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Abstract
At the beginning of the 4th century, once with the considerable growth of the
number of Christians, a series of people would retreat from society into the desert,
in order to seek God and to relight the intensity and fervour of the first Christians
through asceticism, leading an austere life, prayer and fasting. All the “weapons”
of faith – fasting, prayer, tears, repentance, mercy etc. – have as sole objective the
creation of a “new man”.
Gaining a great experience in fighting sin and cultivating Christian virtues,
they were sought by monks and laymen equally for „verbum salutis” – “words of
deliverance”. These men are usually called “Avva” or “the elder”. Unlike nowadays, back then not only abbots of some communities, but any monk or recluse
who had been storm-beaten in the desert and had proved to be a servant of God
was recognised as being an “avva”. With them or nearby them there lived “brothers”
and “novices” – those who were still in the process of deciphering the mysteries of
spiritual life. The novices needed the continuous conduct of an elder and lived
with that elder in order to be enlightened by his words and behaviour. The brothers
lived by themselves, but sometimes lived nearby an elder in order to receive
advice and strengthening words from him. Since the beginning of sin lies in
accepting the thought brought by temptation or the evil thought, the fathers
insisted upon banishing evil thoughts from the very beginning of their attack. The
steps of their penetration of the heart, the remedies for what they cause, their elimination or the safeguard against them of the heart, the art of destroying them,
the catalogue of intemperances or thoughts etc., are thoroughly analysed by the
fathers in the Paterikon, which is a collection of words, apothegms, aphorisms
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and also memorable deeds, sometimes shorter, sometimes longer, of the Egyptian
Holy Fathers, also known as “the fathers of the desert”. At the basis of this study
lies not only the oldest of the Paterikons, namely The Egyptian Paterikon, but also
others which have been written afterwards, from the centuries following the Egyptian
one and up to nowadays.
Keywords: Fathers of the Desert, Paterikon, sayings of saints, spiritual experience,
impure thoughts.

Originile monahismului
Care sunt originile monahismului? Sfântul Ioan Casian († cca
430-435) nu are nici o `ndoial\: originile sunt la Apostoli. ~n lucrarea
sa Convorbiri cu P\rin]ii, 18, el declar\ c\ `nceputurile cre[tinismului [i `nceputurile monahismului erau una [i aceea[i. Sfântul Ioan
Casian aminte[te cititorilor de istorisirile din Faptele Apostolilor, capitolul 4, unde se precizeaz\ c\ prima comunitate cre[tin\ din Ierusalim a luat na[tere datorit\ propov\duirii Apostolilor. ~n acest prim
val de fervoare, apostolii erau uni]i prin iubire mutual\ [i iubire fa]\
de Dumnezeu [i c\zuser\ de acord s\ p\streze toate lucrurile `n
comun. Dar ulterior acestui moment – subliniaz\ sfântul dobrogean – odat\ ce apostolii au decis a se deplasa dintr-o regiune `n alta
pentru a propov\dui, lucrurile au luat o alt\ `ntors\tur\, nea[teptat\.
Pe m\sur\ ce Biserica se extindea odat\ cu `nv\]\tura cre[tin\ propov\duit\ de Sfin]ii Apostoli [i `mbr\]i[at\ de diverse comunit\]i,
fervoarea s-a stins din ce `n ce mai mult. Totu[i, amintirea acelor
prime minunate zile era men]inut\ vie de c\tre o minoritate cre[tin\
care p\r\sise ora[ele [i se retr\sese `n loca]ii mai `ndep\rtate. Ace[tia
evitau c\s\toria [i se separaser\ total de familie [i de atrac]iile seduc\toare ale acestei lumi. Ace[tia, dup\ Sfântul Casian, erau denumi]i
„c\lug\ri” sau „monahi”, datorit\ stricte]ii vie]ilor lor individuale [i
solitare. Acest „tip str\vechi de c\lug\ri” erau denumi]i „cenobi]i”,
datorit\ tov\r\[iei lor comune. Din aceste „r\d\cini” ale sfin]eniei,
au r\s\rit florile [i fructul siha[trilor. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan
Casian sus]ine c\ cenobi]ii i-au precedat pe anahore]i sau siha[tri.
Mai st\ruia `n a ar\ta c\ monahismul, departe de a fi o inven]ie novatoare a secolului al IV-lea, reprezenta cel mai vechi [i mai credincios vestigiu al cre[tin\t\]ii. C\lug\rii tr\iau via]a apostolic\ prin
excelen]\.
