitatea sa exterioar[, arhimandritul Moise 
a \tiut s[ g[seasc[ \i s[ pun[ în practic[ principiile 
unei economii cre\tine. Ca nimeni altul, el \tia s[ 
fac[ „s[ vin[ banul” \i, în acela\i timp, dorea mai 
presus decât orice s[r[cia cre\tin[. „Mai bine mor 
de foame decât s[ posed ceva”, zicea el. Prin mâi-
nile lui treceau sume foarte importante, f[r[ s[ stea 
nicio clip[ f[r[ a fi folosi@i. Dup[ moartea sa, când 
s-a deschis casieria, nu s-a g[sit decât o moned[ 
de doi bani într-o cr[p[tur[, între dou[ scânduri. 
„Neîndoios, p[rintele n-a \tiut de ea, altminteri ar 
fi cheltuit-o”.

„Bogat de s[r[cie”, cum zicea el, p[rintele Mo-
ise nu cerea niciodat[ danii atunci când primea noi 
c[lug[ri sau fra@i. Îi pl[cea s[ primeasc[ în ob\te 
betegi, orbi, persoane „inutile” de pe urma c[rora 
m[n[stirea nu dobândea niciun folos material. F[r[ 
s[-\i fac[ defel sim@it[ puterea, arhimandritul con-
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ducea via@a m[n[stirii cu o mân[ ferm[. Coleric 
din fire, \tiuse s[ dobândeasc[ o mare blânde@e 
în raporturile sale cu fra@ii. Când se sim@ea gata s[ 
se aprind[, se închidea în chilie \i nu se mai ar[ta 
înainte de a fi reg[sit, în rug[ciune, senin[tatea 
duhului. Remarcând totul, p[rintele Moise evita s[ 
reac@ioneze pe dat[, atunci când era vorba de a-l 
dojeni pe vreunul dintre c[lug[ri. L[sa timpul s[ 
se scurg[ \i, mai târziu, îi amintea, simplu, frate-
lui gre\eala pe care o f[cuse. Înainte de a-l mus-
tra pe un c[lug[r, stare@ul de la Optina se ruga 
îndelung pentru el \i se asigura c[ fratele s[u se 
g[sea în dispozi@ia necesar[ pentru a în@elege bine. 
Avea o încredere f[r[ margini în buna credin@[ a 
oamenilor \i repeta adesea vorbele sfântului Ioan 
Hrisostom: „Numai p[c[to\ii care se g[sesc în iad 
cu demonii se pot îndoi de putin@a c[in@ei”. Evita 
m[surile severe la adresa fra@ilor, zicând c[ se cade 
s[ a \ tep@i întotdeauna ca Domnul s[ se ating[ de 
inima omului.

Posedând toate calit[@ile unui mare îndrum[tor 
duhovnicesc, p[rintele Moise se m[rginea, în exer-
citarea sarcinii sale de stare@, la men@inerea discipli-
nei exterioare, a ascult[rii \i a bunei purt[ri a fra @ ilor. 
În ceea ce privea chestiunile pur duhovnice\ti, se 
retr[gea cu smerenie \i ceda locul stare@ilor. În tot 
ce a f[cut stare@ul Moise pentru Optina în decur-
sul trudnicei sale vie@i, aceast[ t[cut[ renun @ are a 
sa în fa@a autorit[@ii harismatice a marilor duhov-
nici a fost lucrarea cea mai remarcabil[. Mul@umit[ 
lui, cei dintâi doi stare@i de la Optina, Leonid \i 
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Macarie, s-au stabilit în schitul întemeiat de Moise 
pentru a-i primi pe c[lug[rii d[rui@i cu totul vie @ ii 
de rug[ciune. Dac[ st[re@ismul a devenit însu\i su-
fletul Optinei, a fost \i meritul stare@ului care, în 
deplin[ smerenie, \i-a supus voin@a obl[duirii sta-
re@ilor. Toat[ via@a duhovniceasc[ a m[n[stirii era 
supus[ judec[@ii lor luminate de har.

Îns[ nu doar c[lug[rii profitau de aceste bi-
nefaceri dumnezeie\ti: a\a cum f[cea cu bog[@iile 
materiale, p[rintele Moise a c[utat s[ extind[ în-
râurirea duhovniceasc[ a stare@ilor pân[ departe 
în afara incintei m[n[stirii. Aceasta i-a atras multe 
nepl[ceri din partea autorit[@ilor biserice\ti, care 
nu voiau s[ admit[ c[ por@ile unei sih[strii le erau 
larg deschise celor nevoia\i \i grijilor lumii din 
afar[. Ca orice fenomen nou \i insolit, st[re@ismul 
a trecut printr-o perioad[ de prigoan[. A fost ne-
voie s[ fie ap[rat cu fermitate, atât înaintea epi-
scopilor cât \i înaintea opiniei publice. Mul@umit[ 
mitropolitului Filaret al Kievului, Optina a avut în 
cele din urm[ câ\tig de cauz[. Ap[rând lucrarea 
pe care o pre@uia mai presus de orice, stare@ul de 
la Optina a trebuit s[ sufere de-a lungul anilor 
tot soiul de încerc[ri: neîn@elegere, repro\uri din 
partea superiorilor, intrigi, nemul@umire a unora 
dintre fra@ii s[i care au mers pân[ la a-l denun@a 
la autorit[@ile biserice\ti ca pe un înnoitor primej-
dios. P[rintele Moise îndura toate cu o smerenie 
din ce în ce mai adânc[. C[tre sfâr\itul vie@ii, nu 
înceta s[ repete: „Acum \tiu într-adev[r c[ sunt 
cel din urm[ dintre to@i”.
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În vârst[ de 80 de ani, suferind de un abces 
dureros pe spate, arhimandritul Moise nu era mai 
pu@in activ. Continua s[ îndrume via@a m[n[stirii, 
implic_ndu-se în toate am[nuntele, chiar \i atunci 
când hidropizia l-a obligat s[ stea la pat definitiv. 
Pe patul de moarte a primit în sfâr\it schima cea 
mare, marea hain[ monahal[ pe care o c[uta înc[ 
din cea mai fraged[ vârst[ \i la care a trebuit s[ 
renun@e din ascultare, pentru a urma o alt[ cale 
decât aceea a contempla@iei. Stând tot timpul cul-
cat, se împ[rt[\ea în fiecare zi \i nu înceta s[-i 
instruiasc[ pe fra@i, stând de vorb[ cu ei despre 
st[re@ism, izvor de haruri minunate. Aproape patru 
mii de persoane s-au perindat la patul s[u pentru 
a-i primi binecuvântarea. Cu dou[ zile înainte de 
moarte, a pus s[ se scoat[ din chilia sa toate obiec-
tele, mai pu@in o icoan[ a sfântului Tihon de Voro-
nej, pe care au pus-o chiar în fa@a lui.

A murit pe 16 iunie 1862, la ora zece diminea@a, 
în momentul în care se citea în prezen@a sa cuvân-
tul din Evanghelie: „C[ci Fiul Omului va s[ vin[ 
întru slava Tat[lui S[u, cu îngerii S[i; \i atunci va 
r[spl[ti fiec[ruia dup[ faptele sale” (Mt. 16, 27).
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STAREŢUL LEONID

Cel dintâi stare@ al Optinei se numea în lume 
Lev Danilovici Nagolkin. Originar din Karacev, 
gubernia Orel, a venit pe lume în 1768, într-o fa-
milie modest[ apar@inând micii burghezii. Tân[r, 
a str[b[tut Rusia întreag[, ca reprezentant de co-
mer@. Aceste c[l[torii i-au dat viitorului stare@ o 
mare experien @ [ în privin@a oamenilor \i a felurite-
lor condi @ ii de trai ale acelei vremi. Nu \tim nimic 
despre via@a sa interioar[ de-a lungul acestor ani. 
La vârsta de 29 de ani, Lev Nagolkin a intrat ca 
frate în m[n[stirea Optina, acolo unde avea s[ în-
temeieze, peste treizeci de ani, tradi@ia st[re@ismu-
lui. Pentru moment, nu a r[mas mult[ vreme, c[ci 
peste doi ani îl g[sim la m[n[stirea Belye Berega, 
unde numele de Leonid i-a fost dat la c[lug[rie. În 
scurt timp, c[lug[rul Leonid a fost hirotonit preot. 

În aceast[ perioad[ se situeaz[ prima sa întâl-
nire cu stare@ul Teodor, întâlnire care a schimbat 
tot destinul tân[rului ieromonah. Teodor era un 
ucenic al lui Paisie. Petrecuse mai mul@i ani în Mol-
dova, pe lâng[ marele înnoitor al st[re@ismului, 
p[rintele tuturor stare@ilor ru\i. Reîntors în Rusia, 
ca atâ@ia al@i ucenici ai lui Paisie, Teodor îi atr[gea 
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pe to@i cei care voiau s[ înve@e marea tradi@ie a 
vie@ii duhovnice\ti. În 1804, p[rintele Leonid a fost 
ales stare@ de c[tre c[lug[rii de la Belye Berega \i, 
un an mai târziu, Teodor a venit s[ locuiasc[ în 
m[n[stirea sa. Cei doi c[lug[ri nu aveau s[ se mai 
despart[ niciodat[. 

În 1808, renun@ând la sarcina de stare@, 
p[rintele Leonid l-a urmat pe Teodor în recluziu-
nea sa, c[utând o via@[ singuratic[, d[ruit[ doar 
rug[ciunii. Stare@ul Teodor a pus s[ i se fac[ o chi-
lie la doi kilometri de m[n[stire, în p[dure, unde 
a venit s[ locuiasc[ împreun[ cu doi ieromonahi, 
Leonid \i Cleopa. Îns[ marele renume al stare@ului 
atr[gea c[tre sih[stria sa mul@imi din ce în ce mai 
numeroase. În cele din urm[, a fost nevoit s[-\i 
p[r[seasc[ chilia \i s[ mearg[ în nordul Rusiei. Cei 
trei c[lug[ri se adunar[ din nou într-un mic schit al 
m[n[stirii Valaam, în Finlanda. 

C[lug[rii veneau s[ le cear[ sfaturi duhovni-
ce\ti \i în curând chilia celor trei stare@i a devenit 
adev[ratul centru al vie@ii duhovnice\ti a Valaamu-
lui. Unul dintre cenobi@i, un b[rbat sfânt cu o via @ [ 
auster[, \i-a exprimat într-o bun[ zi mirarea s[-i vad[ 
pe noii veni@i p[strându-\i senin[tatea de spirit \i 
concentrarea, în ciuda neîncetatelor convorbiri cu 
fra@ii care le tulburau clip[ de clip[ singur[tatea... 
P[rintele Leonid a r[spuns c[, din dragoste fa@[ de 
unul dintre semenii s[i, ar fi gata s[-i vorbeasc[ 
dou[ zile în \ir, dac[ ar fi nevoie, f[r[ s[ se simt[ 
stânjenit câtu\i de pu@in în via@a sa de rug[ciune 
l[untric[. Stare@ul de la Valaam, temându-se ca 
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influen@a crescând[ a celor trei în m[n[stirea sa 
s[ nu-i umbreasc[ autoritatea, a depus o plânge-
re împotriva acestor înnoitori c[tre mitropolitul de 
Sankt-Petersburg. Din fericire, arhimandritul Fila-
ret (mai târziu mitropolit al Moscovei) \i episcopul 
Inocen@iu de Penza au luat ap[rarea st[re@ismu-
lui. Ancheta care a urmat le-a fost favorabil[ celor 
trei siha\tri. Cu toate acestea ei, respectând pacea 
ob \ tii, s-au socotit obliga@i s[ p[r[seasc[ Valaamul 
în 1817. S-au a\ezat la m[n[stirea Alexandr Svir-
sky, unde împ[ratul Alexandru I i-a f[cut o vizit[ 
stare @ ului Teodor cu pu@in înainte de moartea sfân-
tului b[rbat (1822).

Pierzându-\i maestrul \i prietenul, Leonid a luat 
hot[rârea de a se retrage împreun[ cu câ@iva ucenici 
într-un schit singuratic. Dintre mai multe propuneri 
care i s-au f[cut, alegerea a fost grea. Leonid a ales 
noul schit care tocmai fusese organizat la Optina de 
c[tre p[rintele Moise. Dar fra@ii de la Svirsk nevoind 
s[ se despart[ de stare@, el nu \i-a putut realiza pro-
iectul decât în 1829. Înso@it de \ase ucenici, p[rintele 
Leonid a venit atunci la Optina, acolo unde î\i f[cuse 
cândva începuturile în via@a monahal[. 