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Când se vorbe[te despre monahism, de regul\ se vehiculeaz\
ideea cum c\ monahismul egiptean a fost un curent unitar [i unul
profund influent `n cadrul monahismului universal2. Eremi]ii [i
cenobi]ii Egiptului, `ntre anii 250 [i 500 d.Hr., prin modul lor de
via]\ [i prin `nv\]\turile lor spirituale, au dezvoltat institu]ia monahismului. Ei au f\cut faimoase trei regiuni ale de[ertului egiptean:
Tebaida, De[ertul sau Valea nitrian\ (denumit\ [i Sketis) [i Egiptul
Mijlociu, `ntre Nil [i Marea Ro[ie, unde s-a nevoit Cuviosul Antonie
cel Mare din Egipt. Cuviosul Pavel din Teba (227-340) este primul
eremit asupra c\ruia exist\ o atestare care `l define[te `n mod inechivoc ca inaugurator al tradi]iei de[ertului. P\rintele monahismului din Egipt, Cuviosul Antonie cel Mare (250-356) este de obicei
considerat prototipul P\rin]ilor din de[ert, datorit\ influen]ei largi
a vie]ii sale, influen]\ datorat\ Sfântului Atanasie, arhip\storul Alexandriei, cel care l-a cunoscut personal [i care a [i scris lucrarea
Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, imediat dup\ moartea
acestuia din urm\. Cuviosul Pahomie din Tebaida (cca. 320) se num\r\ printre primii dintre P\rin]i, ca fondator al monahismului cenobitic, sau al stilului de via]\ comunitar, aceasta `nsemnând c\ `ntr-o
m\n\stire un c\lug\r vie]uie[te `mpreun\ cu al]i c\lug\ri. Cuviosul
Ammona a fost fondatorul a[ez\mintelor cenobitice din Nitria (anul
320); Cuvio[ii Macarie, Pafnutie [i Pamvo au fost [i ei printre cei mai
notabili p\rin]i. ~ncepând cu sfâr[itul secolului al III-lea, num\rul
din ce `n ce mai mare de P\rin]i, mul]i dintre ei simpli ]\rani, a atras
mii de discipoli `n sih\striile de[ertice prin for]a c\ut\rii neprecupe]ite [i fervente a lui Dumnezeu [i prospe]imea [i vigoarea `nv\]\turilor lor sfinte. Pe m\sur\ ce aceste `nv\]\turi au fost `nregistrate
`n tratate ascetice, reguli monastice, predici [i, mai presus de toate, `n
colec]ii de ziceri spirituale sau apoftegme, ele au creat un stil literar
aparte. Studiate `mpreun\ din rapoartele pelerinilor din alte p\r]i ale
lumii cre[tine, incluzând aici pe acele ale lui Rufin de Aquileia, Fericitul Ieronim, Sfântul Ioan Casian [i Paladie de Helenopolis, aceste
scrieri ascetice atest\ faptul c\ primii eremi]i [i cenobi]i ai Egiptului
formeaz\ un grup distinct [i important `n rândul P\rin]ilor Bisericii
2
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[i, datorit\ influen]ei lor asupra doctrinei ascetice [i mistice, [i `n cadrul institu]iei monahismului3.
Este evident c\ alte regiuni, cum ar fi Siria, Palestina [i Capadocia,
`[i aveau propriile tradi]ii native, la fel de vechi precum cea a Egiptului, chiar dac\ mai pu]in influente pe termen lung. Noile cercet\ri
`n domeniul ascetismului au demonstrat c\, `n timp ce stilul de monahism din de[ert s-a bucurat de `ntreaga notorietate, existau [i alte
experien]e cre[tine `n retragere, cum ar fi a[ez\mintele femeilor
ascetice sau ale b\rba]ilor sfin]i care tr\iau la marginea satelor sau
c\lug\rii girovagi care cutreierau ca `ntr-un exil perpetuu4.
Acei primi c\lug\ri care, dup\ expresia faimoas\ a Sfântului Atanasie cel Mare, „au transformat de[ertul `ntr-un ora[”, au l\sat la o
parte pe oricare dintre nenum\rate alte c\i de a tr\i cre[tinismul
care existau pe timpul lor. Iar mesajul pe care-l ofereau lumii lor –
ori, poate, lumii noastre – era c\ a `nv\]a despre lini[te [i rug\ciune
`nsemna a cerceta `n primul rând lucrurile mai dificile [i mai umile,
cum ar fi adev\rata fa]\ a propriei persoane, nereu[itele, defectele [i
sl\biciunile proprii, precum [i modul de desp\timire [i de transfigurare a persoanei.

Retragerea `n de[ert
~n secolul al IV-lea e.n., de[erturile Egiptului, Palestinei, Arabiei
[i Persiei erau populate de oameni ce au l\sat `n urm\ o neobi[nuit\ faim\. Ei au fost primii eremi]i cre[tini care au abandonat
ora[ele lumii p\gâne pentru a tr\i `n solitudine5. De ce au f\cut
aceasta? Motivele erau numeroase [i diverse, dar pot fi toate concentrate `ntr-un singur cuvânt, c\utarea mântuirii. {i ce `nsemna mântuirea? Cu certitudine nu era ceva ce putea fi c\utat `n conformarea
exterioar\ la obiceiurile [i dictatele vreunui grup social. De pild\,
pe atunci, situa]ia ]\ranilor [i a sclavilor egipteni „dintre care s-au
3

M.C. Mccarthy, „Desert Fathers”, `n New Catholic Encyclopedia, Second edition,
Washington D.C., 2003, p. 686.
4
William Harmless S.J., op. cit., pp. VII-VIII.
5
Farmecul pustiului [i retragerea acelor P\rin]i `n de[ert sunt prezentate cu
minu]ie de Thomas Merton, `n The Wisdom of The Desert, Burns & Oates, 1997,
pp. 11-14 sq. Unele dintre ideile [i concluziile din cartea sa mi-au servit ca surs\
de inspira]ie pentru prezentul subcapitol.
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recrutat cei dintâi monahi, era mizerabil\, [i nu o dat\ ei au c\utat o
ie[ire tocmai `n «fuga de lume»”6. ~n acele zile, oamenii deveneau
din ce `n ce mai con[tien]i [i de caracterul individual al mântuirii.
Societatea – ceea ce `nsemna societatea p\gân\, limitat\ de orizonturile [i prospectele vie]ii „`n aceast\ lume” – era considerat\ de ei ca
fiind un naufragiu din care fiecare individ trebuia s\ `noate singur
pentru a-[i salva via]a. Nu e locul aici s\ discut\m realismul acestei
perspective: ce conteaz\ este s\ ne amintim c\ era o realitate indubitabil\. Faptul c\ ~mp\ratul era `n acel timp cre[tin [i c\ „lumea”
ajungea s\ accepte crucea ca semn al puterii lui Dumnezeu nu f\cea
decât s\ le `nt\reasc\ hot\rârea.
Ni se pare mai neobi[nuit\ decât este de fapt aceast\ evadare
paradoxal\ din „lumea” care devenise oficial cre[tin\. Ace[ti oameni
par s\ fi gândit, a[a cum doar pu]ini gânditori moderni – precum
Berdiaev – au gândit, c\ nu exist\ „stat cre[tin” perfect. Ace[ti oameni par a se fi `ndoit de faptul c\ politica [i cre[tin\tatea s-ar putea
combina atât de mult, `ncât s\ produc\ o societate total cre[tin\. De
aceea au preferat via]a extramundan\, `n de[ert. Probabil, aceste perspective par extreme [i poate pentru unii e ceva aproape scandalos
s\ le men]ion\m `ntr-o perioad\ precum a noastr\, când cre[tin\tatea este acuzat\ din toate p\r]ile c\ predic\ negativismul [i
retragerea – c\ nu posed\ o metod\ eficient\ de a rezolva problemele epocii. Dar s\ nu fim atât de superficiali. P\rin]ii De[ertului au rezolvat totu[i „problemele perioadei lor”, `n sensul c\ s-au
num\rat printre pu]inii care erau `naintea vremurilor lor [i care au
deschis o cale pentru dezvoltarea unui om nou [i a unei societ\]i noi.
Ei reprezint\ ceea ce filosofii sociali moderni (Jaspers, Mumford)
numesc apari]ia a „axial man”, premerg\torul lui „the modern personalist man”. Secolele al VIII-lea [i al IX-lea, cu individualismul
lor pragmatic, au degradat [i au corupt mo[tenirea psihologic\ a
„axial man” [i au preg\tit calea pentru marea regresie la mentalitatea gregar\ care se manifest\ acum.
Fuga acestor oameni `n de[ert nu a fost nici pur negativ\, nici pur
individualist\. Nu erau rebeli `mpotriva societ\]ii. Erau oameni care
6
IPS Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, Patristica mirabilia. Pagini din
literatura primelor veacuri cre[tine, edi]ia a II-a, rev\zut\, Editura Polirom, Ia[i,
2001, p. 183.