Educa@ia duhovniceasc[ a p[rintelui Leonid, 
calea care l-a dus la des[vâr\ire, r[mân ascunse. Se 
\tie doar c[ ascultarea sa fa@[ de stare@ul Teodor a 
fost f[r[ margini; c[ a f[cut cele mai mari progre-
se în timpul ultimului an al vie@ii îndrum[torului 
\i prietenului s[u, \i mai cu seam[ dup[ moartea 
acestuia. Se poate b[nui c[ Leonid vorbea din pro-
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prie experien@[ atunci când îi spunea unuia din-
tre ucenicii s[i: „Un necaz mare, moartea celui 
pe care îl iube\te cel mai mult dintre semeni, o 
oblig[ pe persoana astfel încercat[ de Dumnezeu 
s[ se roage din tot sufletul. Fiecare posed[ o surs[ 
a rug[ciunii, îns[ pentru a o atinge, e nevoie de 
o munc[ neîncetat[ de aprofundare, dup[ spusa 
sfin@ilor P[rin@i, afar[ de cazul în care sfredelul lui 
Dumnezeu nu face s[ @â\neasc[ subit rug[ciunea”. 
Este aproape sigur c[ stare@ul Leonid practica f[r[ 
încetare rug[ciunea min@ii.

Înalt de statur[, drept de spate, stare@ul Leonid, 
în ciuda obezit[@ii maladive, avea mersul u \ or \i 
sigur al unui tân[r. D[ruit cu o mare for@[ fizic[, 
ridica cu u\urin@[ pân[ la doisprezece puzi (aproa-
pe 200 de kilograme). Capul lui te trimitea cu gân-
dul la cel al unui leu, cu coama cenu\ie-galben[, 
cu ochii c[prui \i privirea p[trunz[toare, iar o ex-
presie de for@[ neînfricat[ \i de calm maiestuos se 
degajau din persoana sa. Prezen@a sa transmitea tu-
turor celor ce îl vedeau un sentiment de lini\te, de 
pace, de bucurie interioar[; necazurile, gândurile 
tulbur[toare se împr[\tiau, inimile se deschideau 
lui Dumnezeu. Nu l-au v[zut niciodat[ pe stare@ul 
Leonid trist, iritat sau ner[bd[tor. De o mare inte-
gritate, nu vorbea niciodat[ cu emfaz[, nu folosea 
cuvintele onctuoase ale evlaviei conven@ionale. Se 
exprima într-un limbaj popular foarte colorat, în-
totdeauna cu o tent[ de umor. Se pare c[ încerca 
s[-\i ascund[ superioritatea prin glume, pentru a 
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nu-i tulbura pe cei care îl abordau. În limba expre-
siv[ care îi era proprie, trata drept „himere” toate 
manifest[rile sentimentale ale afec@iunii: „St[team 
pe lâng[ p[rintele Teodor f[r[ niciun fanatism, zi-
cea el, \i totu\i, interior, eram gata s[ m[ proster-
nez la picioarele lui”.

Odat[ cu sosirea p[rintelui Leonid, st[re@ismul 
a prins r[d[cini la Optina. Darul st[re@iei const[ 
înainte de toate în facultatea „descoperirii gându-
rilor”. Printr-un efect al harului propriu stare@ilor, 
adâncul fiin@elor omene\ti se deschide ochilor lor, 
dezv[luind toate cotloanele ascunse ale sufletului, 
toate tainele duhului, tot ceea ce r[mâne disimulat 
con\tiin@ei obi\nuite a oamenilor. Cel mai adesea 
omul nu se cunoa\te îndeajuns. „Virtu@ile noastre 
v[zute, dar ireale, ne împiedic[ s[ lupt[m împo-
triva p[catelor noastre nev[zute, dar reale”, zicea 
marele Filaret al Moscovei. Ne facem adeseori o 
idee fals[ despre noi în\ine, ne f[urim un „eu” arti-
ficial, conven@ional, care sluje\te drept „passe-par-
tout” în raporturile exterioare, iar aceast[ masc[ 
sfâr\e\te de multe ori prin a înlocui, pân[ \i pentru 
noi în\ine, adev[rata noastr[ persoan[, a\a cum st[ 
ea înaintea lui Dumnezeu.

În aceste condi@ii, con\tiin@a oarb[, legat[ prin 
p[cate nem[rturisite, nu ajunge s[ se elibereze, s[ 
se îndrepte de spate prin taina poc[in@ei: cre\tinii 
nu \tiu s[ se spovedeasc[, iar duhovnicii, cel mai 
adesea, nu pot face nimic în ajutorul lor. P[rintele 
Leonid le spunea preo@ilor care, luând „descoperi-
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rea gândurilor” drept spovedanie, îi repro\au ade-
sea convorbirile lui cu enoria\ii lor: „Ştiu bine c[ 
asta e treaba voastr[. Dar spune@i-mi cum spovedi@i 
voi lumea? Le pune@i dou[ sau trei întreb[ri \i asta 
e tot. Ar fi trebuit s[ v[ pune@i în situa@ia lor, s[ 
vede@i un pic ce le tulbur[ sufletul, s[ le da@i un 
sfat bun, s[ îi u\ura@i în necazurile lor. Face@i voi 
vreodat[ lucrul [sta? Bine-n@eles, nu ave@i timp s[ 
v[ ocupa@i pe îndelete de toate astea. Ei bine, dac[ 
n-am fi noi aici, unde ar merge ei cu greut[@ile 
lor?”

Nu e de-ajuns s[ ier@i p[catele, trebuie îndrep-
tat[ con\tiin@a, trebuie s[-i fie redat[ libertatea. 
Prea adeseori spovedania se mecanizeaz[: preotul 
i se adreseaz[ unui p[c[tos inexistent, întrucât e 
prea generalizat, el nu cunoa\te decât p[cate abs-
tracte, impersonale. Un stare@ i se adreseaz[ întot-
deauna unei persoane umane, cu destinul ei unic, 
cu voca @ ia \i cu greut[@ile ei irepetabile. În virtu-
tea unui dar special, el vede fiecare fiin@[ a\a cum 
Dumnezeu o vede, \i caut[ s[ o ajute, deschizân-
du-i sim@ul interior, f[r[ s[-i for@eze voin@a, în a\a 
fel încât persoana uman[, slobozit[ de piedicile ei 
ascunse, s[ poat[ înflori în har. Pentru a des[vâr\i 
aceast[ lucrare harismatic[, nu e suficient s[ ai 
acea cunoa\te profund[ a firii omene\ti pe care 
@i-o d[ o lung[ experien@[, e nevoie de fiecare dat[ 
de o vedere a persoanei; or o persoan[ nu poate fi 
cunoscut[ decât într-o revela@ie. Stare@ul Leonid nu 
c[uta niciodat[ ce anume avea s[ le zic[ celor ce 
veneau la dânsul: ca într-o fulgerare, vedea tainele 
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con\tiin@elor \i spunea vorbele trebuitoare, dup[ 
insuflarea lui Dumnezeu.

Rânduiala vie@ii monahale s-a schimbat la 
Optina din clipa în care p[rintele Leonid a venit 
s[ se a\eze în schit. Chilia stare@ului a devenit 
centrul duhovnicesc al m[n[stirii. Arhimandritul 
Moise împreun[ cu to@i fra@ii veneau s[-\i deschid[ 
sufletul, s[ caute îndrum[ri. În curând, mul @ imi 
de laici, venind din toate p[r@ile, începur[ s[ 
dea buzna înspre noul izvor de har. În 1834, 
ieromonahul Macarie, venit la Optina, deveni un 
colaborator devotat al p[rintelui Leonid. Împreun[, 
cei doi stare@i îi primeau pe vizitatori, le ascultau 
m[rturisirile \i r[spundeau scrisorilor fiilor lor 
duhovnice\ti. Se zicea c[ aveau un singur duh 
în dou[ trupuri. Înrâurirea st[re@ismului cre \ tea; 
mai multe m[n[stiri s-au pus sub obl[duirea 
duhovniceasc[ a stare@ilor de la Optina.

Îns[ du\manii erau numero\i: unii c[lug[ri ta-
xau drept erezie practica „descoperirii gândurilor”, 
al@ii protestau împotriva convorbirilor familiale pe 
care un sihastru îmbr[cat în schima mare le avea 
cu laici, ba chiar cu femei. S-a întocmit un raport 
c[tre episcopie. La porunca episcopului de Kaluga, 
stare@ul Leonid a trebuit s[ p[r[seasc[ schitul \i 
s[ locuiasc[ chiar în m[n[stire, laolalt[ cu ceilal@i 
c[lug[ri. I s-a refuzat \i dreptul de a purta marea 
hain[ monahal[. P[rintele Leonid r[bda cu sme-
renie toate aceste prigoane, supunându-se f[r[ s[ 
crâcneasc[ poruncilor puterii vl[dice\ti. Îns[ inter-
dic@ia de a primi laici nu l-a putut niciodat[ desp[r@i 
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pe p[rintele Leonid de mul@imile care veneau la el 
puhoi cu necazurile lor.

Stare@ul Moise se afla într-o situa@ie foarte di-
ficil[ între amenin@[rile episcopale \i con\tiin@a 
sa cre\tin[. Într-o zi, trecând pe dinaintea chiliei 
p[rintelui Leonid, a v[zut o mul@ime de oaspe@i 
în jurul stare@ului care st[tea în fa@a u\ii. S-a v[zut 
atunci obligat s[-i aminteasc[ lui Leonid voin@a ex-
pres[ a episcopului. Acela i-a r[spuns ar[tându-i 
un om beteag ce st[tea lâng[ chilia sa: „Uita@i-v[ 
la el: viu fiind, se afl[ în iad, îns[ eu pot s[-i fiu 
de ajutor. Domnul m-a trimis aici pentru ca el s[ 
se c[iasc[, pentru ca eu s[-i dezv[lui p[catele”. 
Stare@ul, cuprins de spaim[ \i de mil[, st[ruia me-
reu: „Preasfin@ia sa amenin@[ s[ v[ opreasc[”. Dar 
p[rintele Leonid i-a întors-o: „Dar ce îmi poate 
face? M[ pute@i trimite în Siberia, m[ pute@i arde de 
viu, nu m[ voi l[sa, voi r[mâne acela\i Leonid. Eu 
nu poftesc pe nimeni s[ vin[ la mine, dar nici nu-i 
pot alunga pe cei care vin totu\i”.

Persecu@ia împotriva p[rintelui Leonid a luat 
sfâr\it în 1837, atunci când mitropolitul Filaret al 
Kievului, acest mare propagator al st[re@ismului, a 
venit în vizit[ la Optina, înso@it de episcopul de Ka-
luga. Întâi-st[t[torul l-a întrebat pe stare@ de ce nu 
mai poart[ marea hain[ monahal[. P[rintele Leo-
nid nezicând nimic, mitropolitul i-a poruncit s[ îm-
brace marea schim[. Îns[, peste doi ani, greut[ @ ile 
au început din nou. L-au mutat pe p[rintele Leonid 
într-o alt[ chilie, departe de poarta m[n[stirii, pen-
tru a fi izolat de orice contact cu norodul. Mul @ imi 
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de oameni îl a\tepta în fiecare zi la ora la care 
mergea la biseric[. Lumea se îngr[m[dea împre-
jurul lui, i se închina la picioare, s[ruta poalele 
ve \ mintelor lui. Erau de a\teptat noi m[suri îm-
potriva lui. Se vorbea chiar c[ va fi trimis într-o 
m[n[stire îndep[rtat[, Solovki, la Marea Alb[. Doar 
interven@ia energic[ a lui Filaret al Moscovei a oprit 
zelul intempestiv al episcopului. Prigoana împotri-
va stare@ului de la Optina a încetat.

Via@a p[rintelui Leonid era riguros rânduit[. Nu 
dormea niciodat[ mai mult de trei ore. La ora dou[ 
diminea@a se trezea ca s[-\i fac[ rug[ciunile; era 
singurul timp liber de care dispunea. În restul zilei 
primea vizitatori, f[r[ s[-\i întrerup[ vreodat[ lucrul 
manual: a\ezat pe pat, împletea brâie. Mânca de dou[ 
ori pe zi, iar la mas[ se între@inea cu c[lug[rii. De 
dou[ ori pe lun[ se împ[rt[\ea la biserica m[n[stirii. 
Dup[ masa de sear[, ucenicii stare@ului se adunau în 
chilia sa pentru a face împreun[ rug[ciunile de sear[ 
\i a asista la citiri din epistole \i din Evanghelie.

Un pelerin care a venit în vizit[ la Optina a 
l[sat o poveste foarte vie a primirii lui de c[tre 
stare@ul Leonid. Stare@ul, îmbr[cat în alb, st[ jos 
în mijlocul ucenicilor \i al vizitatorilor care stau 
îngenunchea@i în jurul lui, ascultându-l. Adresându-
i-se unui negustor, p[rintele Leonid îl întreab[ care 
este scopul vizitei sale. Negustorul r[spunde: „Vin 
s[ v[ cer sfat, p[rinte” – „Ai f[cut ceea ce @i-am dat 
s[ faci data trecut[” – „Ierta@i-m[, p[rinte, nu pot s[ 
fac”. Atunci stare@ul d[ porunc[ ucenicilor lui s[-l 
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dea afar[ f[r[ vorb[ mult[. În timpul acestei scene, 
negustorului îi cade o moned[ de aur. „Aduna@i-o 
de pe jos, zice stare@ul, \i da@i-o pelerinului care 
trece pe dinaintea m[n[stirii, are nevoie de ea”. 
Întrebat asupra asprimii fa@[ de negustor, stare@ul 
r[spunde: „Omul acesta vine s[ m[ vad[ de mult[ 
vreme. Ultima dat[ i-am poruncit s[ se lase de fu-
mat. Mi-a f[g[duit c[ se las[. În clipa de fa@[ nu 
vrea s[ renun@e la patim[. S[ fac[ ce i-am spus, 
înainte s[ vin[ s[-mi cear[ alte sfaturi”.

Stare@ul Leonid vindeca bolnavii \i îi slobozea 
pe cei poseda@i ungându-i cu undelemn sfin@it pe 
care îl arsese dinaintea icoanei Fecioarei din Vla-
dimir. Atunci când cei de fa@[, mira@i de puterea 
rug[ciunii lui, îl întrebau cum îndr[znea s[ îi vin-
dece pe îndr[ci@i, p[rintele Leonid zicea cu sim-
plitate: „Asta nu vine de la mine: Dumnezeu d[ 
t[m[duire fiec[ruia dup[ credin@a sa, prin mijloci-
rea sfintei Fecioare”. Adesea stare@ul îi trimitea pe 
cei bolnavi la mormântul sfântului Mitrofan de la 
Voronej. Uneori î\i rec[p[tau s[n[tatea pe drum \i 
se întorceau la Optina s[-i mul@umeasc[ lui Dum-
nezeu \i s[ m[reasc[ puterea pe care i-o d[duse 
slujitorului S[u.

În 1841, p[rintele Leonid a început s[ vor-
beasc[ cu st[ruin@[ despre apropierea sfâr\itului 
s[u. A c[zut greu bolnav în septembrie \i, începând 
cu 28, n-a mai putut primi nicio hran[, în afar[ de 
pu@in[ ap[. Se împ[rt[\ea în fiecare zi \i le cerea 
fra@ilor s[ se roage ca Domnul s[-i scurteze sufe-
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rin@ele. Pe 11 octombrie, \i-a f[cut semnul crucii, 
zicând: „Domnul fie l[udat! Ast[zi, voi avea harul 
Domnului”. În ciuda suferin@elor, fa@a îi devenea 
din ce în ce mai luminoas[, exprimând o bucu-
rie de nespus. Clopotele au b[tut de vecernie. Era 
ajunul s[rb[torii P[rin@ilor de la cel de-al \aptelea 
Sinod. Un frate i-a zis stare@ului: „P[rinte, de bun[ 
seam[ ve@i auzi sfâr\itul acestei slujbe acolo sus, 
împreun[ cu sfin@ii P[rin@i”. S-a început vecernia. 
P[rintele Leonid s-a uitat pentru ultima oar[ c[tre 
icoana Maicii Domnului din Vladimir, care nu îl 
p[r[sea niciodat[, a închis ochii \i \i-a dat duhul.
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Stare@ul Macarie, prieten intim al p[rintelui Leo-
nid, „cealalt[ jum[tate” a sa, nu sem[na totu\i deloc 
cu cel dintâi stare@ de la Optina. Leonid era un om 
din popor, aspru, jovial, f[r[ prea mult[ înv[ @ [tur[, 
posedând, mai cu seam[ în domeniul duhovnicesc, 
o în@elepciune „practic[”. Macarie, de origine no-
bil[, era blând \i gânditor, cu un sim@ estetic foarte 
dezvoltat, înclinat c[tre studiu \i contempla@ie.

S-a n[scut pe 20 noiembrie 1788 pe proprieta-
tea p[rin@ilor s[i, în apropiere de Kaluga. Mihail Ni-
colaievici Ivanov – acesta era numele s[u în lume 
– avea o bogat[ mo\tenire spiritual[: str[bunicul 
s[u luase haina monahal[ \i l[sase reputa@ia unui 
om cu via@[ sfânt[. Mihail a avut o copil[rie fericit[ 
într-o cas[ la @ar[ în preajma unei m[n[stiri ale 
c[rei clopote le auzea diminea@a \i seara. A\ezarea 
micii propriet[@i era deosebit de frumoas[. Foarte 
ata\at de mama sa, copilul nu o p[r[sea niciodat[. 
Blajin \i ru\inos, evita jocurile fra@ilor s[i, iubind 
mai cu seam[ lectura. Era pl[pând, cu o s[n[tate 
delicat[, suferind de insomnie înc[ din cea mai fra-
ged[ vârst[.
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Mihail avea opt ani când \i-a pierdut mama. 
Tat[l s[u s-a stabilit, împreun[ cu cei patru copii, pe 
vechiul domeniu familial, în gubernia Orel. Mihail 
\i-a f[cut studiile la \coala parohial[ din Karacev, 
apoi acas[, pe proprietatea m[tu\ii lui. Obligat, ca 
to@i tinerii de condi@ia sa, s[ aleag[ între cariera 
militar[ \i cea de func@ionar, Mihail a hot[rât s[ 
ocupe un post la intenden@a finan@elor. Avea pai-
sprezece ani. Achitându-se foarte con\tiincios de 
sarcin[, tân[rul î\i petrecea timpul liber citind \i 
cântând la vioar[.

La vârsta de optsprezece ani, pierzându-\i tat[l, 
s-a l[sat de serviciu \i a venit s[ locuiasc[ pe pro-
prietate. Îns[ via@a de boierna\ de @ar[ nu i se po-
trivea deloc: interesându-se mai cu seam[ de c[r@i 
\i de muzic[, Mihail nu \tia s[-\i administreze pro-
priet[@ile. Fra@ii lui voiau s[ îl c[s[toreasc[ \i i-au 
g[sit o partid[ convenabil[; dar proiectul a e \ uat 
\i tân[rul mo\ier a luat ferma hot[râre de a tr[i în 
celibat. Se poate b[nui c[ în acel moment nutrea 
deja gândul de a intra în via@a monahal[. C[r@ile pe 
care le citea în acea vreme, ca \i genul de via@[ as-
cetic[ pe care \i-o impusese în recluziunea sa dau 
consisten@[ acestei ipoteze. În 1810, c[tre toamn[, 
Mihail merse în pelerinaj la m[n[stirea Plocicanska 
Pustîn, de unde le scrise fra@ilor s[i c[ renun@[ la 
avere, întrucât a luat decizia de a nu se mai întoar-
ce la via@a din lume.

Plocicanska Pustîn, situat[ departe de orice 
a\ezare omeneasc[, în inima codrilor, ad[postea 
c[lug[ri cu o via@[ aspr[. Bogat[ mai cu seam[ 
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în avu@ii morale, aceast[ m[n[stire nu dispunea 
adeseori de banii trebuitori pentru îmbr[c[mintea 
c[lug[rilor. Fra@ii, îmbr[ca@i în ni\te rase peticite, 
asigurau toate muncile agricole. Via@a era dur[ \i 
s[rac[. Se d[dea aten@ie mai ales disciplinei exte-
rioare, ascult[rii; „descoperirea gândurilor” \i în-
drumarea duhovniceasc[ nu se practicau. Tân[rul 
novice \i-a pus toat[ râvna în a frecventa slujbele; 
a devenit mai târziu un mare cunosc[tor al cântului 
bisericesc. Dup[ cinci ani de noviciat, în 1815, a 
primit haina de c[lug[r cu numele Macarie. Peste 
al@i doi ani, era hirotonit preot.

În vremea aceea, p[rintele Macarie a g[sit 
în persoana stare@ului Atanasie, care a venit s[-\i 
sfâr \ easc[ zilele la Plocicanska Pustîn, un maes-
tru al vie@ii duhovnice\ti, cu atât mai calificat cu 
cât a fost unul dintre principalii propagatori ai 
tradi @ iei st[re@ismului în Rusia. P[rintele Atanasie 
(Zaharov), care fusese odinioar[ ofi@er de husari, 
îl întâlnise pe marele stare@ Paisie în Moldova, în 
timpul campaniei din Turcia de pe vremea Ecate-
rinei a II-a. Devenit ucenic fervent al acestui mare 
înnoitor al vie@ii monahale, a luat parte la munca 
de cercetare \i de traducere a textelor patristice 
întreprins[ de Paisie \i de anturajul s[u. Stare @ ul 
Atanasie a adus în Rusia mai multe manuscrise 
ale traducerilor f[cute în Moldova. L-a ini@iat \i pe 
p[rintele Macarie în aceast[ lucrare considerabil[ 
prin care se preg[teau primele culegeri privitoare 
la rug[ciune \i la via@a contemplativ[ ce vor fi pu-
blicate mai târziu la Optina.
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Dup[ moartea, în 1825, a stare@ului Atanasie, 
ieromonahul Macarie s-a sim@it iar[\i singur, lip-
sit de sfaturile unui maestru experimentat. Totu\i, 
avea s[-\i asume r[spunderea îndrum[rii duhovni-
ce\ti, c[ci, în 1827, a fost numit duhovnic al maici-
lor de la m[n[stirea Sfânta Treime din Sevsk. Lec-
turile patristice, \i mai cu seam[ practica spoveda-
niei, ridicau în sufletul s[u mereu treaz o mul@ime 
de întreb[ri care r[mâneau f[r[ r[spuns. P[rintele 
Macarie se ruga lui Dumnezeu s[-i trimit[ un om 
plin de în@elepciune, posedând darul „în@elegerii 
duhovnice\ti”. Acel om nu a întârziat s[ vin[: a fost 
stare@ul Leonid, care a petrecut \ase luni la Ploci-
canska Pustîn înainte de a se statornici definitiv la 
Optina în 1829. P[rintele Leonid îl socotea pe Ma-
carie deopotriv[ cu sine, dar, cedând rug[min@ilor 
lui, a încuviin@at s[-l trateze ca pe un ucenic.

Dup[ plecarea p[rintelui Leonid, s-a stabilit o 
coresponden@[ regulat[ între cei doi stare@i. Înde-
plinind sarcina de diacon, p[rintele Macarie a tre-
buit s[-l înso@easc[ pe episcopul s[u la Sankt-Pe-
tersburg, unde a r[mas un an tânjind dup[ pacea 
din m[n[stirea sa în mijlocul tumultului capitalei. A 
c[utat deci s[ se elibereze de grijile administrative, 
pentru a se dedica pe de-a-ntregul voca@iei sale 
adev[rate. În 1834, p[rintele Macarie a ob@inut în 
cele din urm[ permisiunea de a se retrage la Opti-
na, pe lâng[ stare@ul Moise \i stare@ul Leonid.

Timp de \apte ani, cei doi stare@i, Leonid \i 
Macarie, atât de deosebi@i, au condus împreun[ 
via@a duhovniceasc[ a fra@ilor \i a miilor de pelerini 
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care veneau la Optina cu greut[@ile \i cu necazurile 
lor. În 1836, stare@ul Macarie a fost numit duhovnic 
al m[n[stirii \i, peste trei ani, a devenit superior 
al schitului. Supus în continuare, din smerenie, 
stare @ ului Leonid, nu îndr[znea s[ întreprind[ 
nimic f[r[ s[-i cear[ p[rerea. Când, într-o zi, a uitat 
de acest obicei, p[rintele Leonid, vrând s[ pun[ 
la încercare r[bdarea tovar[\ului s[u, l-a cople\it 
cu repro\uri dure dinaintea a mai mul@i martori; 
în vreme ce stare@ul îl dojenea pref[cându-se din 
cale afar[ de mânios, Macarie st[tea cu capul 
plecat, repetând: „Este gre\eala mea, ierta@i-m[, 
pentru dragostea lui Dumnezeu, P[rinte”, iar când 
Leonid a terminat, a f[cut o plec[ciune înaintea lui. 
Dup[ moartea stare@ului Leonid, p[rintele Macarie, 
care-\i pierduse deopotriv[ \i maestrul \i prietenul, 
a r[mas iar[\i singur dar, de-acum, era în stare s[-\i 
asume f[r[ \ov[ire sarcina st[re@ismului.

Ca superior al schitului, stare@ul Macarie s-a în-
grijit în mod deosebit de împodobirea bisericii \i 
de în[l@area solemnit[@ii slujbelor \i a frumuse @ ii 
cântului. Înzestrat cu un gust rafinat, el a izbutit 
s[ transforme schitul într-o gr[din[ plin[ de flori 
magnifice. A înfiin@at \i o bibliotec[, bogat[ în 
lucr[ri de spiritualitate, în care c[lug[rii puteau 
studia scrierile p[rin@ilor Bisericii. Stare@ul Macarie 
\tia s[-i indice fiec[ruia dintre fra@i lecturile care 
corespundeau cu gradul lui de dezvoltare duhov-
niceasc[. A organizat mai multe ateliere în schit, 
st[ruind asupra necesit[@ii muncii manuale pentru 
evitarea lenei. La orice or[ din zi \i din noapte, u\a 
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chiliei lui era deschis[ celor ce îl c[utau pentru 
examenul de con\tiin@[.