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nu doreau s\ se lase ghida]i [i condu[i de un stat decadent [i care
credeau c\ exist\ un mod de a vie]ui f\r\ a depinde ca un rob de
valorile acceptate, conven]ionale. Dar nu inten]ionau s\ se situeze
deasupra societ\]ii. Nu respingeau cu dispre] societatea, de parc\
s-ar fi considerat superiori, deasupra altora. Dimpotriv\, unul dintre
motivele pentru care au c\utat retragerea `n de[ert a fost c\ `n lume
oamenii erau `mp\r]i]i `n cei care aveau succes [i `[i impuneau
voin]a altora [i acei care trebuiau s\ renun]e la sinele lor [i s\ suporte diverse coerci]ii. P\rin]ii De[ertului nici nu doreau s\ domneasc\ asupra cuiva [i nici nu au fugit de tov\r\[ia uman\ – chiar
faptul c\ rosteau „cuvinte” de recomandare unul c\tre cel\lalt, ne`ncetând s\ cultive [i filantropia sunt dovezi c\ erau eminamente sociali.
„Societatea” pe care c\utau ei s\ o fondeze era una `n care to]i oamenii s\ fie cu adev\rat egali, unde singura autoritate, dup\ cea
divin\, era autoritatea harismatic\ a `n]elepciunii, experien]ei [i a
iubirii. Bine`n]eles, recuno[teau autoritatea binevoitoare [i ierarhic\
a episcopilor lor; dar episcopii erau departe [i aveau pu]ine de spus
despre cele ce se petreceau `n de[ert, pân\ la marele conflict origenist de la sfâr[itul secolului al IV-lea.
Ce c\utau P\rin]ii De[ertului mai presus de toate era propriul
lor sine adev\rat, `n Hristos. {i, pentru a ob]ine aceasta, trebuiau s\
resping\ totalmente sinele fals, formal, fabricat sub compulsiune social\ `n „lume”.
Analizându-le via]a, putem lesne concluziona c\ P\rin]ii pustiului au tr\it o via]\ `ngereasc\ pe p\mânt, considerând bog\]iile
[i toate lucrurile acestei lumi a fi gunoi. Nimic din acestea n-a contat
`n via]a lor. Doar pe Hristos L-au c\utat, L-au iubit [i au c\utat comuniunea cu El [i leg\tura dragostei de fra]i, s-au lep\dat de ei
`n[i[i [i au conformat voia lor voii lui Dumnezeu, pentru a primi de
la El `ndumnezeirea. „Pentru credin]a [i lupta lor, El le-a r\spl\tit
pe p\mânt, cu darul de a face minuni, [i `n cer, le-a preg\tit o
slav\ de nedescris”7. Vrednic de subliniat este [i faptul c\ ei s-au
dedicat lui Dumnezeu prin rug\ciune, lupt\ [i virtute, nu la b\trâne]e, nu `n ceasul al unsprezecelea al vie]ii lor, ci din tinere]ea lor.
Prin via]a lor sfânt\ sunt o `ncurajare pentru noi.
7
The Kiev - Pechersky Paterikon, Second edition, Kiev – Pechersky Lavra Press,
Kiev, 2007, p. 4.
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Ei c\utau o cale spre Dumnezeu care nu era cartografiat\, ci
era aleas\ `n deplin\ libertate, nefiind mo[tenit\ de la al]ii, trasat\
dinainte, `ntr-o form\ prestabilit\, stereotipizat\. Cu toate acestea, nu
au respins vreuna dintre dogmele credin]ei cre[tine, ci le acceptau
pe acestea `n forma lor cea mai simpl\ [i mai elementar\. Dar nu
se gr\beau – cel pu]in la `nceputul [ederii `n de[ert – s\ se implice
`n controversele teologice. Fuga lor spre orizonturile aride ale de[ertului `nsemna [i un refuz de a se mul]umi cu argumentele,
conceptele [i discursurile ce erau de multe ori tehnice, teoretice.