Mic, pirpiriu, cu tr[s[turi neregulate, mai de-
grab[ urât, stare@ul Macarie avea o fa@[ limpede, 
radiind de bun[tate, ca \i cum o lumin[ blând[ l-ar 
lumina din interior. Foarte boln[vicios, respira cu 
greutate, ca \i cum i-ar lipsi mereu suflul. Din acest 
motiv, ca \i din cauza unui defect de pronun@ie, nu 
slujea în biseric[.

În ciuda infirmit[@ilor sale, p[rintele Macarie 
era o fire foarte vie, netolerând nicio apatie, ni-
cio încetineal[. Lua repede hot[râri \i cerea exe-
cutarea rapid[ a „ascult[rilor” pe care le impunea. 
În practicile ascetice, trebuia s[ urmeze „calea de 
mijloc”, din pricina s[n[t[@ii sale zdruncinate. De 
aceea mânca de toate, dar în cantitate mic[. Trezin-
du-se la ora dou[ diminea@a, stare@ul se ruga timp 
de mai multe ore. Pe la ora \ase, dup[ ce a b[ut un 
ceai, se punea la masa de lucru pentru a traduce 
sau revizui textele a c[ror editare o preg[tea, pen-
tru a scrie scrisori, la nesfâr\it. Dup[ moartea sa, 
coresponden@a sa va umple cinci volume. Munca 
aceasta era neîncetat întrerupt[ de vizitatori, care 
cereau s[ stea de vorb[ cu stare@ul. La ora unspre-
zece, p[rintele Macarie mergea la trapez[, unde lua 
masa cu fra@ii. Î\i rezerva dup[ aceea o or[ liber[ 
în timpul c[reia, plimbându-se singur prin gr[din[, 
se oprea ca s[ admire îndelung fiecare floare. Apoi 
stare@ul î\i relua lucrul. Începând de la ora dou[ 
dup[-amiaz[, la arhondaricul m[n[stirii, primea 
pe toat[ lumea, b[rba@i \i femei, întrucât îl a\tep-
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tau mul@imi de vizitatori. Seara, p[rintele Macarie 
se întorcea în chilie istovit, nemaiputând s[ zic[ 
nici m[car un cuvânt. Ca s[ se odihneasc[, asculta 
rug[ciuni înainte de a purcede la primirea de fieca-
re zi a fra@ilor din schit. Dup[ cin[ \i rug[ciunile de 
sear[, stare@ul se punea iar[\i pe lucru \i, târziu în 
noapte, se mai vedea înc[ lumin[ în fereastra lui.

Aidoma tuturor celor care @ineau de tradi@ia 
duhovniceasc[ a „P[rintelui stare@ilor”, marele Pai-
sie, Macarie practica rug[ciunea min@ii. Rug[ciunea 
sa era neîncetat[. Chiar \i atunci când dormea, bu-
zele lui nu încetau s[ repete numele cel dulce al 
lui Iisus. Suferind de insomnie, î\i petrecea uneori 
orele nop@ii meditând la m[re@ia lui Dumnezeu \i 
la c[ile Proniei. Fiind r[pit cu duhul, intona atunci 
una dintre cânt[rile lui preferate.

„Rug[ciunea, zicea el într-una din scrisori, este 
mai presus de toate lucr[rile noastre, c[ci ea este 
dragostea lui Dumnezeu”. „Dar pentru a dobândi 
darul adev[ratei rug[ciuni, al rug[ciunii contem-
plative, trebuie dep[\ite greut[@i mari, asumat[ tru-
da neîncetat[ \i grea a prefacerii propriei sale firi”. 
„Oricare ar fi ispr[vile voastre mari duhovnice\ti, 
nu ve@i ob@ine din ele niciun folos dac[ inima voas-
tr[ n-a sim@it nicio durere”.

Îi scria uneia dintre fiicele sale duhovnice \ ti: 
„...Ţi-am amintit de nenum[rate ori c[ nu se 
r[mâne mereu pe muntele Tabor; Golgota este \i 
ea indispensabil[. Este o cale primejdioas[ aceea 
pe care nu ai g[si decât delicii duhovnice\ti, f[r[ 
s[ încerci nicio am[r[ciune. Via@a ta @i se pare 
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de \ art[ \i neroditoare. Acest sentiment este just, 
îns[ este pricinuit de orgoliu. Într-adev[r, ce ai fi 
vrut s[ g[se \ ti în tine? Darurile harului? Mângâieri 
duhovnice\ti? Lacrimi? Bucurie? R[pirea cu duhul? 
Abia ce ai intrat în m[n[stire \i cau@i deja s[ te sui 
la cer. Cât de departe e\ti înc[ de în@elegerea du-
hovniceasc[! Trude\te, f[r[ a c[uta s[ dobânde \ ti 
daruri... Ni se cuvine oare s[ c[ut[m darurile ha-
rului pân[ nu le-a venit ceasul?... Aceasta e ne-
norocirea, c[ vrem întotdeauna s[ g[sim în noi 
sfin@enia, în locul smereniei...” „Sfin@ii P[rin@i, care 
atinseser[ culmile des[vâr\irii, credeau c[ nu izbu-
tiser[ înc[ în nimic \i se considerau drept cei din 
urm[ dintre to@i, mai prejos de toate f[pturile”.

Pentru a dobândi darurile harului, nu trebuie 
s[ le cau@i: ar însemna s[ nu cuno\ti orect carac-
terul dragostei dumnezeie\ti, gratuitatea ei. „Harul 
lui Dumnezeu se d[ tuturor, îns[ în m[sur[ diferit[: 
el ne covâr\e\te de daruri, dup[ gradul smereniei 
noastre. Nu c[uta lucrurile supreme, ci las[-te câr-
muit de umilin@[”.

Tot umilin@a este cheia rug[ciunii duhovni-
ce\ti \i a tuturor darurilor care o înso@esc; stare@ul 
Macarie nu înceteaz[ s[ o repete în scrisorile lui. 
„Rug[ciunea cere înainte de toate smerenia aceea 
pe care o dobânde\ti încercând s[ urmezi porunci-
le Domnului, atunci când micimea noastr[ devine 
învederat[. Demonii îi atac[ cu vigoare pe cei care 
practic[ rug[ciunea; smerenia este singura arm[ 
care le rezist[ \i care în cele din urm[ îi trânte\te 
de p[mânt. Roag[-te în toat[ simplitatea \i Dom-
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nul, d[ruitorul rug[ciunii, î@i va h[r[zi într-o bun[ 
zi rug[ciunea duhovniceasc[”.

Marea umilin@[ a stare@ului Macarie era sursa 
puterii supraomene\ti pe care acest b[trânel in-
firm o avea asupra sufletelor: vorba lui, întotdeau-
na blând[, îi ml[dia pe cei orgolio\i, le red[dea 
speran@a celor dezn[d[jdui@i, îi aducea la credin@[ 
pe cei necredincio\i. Nici dracii nu se puteau îm-
potrivi acestei puteri. Se poveste\te lucrul urm[tor: 
un om din cei înv[@a@i era supus unor crize de 
demen@[ care izbucneau de fiecare dat[ când se 
afla în prezen@a unor obiecte sfinte. Toate trata-
mentele medicale care i se administraser[, \i în 
Rusia \i în str[in[tate, se dovediser[ neputincioa-
se împotriva unei boli de ordin duhovnicesc. În 
cele din urm[, demonizatul a fost adus la Optina. 
L-au l[sat la arhondaric, în vreme ce cineva a mers 
s[-l anun@e pe stare@. Bolnavul, care nu auzise ni-
ciodat[ de p[rintele Macarie, delirând, a început 
s[ strige: „Vine Macarie, vine Macarie!” În clipa în 
care stare @ ul a intrat în înc[pere, îndr[citul, s[rind 
în întâmpinarea lui, l-a p[lmuit violent. De îndat[, 
Macarie i-a întors \i cel[lalt obraz. Dinaintea aces-
tui gest, demonul n-a mai putut rezista: bolnavul 
a c[zut, ca secerat, la picioarele stare@ului \i a stat 
mult timp a\a, le\inat. S-a ridicat t[m[duit.

În fa@a celor ce veneau s[-l vad[ din curiozita-
te, stare@ul Macarie r[mânea t[cut. Ocolea subiec-
tele mistice dintr-un soi de pudoare, dar \i pentru 
a nu dep[\i limitele în@elegerii duhovnice\ti a inter-
locutorului s[u. „Nu trebuie s[ încerci s[ adânce \ ti 
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în@elegerea, zicea el, l[sa@i de-o parte ceea ce nu 
în@elege@i: spiritul nu este înc[ purificat, nu poa-
te îmbr[@i\a totul. Mul@umi@i-v[ cu ceea ce pute@i 
în @ elege \i încerca@i s[ pune@i acel lucru în lucrare; 
atunci, ceea ce r[mâne ascuns se va dezv[lui su-
fletului vostru”.

Str[lucirea duhovniceasc[ a Optinei a cres-
cut \i mai mult sub stare@ul Macarie. Dac[ stare @ ul 
Leonid avea de a face mai ales cu c[lug[ri \i cu 
 @ [rani, influen@a lui Macarie a atins elita intelectual[ 
a Rusiei. Publicarea unei vie@i a stare@ului Paisie, în 
1846, urmat[ de editarea sistematic[ a unor tradu-
ceri de texte patristice privitoare la via@a duhovni-
ceasc[, a pus în raport strâns m[n[stirea Optina cu 
lumea literar[ \i erudit[ a Moscovei. Încuraja@i de 
mitropolitul Filaret, stare@ul Macarie \i ucenicii lui 
au publicat scrierile ascetice \i mistice ale sfin@ilor 
Varsanufrie \i Ioan, ale sfin@ilor Marcu Pustnicul, 
Isaia, Dorotei, Isaac Sirul, Maxim M[rturisitorul, Ta-
lasie, Teodor Studitul, Simeon Noul Teolog, o via @ [ 
a sfântului Grigore Sinaitul etc. P[rintele Macarie 
adnota textele p[rin@ilor pentru a explica prilejuri-
le cu care stare@ul le vorbea deschis ucenicilor s[i 
despre tainele contempla@iei.

Ideea public[rii manuscriselor lui Paisie i-a 
fost dat[ stare@ului Macarie de prietenul \i fiul s[u 
duhovnicesc, un filosof din pleiada slavofililor, Ivan 
Kirievski. Leg[tura intim[ care îl lega pe Kirievski 
de Optina este foarte semnificativ[. Era epoca 
crizei romantismului, a c[rui religiozitate tulbure 
]ncerca s[ supravie@uiasc[, c[utând o ie\ire c[tre 
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credin@[, c[tre Tradi@ie, c[tre Biseric[. Convertit 
de so@ia sa, Kirievski a g[sit cu mirare în scrierile 
p[rin@ilor Bisericii ceea ce visase s[ g[seasc[ înc[ 
din tinere@e, ceea ce c[utase de-a lungul \i de-a 
latul lui Schelling \i Baader. A g[sit în P[rin@i „noi 
principii” indispensabile dezvolt[rii ulterioare 
a gândirii \i pe care le c[utau în zadar filosofii 
romantici ai Occidentului. Era „acel principiu de 
via@[, de gândire \i de cultur[, r[mas nez[rit pân[ 
în prezent, care st[ la baza lumii slave ortodoxe”. 
Metoda P[rin@ilor trebuie reg[sit[ pentru a isca 
o filosofie nou[, întemeiat[ pe tradi@ia cre\tin[, 
p[strat[ intact[ \i vie de Biserica ortodox[. 

Calea lui Ivan Kirievski a fost aceea a unui as-
cet al gândirii, o cale de renun@are \i de reintrare 
în sine însu\i, c[tre integritatea credin@ei reg[site. 
Pe aceast[ cale, s-a întâlnit cu Optina \i cu stare@ul 
Macarie. Kirievski supunea judec[@ii stare@ului toate 
scrierile sale filosofice \i teologice. Sub îndrumarea 
lui Macarie, a \tiut s[ realizeze în opera sa filoso-
fic[ acel acord între ascultarea interioar[ \i o mare 
libertate interioar[, ce caracterizeaz[ gândirea or-
todox[. „Biserica noastr[, scria Kirievski, nu a f[cut 
niciodat[ dintr-un sistem omenesc, dintr-o \tiin@[ 
teologic[, temeiul Adev[rului s[u. De aceea ea nu 
s-a împotrivit niciodat[ dezvolt[rii libere a gândi-
rii în alte sisteme; ea n-a prigonit niciodat[ acele 
sisteme ca pe ni\te du\mani în stare s[-i zdruncine 
temelia”.