Nu avem de-a face numai cu siha[tri. ~n de[ert mai existau [i
cenobi]i – cenobi]i cu sutele [i miile, tr\ind „via]a comunitar\” `n
m\n\stiri foarte mari, cum ar fi cea fondat\ de Sfântul Cuvios
Pahomie la Tabennisi. Printre ace[tia, exista o ordine social\ [i o
disciplin\ aproape militar\. {i totu[i, spiritul era `nc\ foarte asem\n\tor spiritului de personalism [i libertate, deoarece chiar [i cenobitul [tia c\ legea este numai un cadru exterior, un gen de schel\
menit\ s\-l ajute s\-[i construiasc\ structura spiritual\ a propriei
vie]i `n Dumnezeu. Dar siha[trii erau, din toate punctele de vedere,
mai liberi. Nu exista nimic la care s\ se conformeze, `n afara voin]ei
tainice, nev\zute a lui Dumnezeu. Este foarte semnificativ c\ una
dintre primele ziceri din Pateric (cuvântul 3) este una `n care autoritatea Sfântului Antonie este citat\ `n sprijinul a ceea ce se consider\ a fi principiul fundamental al vie]ii `n de[ert: oriunde va merge
monahul s\-L aib\ pe Dumnezeu `n fa]a ochilor s\i, orice va face,
s\ urmeze m\rturia Sfintelor Scripturi [i `n orice loc se va a[eza, s\
nu-l p\r\seasc\ degrab\.
Eremitul trebuia s\ fie un om matur `n credin]\, smerit, umil [i
deta[at de cele exterioare. Trebuia s\ fie mort fa]\ de valorile existen]ei temporare, a[a cum Hristos murise fa]\ de ele pe cruce, [i s\
se ridice „din mor]i” cu El `n lumina unei `n]elepciuni cu totul noi.
De aici, via]a de jertf\, care a `nceput de la deta[area aceasta clar\,
care a separat c\lug\rul de lume. O via]\ continuat\ `n poc\in]\,
care `l `nv\]a s\ deplâng\ vechea nebunie a ata[amentului la cele
ale lumii acesteia. O via]\ de solitudine [i munc\, `nfrânare, ascez\,
s\r\cie [i postire, iubire [i rug\ciune, care urm\rea cur\]irea sinelui
vechi, superficial, [i ini]ierea gradat\ a sinelui adev\rat, `n care credinciosul [i Hristos deveneau uni]i `ntr-o profund\ [i perpetu\ inhabitare reciproc\: a lor `n Dumnezeu [i a lui Dumnezeu `n ei.
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~n sfâr[it, punctul „terminus” aproximat al acestei n\zuin]e era
„cur\]ia inimii” – o viziune clar\, neobturat\, a st\rii adev\rate a
lucrurilor. Fructul acestei lupte era odihna sufletului. ~n ce prive[te
celelalte aspecte, P\rin]ii s-au distan]at `n mod evident de orice mândrie, de orice aspect esoteric, de orice aspect teoretic sau dificil
de `n]eles. Vrem s\ spunem c\ au refuzat s\ discute despre astfel de
lucruri. {i oricum, nu erau prea `nclina]i s\ discute – `n sensul de
ample dezbateri – nici despre altceva, nici m\car despre adev\rurile
credin]ei cre[tine, ceea ce expliciteaz\ calitatea laconic\ a spuselor lor.
Dac\ ar trebui s\ le c\ut\m omologi `n lumea secolului al
XXI-lea, ar trebui s\-i c\ut\m `n locuri dep\rtate de civiliza]ie. De[i
ar fi de a[teptat s\ sus]inem c\ oameni precum ace[tia pot fi g\si]i `n
unele dintre m\n\stirile noastre, autorul de fa]\ nu va fi atât de `ndr\zne]. ~n cazul nostru, adeseori oamenii p\r\sesc societatea „lumii”
pentru a-[i g\si locul `ntr-un alt tip de societate, cea a familiei religioase `n care intr\. Ei schimb\ valorile, conceptele [i ritualurile
unei vie]i pentru ale alteia. P\rin]ii De[ertului erau pionieri `n ce
prive[te retragerea `n pustie [i modul de via]\ asumat, f\r\ niciun
model `n afara exemplului unora dintre profe]i, cum ar fi Ioan Botez\torul, Ilie, Elisei [i Apostolii, care le-au servit ca model. Pentru
restul, via]a pe care au `mbr\]i[at-o era „angelic\”, iar ei p\[eau
pe c\r\rile neb\tute de picior de om. Chiliile lor erau „cuptorul
Babilonului” `n care, `n mijlocul fl\c\rilor, se reg\seau `n prezen]a
lui Hristos.
Nu au curtat niciodat\ aprobarea contemporanilor lor, nici nu
au `ncercat s\ le provoace dezaprobarea, pentru c\ opiniile altora
`ncetaser\, cel pu]in pentru ei, s\ fie de vreo importan]\. Nu aveau
stabilit\ o doctrin\ despre libertate, dar deveniser\ liberi pentru c\
pl\tiser\ pre]ul libert\]ii.
Oricum, ace[ti P\rin]i au distilat pentru ei `n[i[i o `n]elepciune
foarte practic\ [i lipsit\ de prezum]ii, care este `n acela[i timp str\veche [i atemporal\. Epoca noastr\ are stringent\ nevoie de acest
tip de simplitate. Are nevoie s\ surprind\ din nou ceva din experien]a reflectat\ de aceste rânduri. Cuvântul care trebuie subliniat
aici este experien]a. Cele câteva scurte fraze `n[irate `n acest studiu
nu au alt\ valoare decât una informativ\. Ar fi util s\ trecem gr\bi]i
prin aceste pagini [i s\ observ\m doar `n trecere faptul c\ P\rin]ii
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au spus asta sau asta. Ce bine ne-ar face informa]ia c\ anumite cuvinte s-au spus odat\? Important este c\ via]a s-a conformat acestor
cuvinte. C\ ele au luat na[tere din experien]a unor vie]i tr\ite profund. C\ ele reprezint\ o descoperire a omului, la termenul unei
c\l\torii interioare spirituale care este de departe mai crucial\ [i infinit mai important\ decât orice c\l\torie pe lun\. C\ci, ce putem
ob]ine c\l\torind spre lun\ dac\ nu putem traversa abisul care ne
separ\ de noi `n[ine? Aceasta din urm\ este cea mai important\
dintre toate c\l\toriile pentru diverse descoperiri [i f\r\ ea, toate celelalte nu sunt numai inutile, ci [i dezastruoase. Dovada: marii c\l\tori [i colonizatori ai Rena[terii au fost, `n cea mai marte parte, oameni care poate c\ au fost capabili de lucrurile pe care le-au f\cut
tocmai pentru c\ erau `nstr\ina]i de ei `n[i[i. Subjugând lumile
primitive, ei doar au impus asupra lor, cu for]a tunurilor, propria
confuzie [i alienare. Excep]ii minunate cum ar fi Bartolomé de las
Casas, Francis Xavier sau Matteo Ricci, nu fac decât s\ demonstreze regula8.

Ce este Patericul?
Patericul este o colec]ie de cuvinte, sentin]e sau aforisme [i
fapte memorabile, uneori mai scurte, alteori mai extinse ale Sfin]ilor P\rin]i egipteni, cunoscu]i [i sub numele de P\rin]ii de[ertului.
~ncheiat\ c\tre sfâr[itul secolului al V-lea, colec]ia a circulat, probabil, `ntâi sub form\ oral\, `n limba copt\, `nainte de a fi pus\ `n
scris pe papirus, prin consemn\ri ale memoriei [i „prin epistole
programatice sau r\va[e r\zle]e, ale duhovnicilor ce-[i `ndrumau
ucenicii de departe”9. A[a s-a n\scut ceea ce noi numim ast\zi Patericul. Cum era firesc, colec]ia a fost tradus\ `n grece[te sub titlul
de Apophtegmata Patrum, ed. Cotelier, `n col. Patrologia Graeca
(P.G.), LXV, col. 76-440. Nu se cunosc traduc\torii, `ns\ textul grec
e de o frumoas\ fluen]\ [i corectitudine. „Sentin]ele P\rin]ilor au
fost traduse `n latin\. Verba Seniorum scoase din Vitae Patrum (P. L.
LXXIII-LXXIV), publicate `n 1615 de iezuitul Rosweyde sunt de o
8
9

Thomas Merton, op. cit., pp. 11-14 sq.
Arhim. Bartolomeu Anania, „Predoslovie”, `n Patericul, Alba Iulia, 1999, p. 3.
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versiune f\cut\ din mai multe colec]ii de Apophtegme redactate
`n grece[te”10.
Colec]ia a fost tradus\, ulterior, [i `n alte limbi; `n francez\ traducerea a fost realizat\ de Lucien Regnault `n colaborare cu monahii
de la M\n\stirea Solesmes, `n Les Sentences des Pères du désert, 5
volume, Solesmes, 1966-1985; prima traducere integral\ `n limba
român\ a fost f\cut\ de Mitropolitul Grigorie Dasc\lul, Bucure[ti,
1828, urmând ca, ulterior, s\ apar\, sub numele de Pateric, mai multe
traduceri, care au fost citate [i `n prezentul material, la notele de
subsol.