Stare@ul Macarie, foarte ata\at de Kirievski, ve-
nea uneori \i petrecea câteva zile pe proprietatea 
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lor, care se afla la 40 de kilometri de Optina. Mort 
în 1856, Ivan Kirievski a fost înmormântat în biseri-
ca m[n[stirii, aproape de mormintele stare@ilor.

Nu se \tie nimic despre vizita lui Nikolai Gogol 
la Optina. Scrisoarea pe care a adresat-o m[n[stirii 
în vara lui 1850 st[ m[rturie despre starea de su-
flet a marelui scriitor, prad[ unei sf_\ieri tragice 
între talentul s[u demonic \i misiunea de profet la 
care se credea chemat: „Cere@i-i preacinsitului vos-
tru stare@, cere@i-le tuturor fra@ilor, cere@i-le tuturor 
acelora dintre voi care se roag[ cel mai bine, care 
iubesc rug[ciunea, cere@i-le rug[ciuni pentru mine. 
Calea mea este anevoioas[, lucrarea mea este de 
a\a natur[ încât f[r[ un ajutor manifest al lui Dum-
nezeu, ajutor dat ceas de ceas, minut de minut, 
pana mea ar r[mânea inert[. Puterile mele sunt 
nule, ele nu exist[ deloc în afara ilumin[rii dumne-
zeie\ti. V[ spun adev[rul. Ruga@i-v[ pentru mine, 
în numele lui Hristos... Numai El poate, în milosti-
virea sa, s[ fac[ totul pentru mine; eu sunt negru 
ca \i c[rbunele, El m[ poate face alb ca z[pada; m[ 
poate ridica pân[ la acea puritate suprem[ pe care 
trebuie s[ o ating[ scriitorul dac[ îndr[zne\te s[ 
vorbeasc[ despre frumuse@e, despre sfin@enie. Pen-
tru dragostea lui Hristos, ruga@i-v[. În fiecare clip[, 
v[ spun, trebuie ca gândirea mea s[ fie deasupra 
meschin[riilor acestei lumi, trebuie s[ m[ aflu ne-
încetat la Optina, urcând piepti\ pe drumul sublim 
al pelerinajului”.

Gogol nu a ajuns, ca \i Kirievski, s[ realizeze 
un acord armonios între credin@[ \i talent. Calea 
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renun@[rii a devenit pentru el un refuz de a crea, o 
condamnare a unei întregi opere de scriitor, auto-
dafe-ul, o sinucidere moral[. Acest suflet fr[mântat, 
acest posedat iluminat, nu a \tiut s[ p[streze „pe 
drumul sublim al pelerinajului s[u” spiritul sobru \i 
seren al Optinei \i al marelui ei stare@.

Cu Macarie, st[re@ismul intr[ într-o nou[ faz[ 
a dezvolt[rii sale, deschizându-se problemelor 
gândirii, culturii, vie@ii sociale \i politice din Ru-
sia. Toate aceste chestiuni vor fi judecate de c[tre 
stare@i pe plan duhovnicesc, profetic. Stare@ul Ma-
carie urm[rea cu nelini\te derularea r[zboiului din 
Crimeea, despre care vorbise sfântul Serafim de Sa-
rov într-una din profe@iile sale cu privire la soarta 
Rusiei. La vestea pred[rii Sevastopolului, a c[zut în 
genunchi dinaintea icoanei Fecioarei \i s-a rugat 
îndelung \i t[cut, potopit de lacrimi.

Cu doi ani înaintea mor@ii, stare@ul Macarie a 
primit schima cea mare, sau marea hain[ monahal[. 
Boala care avea s[-l r[pun[ s-a declan \ at pe 26 au-
gust, de s[rb[toarea Maicii Domnului din Vladimir, 
icoan[ a Fecioarei pe care o cinstea în mod deo-
sebit. Pân[ în ziua mor@ii sale, stare@ul nu a încetat 
s[-i primeasc[ pe nenum[ra@ii s[i fii duhovnice\ti, 
dându-i fiec[ruia câte o cruciuli@[, o icoan[ sau o 
carte ca binecuvântare. A vrut s[ fie dus din chilia 
sa, prea strâmt[, în vorbitor, pentru a-\i petrece cele 
din urm[ ore în mijlocul fra@ilor, sub ochii a mai 
mul@i laici care îl puteau vedea pe fereastr[.

Înconjurat de ucenici, stare@ul Macarie a murit 
în pace, la un ceas dup[ ce a primit împ[rt[\ania, 
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pe 7 septembrie 1860. Era ajunul Na\terii sfintei Fe-
cioare. Trupul r[posatului, ca \i acela al stare@ului 
Leonid, a r[mas intact, f[r[ niciun miros de putre-
fac@ie. Alaiul care l-a petrecut la biserica m[n[stirii 
nu avea nimic funebru: te trimitea cu gândul mai 
degrab[ la s[rb[torile pascale.



 131 

STAREŢUL AMBROZIE

Dup[ moartea stare@ului Macarie, i-au urmat 
dou[ persoane la st[re@ia Optinei: p[rintele Ilarion, 
superiorul schitului, \i p[rintele Ambrozie, care îl 
asista pe Macarie în munca sa de editare a texte-
lor patristice. Ilarion a murit în 1873, iar Ambro-
zie, ucenic al stare@ilor Leonid \i Macarie, a r[mas 
singurul continuator al tradi@iei lor. Fire extrem de 
bogat[, stare@ul Ambrozie reunea în persoana sa 
calit[@ile predecesorilor s[i. Se poate spune c[ în el 
st[re@ismul de la Optina \i-a atins apogeul.

Alexandr Grenkov s-a n[scut pe 21 noiembrie 
1812, într-o familie clerical[: tat[l s[u era cite@ în-
tr-o parohie de @ar[ din gubernia Tambov. Na\te-
rea viitorului stare@ a c[zut în ziua unei s[rb[tori 
parohiale. O mul@ime de @[rani veni@i din localit[@
ile vecine umpleau satul. „M-am n[scut în mul@ime 
\i voi tr[i întotdeauna în mijlocul mul@imii”, zicea 
stare@ul.

Tân[rul Alexandr, foarte d[ruit pentru studiu, 
era de o vivacitate debordant[. Îl puteai vedea 
 @ op[ind toat[ ziua pe uli@[ cu tovar[\ii lui \i, totu\i, 
de\i nu-\i înv[@a niciodat[ lec@iile, era mereu pri-
mul la \coala parohial[. Dup[ \coal[, a intrat la 
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seminarul din Tambov dar, instruirea lui odat[ în-
cheiat[, nu a c[utat s[ fac[ o carier[ bisericeasc[. 
Viitorul stare@ a petrecut ceva vreme ca preceptor 
într-o familie de proprietari \i a ocupat apoi func @ ia 
modest[ de înv[@[tor în satul natal.

Vesel \i spiritual, Grenkov era iubit de to@i. 
Totu\i, de la un timp încolo lumea \i-a dat seama 
c[ el c[uta adesea singur[tatea, îndep[rtându-se 
în gr[din[ sau suindu-se în hambar pentru a se 
ruga. Înc[ din seminar, c[zut grav bolnav, Ale-
xandr f[g[duise s[ ia haina monahal[. Vindecat, 
amâna mereu îndeplinirea promisiunii \i r[mânea 
în lume. Într-o zi, plimbându-se prin p[dure, a 
auzit limpede în susurul unui pârâia\ cuvintele: 
„L[uda@i-L pe Dumnezeu, iubi@i-L pe Dumnezeu”. 
Tân[rul înv[ @ [tor s-a dus s[-l vad[ pe un stare@, 
pe z[vorâtul Ilarion, cunoscut în toat[ regiunea 
Tambov pentru în@elepciunea sfaturilor lui inspira-
te. Stare@ul i-a zis: „Du-te la Optina, acolo vei g[si 
experien@a”2. În 1839, în timpul vacan@ei de var[, 
Grenkov a vizitat m[n[stirea Optina îns[ n-a r[mas 
acolo. Înc[ \ov[ia. În toamna aceluia\i an, dup[ o 
sear[ în care s-a ar[tat extrem de vesel, Grenkov 
i-a zis brusc unuia dintre prieteni: „Nu mai pot sta 
aici. Plec la Optina”. Peste câteva zile, \i-a p[r[sit 
satul \i a fost primit la Optina de stare@ul Leonid.

Tân[rul frate, dup[ ce a împlinit o vreme 
ascult[ri la buc[t[rie, a fost desemnat de stare@ul 
Leonid s[-i slujeasc[ de cite@. Trebuia s[ zic[ în 
fiecare zi, în chilia stare@ului, rug[ciunile rânduite 
2 Joc de cuvinte intraductibil: oppyt = experien@[.
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de regula monahal[. Nu se \tie de ce stare@ul Leo-
nid, glumind, îi zicea noului ucenic „himer[”. Mu-
rind, el i-l încredin@[ „din mân[ în mân[” stare @ ului 
Macarie. Alexandr Grenkov a primit numele de 
Ambrozie la îmbr[carea hainei monahale. În cu-
rând a fost hirotonit diacon. Odat[, lâng[ altar, 
stare @ ul Antonie, superiorul schitului, l-a întrebat 
pe tân[rul diacon: „Ei bine, v[ obi\nui@i?” Am-
brozie r[spunse cu dezinvoltur[: „Cu rug[ciunile 
sfin @ iei voastre, p[rinte”. Dar p[rintele Antonie a 
încheiat fraza: „... cu frica lui Dumnezeu”. Tulbu-
rat, c[lug[rul în@elese lec@ia.

Hirotonit preot, p[rintele Ambrozie nu a r[mas 
mult[ vreme ata\at de slujirea la altar. A r[cit \i, 
grav bolnav, a r[mas @intuit la pat timp de mai mul-
tE luni; a r[mas beteag pân[ la sfâr\itul vie @ ii. Ca 
\i p[rintele Macarie, a trebuit s[ renun@e la a slu-
jiLiturghia din cauza sl[biciunii lui extreme. Boala 
a temperat firea prea exuberant[ a p[rintelui Am-
brozie; ea l-a silit s[ reintre în sine însu\i, s[ se 
consacre muncii neîncetate a rug[ciunii interioare. 
Avea s[ zic[ mai târziu: „Boala este foarte de folos 
pentru un c[lug[r. Dac[ e bolnav, nu trebuie s[ se 
îngrijeasc[ decât pu@in, din când în când, doar atât 
cât îi este de trebuin@[ ca s[ tr[iasc[”.

|tiind greaca \i latina, p[rintele Ambrozie îl 
asista pe stare@ul Macarie în munca de editare a 
textelor patristice. Î\i continu[ aceste îndeletniciri 
dup[ moartea maestrului s[u \i public[ mai multe 
lucr[ri de spiritualitate, între care „Scara” sfântului 
Ioan Sc[rarul. Îns[ lucr[rile de erudi@ie nu-i puteau 
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fi de ajuns temperamentului prea activ al p[rintelui 
Ambrozie. El c[uta o comuniune direct[ cu fiin@ele 
omene\ti. Spiritul s[u viu \i p[trunz[tor, îmbog[@it 
de cunoa\terea literaturii ascetice, se interesa de tot 
ceea ce avea atingere cu oamenii: de via@a secret[ 
a sufletului, ca \i de activit[@ile \i de preocup[rile 
exterioare. Sub ac@iunea rug[ciunii constante, per-
spicacitatea natural[ a p[rintelui Ambrozie se trans-
forma în clarvedere, acest dar admirabil al harului 
care avea s[ fac[ din el una dintre figurile cele mai 
uluitoare ale st[re@ismului rus.

În curând, nu mai erau secrete pentru stare@ul 
Ambrozie: „Citea în suflet ca într-o carte”. Un vizi-
tator putea r[mâne t[cut, putea sta la distan@[, în 
spatele altora, stare@ul îi cuno\tea cu toate acestea 
via@a, starea sufleteasc[, mobilul care îl adusese la 
Optina. Nevrând s[-\i manifeste darul clarviziunii, 
stare@ul punea de obicei întreb[ri celor care voiau 
s[ îl vad[; dar însu\i felul de a-\i întreba vizitatorii 
ar[ta c[ este deja la curent cu totul.

Uneori, vivacitatea stare@ului Ambrozie îl în-
demna s[ dezv[luie f[r[ precau@ii ceea ce \tia. Ast-
fel, într-o zi, îi r[spunse foarte aprins unui me\ter 
tân[r care se plângea c[ îl doare mâna: „Da, te doa-
re mâna... De ce ai lovit-o pe mama ta?” Dup[ care 
î\i reveni, derutat, \i se apuc[ s[ pun[ întreb[ri: 
„Purtarea ta e întotdeauna bun[? E\ti un fiu bun? 
Nu i-ai jignit niciodat[ pe p[rin@i?”