Punerea `n ordine alfabetic\ a autorilor, de la Sfântul Antonie,
pân\ la Or, a avut loc probabil `n secolul al VI-lea. Nu to]i ace[ti
autori de sentin]e erau egipteni, ca de exemplu: Sfin]ii Vasile cel
Mare [i Grigorie Teologul, Epifanie de Cypru [i Spiridon etc., dar
ace[tia „sau au vizitat Egiptul, ori s-au nevoit acolo un timp, sau
numai [i-au f\cut noviciatul acolo. Sfântul Ioan Casian a stat fie `n
pustiu, fie `n chinoviile egiptene aproape 15 ani, de unde a venit la
Constantinopol, de aici la Roma [i de aici la Marsilia `n Galia, unde
a `nfiin]at cele dou\ m\n\stiri: una de monahi [i alta de monahii”11.
Apoftegmele sau zicerile P\rin]ilor se disting de Vie]ile P\rin]ilor prin lipsa lor total\ de artificii literare, precum [i prin totala [i
onesta lor simplitate. S-a scris despre Vie]ile P\rin]ilor c\ sunt mult
mai grandilocvente, dramatice, stilizate. Abund\ `n evenimente minunate [i `n minuni, fiind puternic marcate de personalit\]ile literare
c\rora le dator\m. Dar apoftegmele sunt simple, lipsite de preten]ii,
`ns\ extrem de edificatoare pentru suflet.

Sentin]ele (cuvintele) sau apoftegmele P\rin]ilor
~ntotdeauna simple [i concrete, `ntotdeauna f\când apel la experien]a omului care a fost modelat `n solitudine, sentin]ele [i istorisirile P\rin]ilor De[ertului au menirea unor r\spunsuri simple la
`ntreb\ri simple. Cei care veneau `n de[ert c\utând mântuirea au
cerut b\trânilor un „cuvânt” care s\-i ajute s\ o g\seasc\ – un verbum salutis, un „cuvânt de mântuire”. R\spunsurile nu se doreau
10
11

Pr. prof. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. 3, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, p. 472.
Ibidem, p. 472.
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a fi re]ete generale, universale, ci mai curând erau chei original de
concrete [i precise la anumite u[i care trebuiau deschise, la un anumit moment, de anumi]i ucenici. Numai ulterior, dup\ mult\ repeti]ie [i numeroase cit\ri, au ajuns s\ fie considerate moned\ curent\.
Ne va ajuta s\ `n]elegem mai bine aceste ziceri dac\ ne amintim calitatea lor practic\, am putea spune existen]ial\.
P\rin]ii erau oameni umili [i t\cu]i [i nu doreau s\ vorbeasc\
mult. R\spundeau la `ntreb\ri cu pu]ine cuvinte, la obiect. ~n loc de
a avansa un principiu abstract, ei preferau s\ relateze o `ntâmplare concret\. Concizia lor este revigorant\ [i bogat\ `n con]inut.
Exist\ mai mult\ lumin\ [i satisfac]ie `n aceste ziceri laconice decât
`n numeroase dintre tratatele ascetice impresionant de lungi [i bogate `n detalii despre cum se poate accede de la o treapt\ la alta `n
via]a duhovniceasc\. Aceste cuvinte ale P\rin]ilor nu sunt niciodat\ teoretice, `n sensul modern al cuvântului. Nu sunt niciodat\
abstracte. Ele se ocup\ de lucruri concrete [i de ac]iuni derulate `n
via]a cotidian\ a unui c\lug\r al secolului al IV-lea. Dar ceea ce se
spune prin ele e la fel de util [i unui gânditor al secolului al XXI-lea.
Realit\]ile fundamentale ale vie]ii interioare sunt: credin]a, umilin]a,
iubirea, sfiala, discre]ia, negarea de sine etc. Dar nu ultima dintre
calit\]ile „cuvintelor de mântuire” este bunul lor sim]. {i acest aspect
este important.
P\rin]ii De[ertului au c\p\tat ulterior o inegalabil\ reputa]ie pentru `nfl\c\rarea lor cea pentru Dumnezeu. Poate c\ unii, lecturând
relat\rile despre ascetismul lor, relat\ri avansate de ucenici sau de
admiratori, ar fi `nclina]i ast\zi s\-i considere, pe nedrept, fanatici.