Foarte adesea, stare@ul folosea aluzii discre-
te, aproape întotdeauna sub o form[ umoristic[, 
pentru a le da de în@eles oamenilor c[ metehnele 
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lor ascunse îi erau cunoscute; persoana pe care 
o viza era astfel singura care în@elegea trimite-
rea. O doamn[ care î\i ascundea cu grij[ pasiu-
nea pentru jocuri i-a cerut o dat[ stare@ului Am-
brozie „cartea” sa (fotografic[). Stare@ul i-a zâm-
bit cu repro\: „Ce spune@i acolo? Oare juc[m noi 
c[r@i în m[n[stire?” În @ elegând aluzia, doamna \i-a 
m[rturisit sl[biciunea.

O tân[r[, student[ la Moscova, care nu-l v[zuse 
niciodat[ pe stare@, manifesta o mare animozitate 
la adresa lui, tratându-l drept „b[trân ipocrit”. Îm-
pins[ de curiozitate, ea a venit într-o zi la Opti-
na \i a stat lâng[ u\[, înapoia celorlal@i vizitatori 
care a\teptau. Stare@ul a intrat în vorbitor, a f[cut 
o scurt[ rug[ciune, s-a uitat o clip[ la asisten@[ \i, 
adresându-i-se tinerei: „A! Uite-o pe Vera, a venit 
s[-l vad[ pe b[trânul ipocrit!” Dup[ o convorbi-
re lung[ între patru ochi cu Ambrozie, tân[ra \i-a 
schimbat p[rerea. Mai târziu s-a f[cut c[lug[ri@[ la 
m[n[stirea |amordino, întemeiat[ de stare@.

Cu cei indiferen@i, p[rintele Ambrozie nu-\i 
pierdea timpul: le d[dea drumul dup[ o conversa @ ie 
scurt[, întotdeauna în termeni foarte curtenitori. 
P[r[sindu-l, ace\ti vizitatori, veni@i doar din curi-
ozitate, ziceau de obicei: „Este un c[lug[r foarte 
inteligent”.

|i inteligent era, p[rintele Ambrozie. Aceast[ 
facultate, natural[ la el, nu mai avea de-acum limi-
te în exercitarea ei mul@umit[ „darului chibzuin @ ei” 
pe care îl dobândise. |tia s[ aprecieze orice fe-
nomen la justa lui valoare. „Om duhovnicesc”, el 
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putea „judeca toate”, dup[ expresia sfântului Pavel 
(I Cor. 2, 15). Aceast[ calitate îi d[dea p[rintelui 
Ambrozie o l[rgime de vederi neîngr[dit[. Nu exis-
tau defel domenii închise în@elegerii lui, în care 
s[ fi trebuit s[ dea înapoi din lips[ de cuno\tin@e 
speciale. Astfel, un proprietar ale c[rui gr[dini nu 
rodeau nimic a primit indica@ii am[nun@ite din par-
tea stare@ului pentru a înfiin@a un sistem de iriga@ii 
perfec@ionat. Activ \i inginer el însu\i, lui Ambro-
zie îi pl[ceau oamenii hot[râ@i \i curajo\i; binecu-
vânta întotdeauna întreprinderile dificile \i riscante 
cu condi@ia s[ fie cinstite. În privin@a banilor, în 
chestiunile judiciare cele mai întortocheate, avea 
mereu un sfat precis de dat. Nu existau pentru el 
lucru\oare f[r[ interes: tot ceea ce îl preocupa pe 
interlocutor devenea obiectul unic al aten@iei lui. O 
 @ [ranc[ a venit s[-i povesteasc[ necazul ei: curcile 
st[pânei ei cr[pau una dup[ alta, iar boieroaica 
voia s[ o dea afar[. Stare@ul a întrebat-o cu r[bdare 
pe biata femeie despre felul în care hr[nea curcile, 
apoi îi d[du câteva sfaturi practice. Martorii acestei 
scene râdeau sau se indignau împotriva b[trânei 
care îndr[znise s[-l sâcâie pe stare@ cu curcile ei. 
Dup[ ce @[ranca a plecat, Ambrozie se adres[ celor 
de fa@[: „Ce vre@i, toat[ via@a ei st[ în curci”.

Niciodat[, dinaintea greut[@ilor materiale ale 
oamenilor simpli care veneau s[-l vad[, stare@ul 
Ambrozie nu a zis: „Asta nu m[ prive\te pe mine; 
eu nu m[ ocup decât de suflete”. |tia foarte bine 
c[ ni se cade s[-i hr[nim pe cei care mor de foame 
înainte de a le vorbi despre fapte de dreptate. Avea 
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o inim[ atent[. Poseda facultatea de a iubi f[r[ 
hotare fiecare persoan[ ce se g[sea în prezen@a 
sa, uitându-se pe sine însu\i. Aceast[ neîncetat[ 
uitare de sine dinaintea aproapelui constituia ca-
lea aleas[ de stare@ul Ambrozie. Zicea: „Toat[ via@a 
mea n-am f[cut decât s[ cârpesc acoperi\urile alto-
ra, iar propriul meu acoperi\ a r[mas g[urit”. Îns[ 
persoana uman[ nu-\i poate atinge des[vâr\irea 
suprem[ decât încetând s[ existe pentru ea îns[\i 
\i d[ruindu-se tuturor. Acesta este temeiul cuvân-
tului evanghelic care, atunci când este tr[it pân[ 
la cap[t, îi face pe adev[ra@ii cre\tini asemenea cu 
Dumnezeu, întrucât Dumnezeu este vatra vie \i 
personal[ a oric[rei iubiri.

Niciun cusur omenesc, niciun p[cat nu putea 
pune piedic[ dragostei stare@ului Ambrozie: înainte 
de a judeca, comp[timea \i iubea. De aceea p[c[to \ ii 
veneau la el f[r[ fric[, cu încredere \i n[dejde. O 
tân[r[, r[mas[ îns[rcinat[, a fost blestemat[ \i alun-
gat[ din familie de tat[l s[u, un negustor bogat. Ea 
a venit s[ caute ad[post \i mângâiere la stare@ul Am-
brozie. Acesta a primit-o cu blânde@e \i a trimis-o s[ 
stea la ni\te prieteni, într-un ora\ vecin, unde \i-a 
putut aduce pe lume copilul. Stare @ ul îi trimitea re-
gulat bani tinerei mame, care venea s[-l vad[ din 
când în când împreun[ cu fiul ei. La sfatul stare @ ului, 
tân[ra, care \tia picta, s-a apucat s[-\i câ\tige pâi-
nea f[când icoane. Peste câ@iva ani, negustorul s-a 
împ[cat cu fata \i s-a ata\at de nepot.

Ambrozie c[uta mai întâi s[ u\ureze fiin@ele 
omene\ti de greutatea lor înainte de a le îndruma 
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pe calea drept[@ii. C[tre sfâr\itul vie@ii, era adesea 
auzit zicând cu voce înceat[ \i cl[tinând din cap: 
„Eram aspru la începutul st[re@iei mele, dar acum 
m-am f[cut slab: oamenii au atâtea dureri, atâtea 
dureri!” Când îi primea pe noii vizitatori, stare@ul 
mergea întotdeauna la cei mai ap[sa@i, îi alegea pe 
cei ce aveau cel mai mult nevoie de mângâiere \i 
g[sea cuvintele de trebuin@[ ca s[ le redea curajul, 
speran@a, bucuria de a tr[i. La fel de bun cu to@i, 
ar[tându-\i cu prec[dere dragostea fa@[ de persoa-
nele nepl[cute, dificil de suportat, fa@[ de p[c[to \ ii 
înr[i@i, urâ@i de societate, nu a dezn[d[jduit nicio-
dat[ dinaintea abisului p[catelor omene\ti, nu a zis 
niciodat[: „Nu pot face nimic”.

Taina clarviziunii p[rintelui Ambrozie st[tea în 
iubirea sa. Nu numai c[-i iubea pe to@i cei care ve-
neau la el, dar avea facultatea de a se identifica cu 
ei, astfel încât îi iubea deopotriv[ pe apropia@ii lor, 
lucrurile de care erau ata\a@i, tot ceea ce constitu-
ia via@a lor. Spiritul p[rintelui Ambrozie îmbr[@i\a 
toat[ via@a interioar[ \i exterioar[ a persoanei cu 
care avea de-a face: de aceea putea îndruma cu 
mân[ sigur[ voin@a omului punând-o în acord cu 
aceea a lui Dumnezeu. Destinele umane îi erau 
deschise; se poate spune c[ participa la sfatul dum-
nezeiesc în privin@a fiec[rei persoane. Exemple de 
cunoa\tere a scopurilor providen@ei sunt foarte nu-
meroase în practica stare@ului Ambrozie. Iat[ câte-
va dintre cele mai tipice.

O tân[r[ s[rac[ a fost cerut[ în c[s[torie de un 
negustor bogat atras de frumuse@ea ei. Stare @ ul a 
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sf[tuit-o pe mama ei s[-l refuze pe negustor, zicând 
c[ avea în vedere pentru tân[r[ o partid[ infinit mai 
bun[. Mama i-a spus r[stit: „Nu exist[ partid[ mai 
bun[ pentru noi; fata mea nu se poate totu\i m[rita 
cu un prin@!” – „Logodnicul pe care îl am pentru fata 
ta este atât de mare încât nu @i-l po@i imagina, insist[ 
stare@ul; refuz[-l pe negustor”. Mama s-a supus \i l-a 
l[murit pe logodnic s[ renun@e la fata ei. Peste câte-
va zile, tân[ra s-a îmboln[vit brusc \i a murit.

O dat[ au venit la Optina dou[ surori. Cea mai 
mare, o fire închis[, gânditoare, foarte evlavioas[; 
mezina, exuberant[, vesel[, negândindu-se decât 
la logodnicul ei. Una vrea s[ intre în m[n[stire, 
cealalt[ vrea ca stare@ul s[-i binecuvinteze fericirea 
conjugal[. Primindu-le pe cele dou[ fete, p[rintele 
Ambrozie, f[r[ s[ zic[ nimic, îi întinse celei logo-
dite un metanier. Apoi se adres[ surorii ei: „Ce tot 
vorbe\ti de m[n[stire? În curând o s[ te m[ri@i”. |i 
numi o regiune îndep[rtat[ în care avea s[-l întâl-
neasc[ pe viitorul ei so@. Reîntoars[ la Sankt-Pe-
tersburg, cea logodit[ afl[ c[ iubitul ei o în\elase. 
În durerea ei, se întoarse cu totul c[tre Dumnezeu; 
firea sa suferi o schimbare profund[; renun@[ la 
lume \i intr[ într-o m[n[stire. În acela\i timp, sora 
ei mai mare fu invitat[ de o m[tu\[ din provin-
cie a c[rei proprietate se g[sea în apropierea unei 
m[n[stiri de maici. Se duse, gândind c[ va avea 
ocazia s[ cunoasc[ mai îndeaproape via@a mona-
hal[. Dar o întâlnire pe care o avu în casa m[tu \ ii 
schimb[ totul: tân[ra novice deveni în curând o 
so @ ie fericit[.
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Cei care îl cuno\teau bine pe stare@ul Ambrozie 
\tiau din experien@[ personal[ c[ trebuie s[ te supui 
la tot ce zice, f[r[ s[-l contrazici vreodat[. El însu\i 
avea obiceiul s[ spun[: „Nu discuta@i niciodat[ cu 
mine. Eu sunt slab, a\ putea ceda \i asta ar fi r[u pen-
tru voi”. Circula povestea unui artizan care, dup[ ce 
a f[urit un iconostas nou pentru biserica m[n[stirii, 
a venit la stare@ul Ambrozie ca s[ primeasc[ o bi-
necuvântare înainte de a se întoarce acas[, la Kalu-
ga, la 60 de kilometri de m[n[stire. Caii erau deja 
înh[ma@i, me\terul se gr[bea s[ ajung[ la atelierul 
lui, \tiind c[ îl a\tepta o comand[ avvantajoas[. Dar 
stare@ul, dup[ ce l-a @inut de vorb[ mult[ vreme, l-a 
poftit s[ revin[ \i mâine, dup[ slujb[, s[ bea un ceai 
în chilia sa. Me\terul, m[gulit de aceast[ aten@ie a 
omului sfânt, n-a îndr[znit s[ refuze. Spera înc[ s[-\i 
g[seasc[ clientul la Kaluga, ajungând dup[-amiaz[ 
târziu. Dar stare@ul nu vru s[-l lase s[ plece; a trebuit 
ca omul s[ vin[ s[ bea un ceai în chilia sa înc[ o 
dat[, înainte de vecernie. Seara, p[rintele Ambro-
zie a reînnoit invita@ia pentru a doua zi. Me\terul, 
foarte dezam[git, dar neîndr[znind s[ protesteze, se 
supuse din nou. |i manevra se relu[ timp de trei 
zile. În cele din urm[ stare@ul îi d[du drumul: „Î@i 
mul @ umesc, prietene, c[ mi te-ai supus; Dumnezeu 
s[ te aib[ în paz[, mergi în pace”. Peste ceva vreme, 
me\terul afl[ c[ doi dintre fo\tii s[i ucenici, \tiind 
c[ avea s[ se întoarc[ de la Optina cu o sum[ de 
bani considerabil[, îl pândiser[ trei zile \i trei nop@i 
în p[dure, aproape de drumul mare al Kalug[i, cu 
gând s[-l omoare.
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Sfaturile stare@ului Ambrozie, atunci când erau 
urmate de fiii s[i duhovnice\ti, îi îndrumau pe oa-
meni pe calea pe care puteau înflori deplin \i aduce 
roadele harului. Un tân[r preot a fost numit, dup[ 
propria sa dorin@[, în parohia cea mai s[rac[ din 
episcopia Orel; dar, dup[ un an de via@[ grea, \i-a 
pierdut curajul \i a vrut s[ fie trimis în alt[ parte. 
Înainte de a face cererea, tân[rul preot a venit s[ 
se sf[tuiasc[ cu stare@ul Ambrozie. Înc[ de depar-
te v[zându-l, stare@ul i-a strigat: „Du-te, întoarce-te 
acas[, p[rinte! El e singur, iar voi sunte@i doi”. Apoi, 
explicând în@elesul acestor vorbe, ad[ug[: „Diavo-
lul e singur atunci când te ispite\te, pe când dum-
neata }l ai pe Dumnezeu ca s[ te ajute. Întoarce-te 
acas[. E p[cat s[-@i p[r[se\ti parohia. F[ liturghia 
în fiecare zi \i s[ nu ai nicio fric[: totul va fi bine”. 
Preotul, îmb[rb[tat, \i-a reluat munca pastoral[ cu 
r[bdare. Dup[ ani îndelunga@i, s-au ar[tat a fi în el 
daruri minunate: p[rintele Gheorghe Kosov a de-
venit un stare@ faimos.

Cunoa\terea scopurilor providen@ei, puterea 
asupra destinelor omene\ti s-au v[dit într-un mod 
uluitor în stare@ul Ambrozie în momentul în care a 
purces la întemeierea unei m[n[stiri de c[lug[ri@e 
la |amordino. La sfatul stare@ului, una din fiice-
le lui duhovnice\ti, bogata boieroaic[ Klucearev, 
a cump[rat mo\ia |amordino, al 12 kilometri de 
Optina. Dup[ gândurile evlavioasei doamne, care 
tocmai luase haina monahal[, aceast[ proprieta-
te trebuia s[ asigure viitorul nepoatelor ei, dou[ 
gemene orfane. Stare@ul Ambrozie mergea des 
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la |amordino, inspectând construirea noii case a 
domni\oarelor Klucearev. Zidit[ dup[ indica@iile 
stare @ ului, aceast[ nou[ locuin@[ boiereasc[ avea 
mai degrab[ dispunerea unei m[n[stiri. Cele dou[ 
copile se instalar[ acolo împreun[ cu câteva femei, 
foste slujnice ale familiei Klucearev. Bunica lor, care 
locuia la Optina într-un corp de cl[diri ce  @ inea de 
m[n[stire, se ocupa de educa@ia celor dou[ orfane. 
Pentru a le da o bun[ educa@ie monden[, ea a vrut 
s[ aduc[ la |amordino o guvernant[ fran@uzoaic[. 
Dar stare@ul s-a împotrivit. Nevrând s[ o întristeze 
pe bunic[, s-a ab@inut s[-i dezv[luie adev[rata pri-
cin[ a refuzului; îns[ i-a vorbit deschis unei prie-
tene a familiei Klucearev: „Micu@ele nu vor tr[i. Nu 
pentru via@a asta, ci pentru cea ve\nic[ trebuie s[ 
fie ele preg[tite. La |amordino vor veni în locul lor 
c[lug[ri@e, care se vor ruga pentru odihna sufletu-
lui lor”.

Bunica a murit în 1881, iar peste doi ani, ne-
poatele ei, fine \i ucenice ale stare@ului Ambrozie, 
s-au stins amândou[ de difterie, la vârsta de doi-
sprezece ani. Peste înc[ un an, în 1884, s-a instalat 
la |amordino o ob\te de maici. Atrase de faima 
stare@ului Ambrozie, îndrum[torul duhovnicesc al 
surorilor de la |amordino, femei din toate clasele 
societ[@ii au cerut s[ intre în noul schit. În curând 
num[rul c[lug[ri@elor s-a ridicat la cinci sute. A 
fost nevoie s[ se construiasc[ în grab[ noi cor-
puri de cl[diri pentru primirea surorilor care ve-
neau mereu, pentru a se amenaja un azil destinat 
femeilor în vârst[, un orfelinat, o \coal[. Stare@ul a 
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întemeiat la |amordino o mare familie, unit[ prin 
rug[ciune \i prin munc[. Venea \i el adeseori \i 
petrecea câteva zile în mijlocul fiicelor lui duhovni-
ce\ti. |ederile prelungite ale stare@ului Ambrozie la 
|amordino au provocat nemul@umirea autorit[@ilor 
biserice\ti: s-a remarcat faptul c[ stare@ul nu ar tre-
bui s[-i lipseasc[ de ajutorul lui pe vizitatorii care 
veneau din ce în ce mai numero\i la Optina. Este 
un fapt destul de elocvent, care arat[ cât de mult 
s-a schimbat atitudinea episcopiei fa@[ de st[re@ism 
de pe vremea stare@ului Leonid.

Coresponden@a stare@ului Ambrozie a fost 
imens[. În fiecare zi primea între treizeci \i patruzeci 
de scrisori. Le aranjau pe jos, înaintea lui, iar el, 
cu bastonul, le desemna pe acelea la care trebuia 
r[spuns neîntârziat. Adesea cuno \ tea con @ inutul 
unei scrisori înainte s[ o deschid[. Persoane 
dintre cele mai diverse se adresau stare @ ului. O 
tân[r[ artist[ fran@uzoaic[, romano-catolic[, îi 
scrise din Sankt-Petersburg c[utând o consolare 
duhovniceasc[ în durerea ei: tocmai îl pierduse 
pe omul pe care îl iubea. Pentru fiecare, p[rintele 
Ambrozie g[sea cuvintele necesare, cele care merg 
drept la inim[, trezind persoana uman[ la via@a 
duhovniceasc[. Dac[ @inem seama de munca de zi 
cu zi desf[\urat[ de acest c[lug[r b[trân \i infirm, 
num[rul de scrisori la care r[spundea, mul@imea 
de vizitatori pe care îi primea, g[sind de fiecare 
dat[ un r[spuns just, o ie\ire simpl[ din situa@iile 
cele mai complicate, în @ elegem c[ un efort pur 
omenesc n-ar fi putut fi de-ajuns pentru o asemenea 
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sarcin[. Lucrarea stare @ ului este de neconceput f[r[ 
concursul neîncetat al harului dumnezeiesc.

Necredincio\ii, „c[ut[torii de Dumnezeu”, atât 
de numero\i în intelighen@ia rus[ c[tre sfâr \ itul 
secolului trecut, veneau \i ei la stare@ul Ambro-
zie, a c[rui simpl[ prezen@[ reaprindea credin@a 
stins[. Un b[rbat care petrecuse ani întregi c[utând 
„adev[rata religie” \i nu o g[sise la Tolstoi, veni 
în cele din urm[ la Optina, „doar ca s[ vad[”. „Ei 
bine, privi@i”, îi zise stare@ul ridicându-se în picioa-
re înaintea lui \i fixându-l cu ochii lui plini de lu-
min[. Omul s-a sim@it ca \i înc[lzit de acea privire. 
A r[mas mai multe luni la Optina. Într-o zi îi zise 
stare@ului: „Am g[sit credin@a”.

Toate c[ile duhovnice\ti ale Rusiei amurgului 
de secol XIX trec pe la Optina. Vladimir Soloviov \i 
Dostoievski au fost acolo. Întâlnirea cu stare@ul nu 
a l[sat nicio urm[ în opera lui Soloviov. Acest me-
tafizician a c[rui gândire c[uta o sintez[ cre \ tin[, 
evoluând totodat[ în cercul idealismului neoplato-
nic \i german, acest mare vizionar care tr[ia într-o 
tradi@ie mistic[ str[in[ de aceea a cre\tinismului, 
acest utopist îndr[gostit de ideea teocratic[, era 
insensibil la tradi@ia vie a Ortodoxiei, la realit[@ile 
istorice ale Bisericii ruse din vremea sa. A trecut 
pe lâng[ st[re@ism f[r[ s[ îl remarce. |i totu\i în a 
sa „Poveste despre Antihrist”, prad[ acelei angoase 
apocaliptice care a marcat sfâr\itul vie@ii lui, Solo-
viov îl va reprezenta pe apostolul Ioan, „martor” al 
Bisericii R[s[ritului, revenit c[tre sfâr\itul veacuri-
lor, sub tr[s[turile unui stare@ rus.
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Aceea\i imagine a „c[lug[rului rus” i se va 
înf[@i\a spiritului lui Dostoievski atunci când el va 
vrea s[ întrupeze în opera sa idealul sfin@eniei. Nu 
putea s[ nu se gândeasc[ la întâlnirea sa cu stare @ ul 
Ambrozie, creând personajul stare@ului Zosima din 
Fra@ii Karamazov. Tot decorul exterior, descrierea 
m[n[stirii pân[ la cele mai mici am[nunte, a\tep-
tarea vizitatorilor, scena primirii la stare@, te duc 
cu gândul la Optina. Îns[ stare@ul Zosima nu are 
mai nimic în comun cu p[rintele Ambrozie. Este o 
figur[ destul de \tears[, prea idealizat[ pentru a fi 
un portret zugr[vit pe viu. Zosima reproduce mai 
degrab[ câteva tr[s[turi ale stare@ului Tihon; de 
fapt, s-a slujit de scrierile episcopului de Voronej 
redactând „înv[@[turile” stare@ului Zosima.

Constantin Leontiev, acest mare antagonist al 
lui Dostoievski, afirma c[ Fra@ii Karamazov nu au 
g[sit credit la Optina. Acest „cre\tinism în culori 
roz” ar avea, dup[ Leontiev, o amprent[ de sen-
sibilitate maladiv[ str[in[ de duhul monahismu-
lui rus. Remarca este just[ într-o oarecare m[sur[: 
geniul tulbure, „dionisiac”, al lui Dostoievski nu 
era f[cut pentru a aprecia sobrietatea duhovni-
ceasc[ atât de caracteristic[ st[re@ismului în gene-
ral \i mai cu seam[ m[n[stirii Optina în vremea 
stare @ ului Ambrozie. Îns[, pe de alt[ parte, ne pu-
tem întreba dac[ Leontiev însu\i a în@eles vreodat[ 
tradi@ia ioaneic[ a duhovniciei ruse întrupate de 
sfântul Serafim de Sarov \i de stare@ul Ambrozie. 
Într-adev[r, Leontiev c[uta altceva în Ortodoxie: 
îndr[gostit de frumuse@ea p[gân[ a f[pturii create, 
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estet care se temea ca progresul cre\tinismului s[ 
nu duc[ la s[r[cirea formelor naturale ale vie@ii, 
Leontiev nu putea dori transfigurarea crea@iei. În 
Biseric[, el c[uta doar mântuirea individual[, un 
ideal ascetic, cuvinte austere despre moarte, des-
pre de \ ert[ciunea tuturor lucrurilor, frica de Dum-
nezeu pe care ar putea-o opune ata\amentului s[u 
pasional fa@[ de cosmosul ne-purificat, admira@iei 
lui dinaintea „frumuse@ii în\el[toare \i captivante a 
r[ului”.

Nimic mai str[in spiritului Optinei decât 
cre \ tinismul lui Leontiev. |i totu\i, întâlnindu-l 
odat[ pe stare@ul Ambrozie, omul acesta fantasc 
\i pasionat n-a mai vrut s[-l p[r[seasc[: a petre-
cut cincisprezece ani în c[su@a pe care \i-a zidit-o 
în incinta m[n[stirii. La sfatul p[rintelui Ambrozie, 
Constantin Leontiev s-a c[lug[rit la m[n[stirea Sf. 
Treime-Sfântul Serghie în 1890.

|i al@i mae\tri ai gândirii ruse au resim@it atrac @ ia 
irezistibil[ a Optinei. Lev Tolstoi a avut câteva con-
vorbiri cu stare@ul Ambrozie. Excomunicat, solitar, 
bolnav, tot la Optina va veni, într-un elan de an-
goas[, cu câteva zile înainte s[ moar[, pentru a 
„da târcoale” în jurul schitului, f[r[ a îndr[zni c[ 
intre... Strakov, Rozanov \i atâ@ia al@ii, într-un mo-
ment oarecare al vie@ii lor, s-au sim@it atra\i spre 
Optina, care se afla la apogeul gloriei sale datorit[ 
stare @ ului Ambrozie.

P[rintele Ambrozie era de talie medie, îns[ 
foarte încovoiat. Mergea anevoie, sprijinindu-se în-
tr-un baston. Schilod, st[tea alungit cea mai mare 
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parte a timpului \i î\i primea oaspe@ii pe jum[tate 
culcat în pat. Frumos în tinere@e, stare@ul avea o 
fa @ [ gânditoare atunci când r[mânea singur, vesel 
\i însufle@it în prezen@a altora. Fa@a î\i schimba f[r[ 
încetare expresia: uneori p[rintele Ambrozie se uita 
la interlocutor cu tandre@e, alteori pleca de la un 
râs tineresc \i comunicativ sau î\i ]nclina capul \i 
asculta în t[cere ceea ce i se spunea, ca s[ r[mân[ 
apoi câteva minute într-o medita@ie adânc[ înainte 
de a lua cuvântul. Ochii negri ai stare@ului îl fixau 
pe cel c[ruia îi vorbea \i sim@eai c[ acea privire 
p[trundea pân[ în str[fundul f[pturii omene\ti, c[ 
nimic nu-i putea r[mâne ascuns; totu\i, te încerca 
un sentiment de bine, de destindere interioar[, de 
bucurie.

Mereu afabil \i vesel, plin de umor, stare@ul 
Ambrozie avea o glum[ pe buze chiar \i în ceasu-
rile de oboseal[ extrem[, c[tre sfâr\itul vie@ii sale, 
atunci când le vorbise dou[sprezece ore în \ir vizi-
tatorilor care se succedau în chilia sa. În fiecare di-
minea@[, se preg[tea de sarcina sa cotidian[ rugân-
du-se singur în chilie. Erau singurele momente în 
care p[rintele Ambrozie nu l[sa pe nimeni s[ intre, 
nevoind s[ fie v[zut în timpul rug[ciunii. Persoa-
nele care au încercat s[ p[trund[ în ciuda acestei 
interdic@ii exprese l-au v[zut pe stare@ stând în pat, 
adâncit în rug[ciune; prezen@a lui Dumnezeu era 
atât de manifest[ încât vizitatorii nu îndr[zneau s[ 
mai r[mân[ nicio clip[ în plus în chilia sa. Într-o 
zi, un ieromonah de la schit, intrând la p[rintele 
Ambrozie la ora rug[ciunii, a v[zut fa@a stare@ului 
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str[lucind de o lumin[ insuportabil[ privirii ome-
ne\ti.

Ca s[ evite orice manifestare prea str[lucitoare 
a sfin@eniei, stare@ul Ambrozie nu f[cea niciodat[ 
vindec[ri: îi trimitea pe bolnavi la un izvor bine-
cuvântat, unde î\i rec[p[tau s[n[tatea dup[ ce se 
scufundau o dat[. Dar semnele miraculoase se în-
mul@eau. Într-o zi, pe când lumea se înghesuia în 
curtea m[n[stirii ca s[ primeasc[ binecuvântarea 
stare@ului, s-a auzit cineva sco@ând un strig[t de 
surpriz[: „El este, el este!” Z[rindu-l pe cel ce stri-
ga, stare@ul se fâstâci, îns[ era prea târziu ca s[ mai 
ascund[ faptul: omul îl recunoscuse în p[rintele 
Ambrozie pe b[trânul care i se ar[tase în vis în 
urm[ cu câteva zile, poftindu-l s[ vin[ la Optina 
pentru a primi un ajutor eficient în situa@ia lui dis-
perat[.

Un alt caz de apari@ie a stare@ului Ambrozie 
unei persoane care avea nevoie de el este înc[ \i 
mai uimitor. Trebuie spus c[ stare@ul, infirm, nu 
p[r[sea niciodat[ Optina decât pentru a se duce 
la |amordino. În aceast[ m[n[stire, în mijlocul fii-
celor lui duhovnice\ti, \i-a petrecut ultimul an al 
vie @ ii.

Pe vremea aceea, unui boierna\ s[rac de 
provincie, cople\it de o familie numeroas[, 
pierzându-\i func@ia de intendent la un foarte bogat 
mo \ ier, i-a venit gândul s[ se duc[ la Optina. Spera ca 
stare@ul Ambrozie, despre care tot auzise, s[-l poat[ 
scoate din încurc[tur[. Într-o zi, a z[rit pe geam un 
b[trân c[lug[r-pelerin care trecea prin fa@a casei lui 
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sprijinindu-se într-un baston. Dup[ obiceiul pios al 
@[ranilor ru\i, omul l-a chemat în cas[ pe b[trânul 
c[lug[r \i i-a dat s[ m[nânce. I-a povestit necazurile 
\i \i-a exprimat dorin@a de a merge la Optina. B[trânul 
pelerin i-a spus gazdei c[ p[rintele Ambrozie se 
g[sea la |amordino \i l-a sf[tuit s[ mearg[ acolo cât 
mai grabnic cu putin@[ dac[ mai voia s[-l g[seasc[ 
pe stare@ în via@[. Pelerinul tocmai ie\ise când st[pâna 
casei a vrut s[-l opreasc[ pân[ a doua zi. Au fugit s[-l 
caute, dar b[trânul disp[ruse.

Mare i-a fost surpriza bietului boierna\, la 
|amordino, când l-a recunoscut în stare@ul Am-
brozie pe b[trânul pelerin pe care îl osp[tase în 
urm[ cu câteva zile! S-a prosternat înaintea stare@
ului, vrând s[ dezv[luie totul, dar stare@ul i-a t[iat 
vorba: „Taci, taci”, \i a ad[ugat, ar[tând înspre o 
femeie ce se g[sea în mul@imea de vizitatori: „Vei fi 
intendent pe mo\ia ei”.

Venit la |amordino în vara lui 1890, stare@ul 
Ambrozie, îmboln[vit, a fost nevoit s[ r[mân[ aco-
lo toat[ iarna. În prim[vara lui 1891, s-a sim@it un 
pic mai bine, îns[ o sl[biciune extrem[ îl împiedica 
s[ se întoarc[ la Optina. Continua s[ primeasc[ 
vizitatori de diminea@a pân[ seara, de\i glasul îi de-
venise atât de slab încât abia mai auzeai ce spune. 
C[lug[rii de la Optina cereau întoarcerea stare@ului 
în m[n[stire, se vorbea chiar de a-l aduce cu for@a, 
dar p[rintele Ambrozie r[spundea c[ r[mâne la 
|amordino printr-o voin@[ expres[ a lui Dumnezeu 
\i c[ va muri pe drum dac[ îl vor duce la Optina. 
Episcopul de Kaluga ceru la rândul lui întoarce-
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rea stare@ului în schit. C[tre sfâr\itul lui septem-
brie, dânsul \i-a manifestat dorin@a de a se duce 
la |amordino pentru a vorbi pe \leau cu p[rintele 
Ambrozie. Surorile, preg[tindu-se s[ îl primeasc[ 
pe episcop, l-au întrebat pe stare@ ce trebuie s[ 
cânte la intrarea lui solemn[. Stare@ul r[spunse: „Îi 
vom cânta aleluia”. A mai spus c[ are de gând s[ se 
întâlneasc[ cu episcopul în mijlocul bisericii, ceea 
ce era contrar uzan@elor.

Starea bolnavului se agrav[. Î\i pierdu com-
plet auzul, astfel c[ vizitatorii, care nu încetau s[-l 
asedieze chiar \i pe patul de moarte, trebuir[ s[-\i 
scrie întreb[rile pe o foaie mare de hârtie. Înce-
pând din 6 octombrie, se a\tepta sfâr\itul lui de 
la o or[ la alta. Stare@ul fu uns cu ulei de la mas-
lu \i se împ[rt[\i, asistat de ucenicul \i urma\ul 
lui, p[rintele Iosif de la Optina. Era 9 octombrie. 
Arhimandritul Isaac, superiorul m[n[stirii Optina, 
venit pentru ultima oar[ în vizit[ la marele stare@, a 
izbucnit în lacrimi când l-a v[zut. A doua zi, muri-
bundul n-a mai f[cut nicio mi\care. Pe 10 octom-
brie, la ora unsprezece \i jum[tate, dup[ citirea 
rug[ciunilor la ie\irea sufletului, stare@ul Ambrozie 
a ridicat bra@ul, \i-a f[cut cruce \i a încetat s[ mai 
respire. Fa@a îi era limpede, buzele p[strau un zâm-
bet de bucurie adânc[.

În acea clip[, episcopul de Kaluga tocmai 
p[r[sea ora\ul pentru a merge la |amordino. Pe 
drum, a primit telegrama care îl vestea despre 
moartea stare@ului. Când, peste trei zile, arhiereul 
\i-a f[cut intrarea în biserica m[n[stirii, corul cân-
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ta aliluia la slujba înmormânt[rii. Sicriul deschis al 
p[rintelui Ambrozie se g[sea în mijlocul bisericii.

Cu mult timp înainte de boal[, stare@ul îl aver-
tizase pe p[rintele Iosif c[ r[m[\i@ele sale, spre 
deosebire de cele ale predecesorilor s[i Leonid \i 
Macarie, vor mirosi a putrefac@ie. „Asta se va întâm-
pla, zicea el, pentru c[ am avut prea mult[ slav[ 
nemeritat[ în via@a mea”. Într-adev[r, la început s-a 
sim@it un iz, îns[ el a disp[rut progresiv. În ziua 
înmormânt[rii, trupul stare@ului r[spândea un mi-
ros uimitor. Mai mult de opt mii de persoane au 
venit s[ salute acest trup, care a r[mas expus patru 
zile. Fiecare c[uta s[ ating[ o clip[ de co\ciug o 
batist[ sau un petec de stof[, pentru a le p[stra mai 
apoi ca pe ni\te obiecte sfinte. M[n[stirile Optina 
\i |amordino î\i disputau locul de îngrop[ciune al 
p[rintelui Ambrozie. Sfântul Sinod, pus la curent 
cu litigiul, s-a pronun@at în favoarea Optinei.

Pe 14 octombrie, sub o ploaie de toamn[, tru-
pul stare@ului Ambrozie a fost transportat la Op-
tina. Sicriul, purtat pe umeri, domina o mul@ime 
imens[. În toate satele, clerul \i poporul veneau s[ 
se al[ture procesiunii cu icoane \i cu prapori. Din 
loc în loc, convoiul se oprea pentru a se face lita-
nii. Alaiul mortuar sem[na mai degrab[ cu o mu-
tare de moa\te. S-a remarcat faptul c[ lumân[rile 
mari care înconjurau sicriul nu s-au stins pe drum, 
în ciuda vremii rele.

Cu câ@iva ani înainte de moarte, stare@ul Am-
brozie ceruse s[ se zugr[veasc[ o icoan[ a Fecioa-
rei binecuvântând spicele de gr_u secerate. I-a 
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spus „Maica Domnului Secer[toarea”, \i a a\ezat 
s[rb[toarea ei pe 15 octombrie. A fost chiar ziua în 
care trupul s[u avea s[ fie dat p[mântului.

Stare@ul Ambrozie a fost înmormântat aproape 
de biserica m[n[stirii Optina, lâng[ maestrul s[u, 
stare@ul Macarie. Mai târziu s-a ridicat un paraclis pe 
mormântul s[u, în care ard candele neîncetat dina-
intea icoanelor Maicii Domnului \i a sfântului Am-
brozie al Milanului, sfântul protector al stare @ ului. 
Pe piatra de mormânt s-au s[pat cuvintele sfântului 
Pavel: „Cu cei slabi m-am f[cut slab, ca pe cei slabi 
s[-i dobândesc; tuturor toate m-am f[cut, ca, în 
orice chip, s[ mântuiesc pe unii”.







 155 

CUPRINS

Introducere 
Originile paternităţii duhovnicești în Răsărit
de Arhim. Placide Deseille / 5

Semi-anahoretismul egiptean / 8
Cenobitismul primar / 21

Partea întâi
Învăţătura stareţilor 
de Nicolas Arseniev / 27

Călăuzirea duhovnicească în Biserica rusă / 29
Lumea sfinţilor şi a stareţilor ruşi / 57

Partea a doua
Stareţii de la Optina
de Vladimir Lossky / 91

Începuturile mănăstirii Optina / 93
M[n[stirea \i „schitul” / 93
Moise, stare@ la Optina / 97

Stareţul Leonid / 106
Stareţul Macarie / 117
Stareţul Ambrozie / 131