Erau `ntr-adev\r asce]i, dar când le citim cuvintele [i vedem ce gândeau despre via]\, descoperim c\ erau orice altceva decât fanatici.
Erau umili, t\cu]i, sensibili, cu o profund\ cunoa[tere a naturii umane
[i `n]elep]i `n cele dumnezeie[ti. Prin urmare, nu erau `nclina]i spre
lungi discursuri despre fiin]a divin\, nedorind nici m\car s\ peroreze
asupra `n]elesului mistic al Scripturii. Dac\ ace[ti oameni spuneau
pu]ine despre Dumnezeu, este pentru c\ [tiau c\ atunci când o persoan\ se apropie de Dumnezeu, t\cerea are mai mult sens decât
un ocean de cuvinte. Faptul c\ Egiptul, pe timpul lor, clocotea de
controverse religioase [i intelectuale era un motiv [i mai puternic
pentru ei s\ `mbr\]i[eze t\cerea. Pe atunci `n Egipt existau [i neoplatonicieni, gnostici, stoici [i pitagoreici. Mai existau [i diversele
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[i foarte vocalele grup\ri eretice ce-[i arogau provenien]\ cre[tin\.
Mai erau [i arienii (c\rora P\rin]ii din pustiu le-au rezistat cu pasiune). ~n tot acest tumult, de[ertul nu avea alt\ contribu]ie de oferit
decât o t\cere discret\ [i deta[at\.
Marile centre monahale ale secolului al IV-lea erau `n Egipt, Arabia [i Palestina. Multe din istorisirile din Pateric se refer\ la eremi]ii
din Nitria [i Sketis, `n Egiptul de nord, `n apropiere de coasta mediteranean\ [i la vest de Nil. {i `n Delta Nilului se aflau numeroase
comunit\]i de c\lug\ri. Tebaida, `n apropiere de antica Teb\, `n interiorul ]inutului, de-a lungul Nilului, era un alt centru de activitate
monahal\, `n special pentru cenobi]i. Palestina atr\sese de la `nceput c\lug\ri din toate p\r]ile lumii cre[tine, care tr\iau [i traduceau
evangheliile `ntr-o pe[ter\ de la Betleem. {i mai exista o a[ezare
monahal\ important\, `n jurul Muntelui Sinai: fondatorii m\n\stirii
Sfintei Ecaterina. Despre aceast\ m\n\stire s-a f\cut nu demult senza]ie `n pres\ datorit\ descoperirii unor lucr\ri vechi de art\ bizantin\ conservate acolo.
Ce fel de via]\ duceau P\rin]ii? O explica]ie ne-ar putea ajuta
s\ le `n]elegem mai bine zicerile. P\rin]ii De[ertului sunt numi]i `n
general „Avva” sau „B\trânul”. Deci, un avva nu era pe atunci, ca
acum, un stare] al unei comunit\]i, ci orice c\lug\r sau eremit care
fusese `ncercat de anii petrecu]i `n de[ert [i s-a demonstrat a fi un
slujitor al lui Dumnezeu. ~mpreun\ cu ei sau `n proximitatea lor
locuiau „fra]ii” [i „novicii” – acei care erau `nc\ `n procesul de a
descifra tainele vie]ii duhovnice[ti. Novicii mai aveau nevoie `nc\
de supravegherea continu\ a unui b\trân [i locuiau `mpreun\ cu
dânsul pentru a fi instrui]i prin cuvântul [i exemplul acestuia. Fra]ii
tr\iau de sine st\t\tori, dar uneori locuiau [i `n apropierea unui b\trân pentru a primi sfaturi12.
Majoritatea celor prezenta]i `n aceste ziceri [i istorisiri sunt persoane care se afl\ „pe drumul” spre cur\]ia inimii, [i nu persoane
care au atins aceast\ virtute. P\rin]ii De[ertului erau `ncrez\tori
c\, ajuta]i de harul dumnezeiesc, se pot ridica deasupra patimilor
[i se pot elibera de mânie, dorin]\ trupeasc\ p\c\toas\, mândrie,
p\rere de sine [i de toate celelalte rele, ajungând pân\ pe cele mai
`nalte piscuri ale des\vâr[irii, care este la rândul ei nedes\vâr[it\,
12

Thomas Merton, op. cit., pp. 18-20.
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`n sensul c\ orice sfâr[it `n des\vâr[ire are un nou `nceput, des\vâr[irea [i cunoa[terea lui Dumnezeu mergând din `nceputuri `n `nceputuri care nu au niciodat\ sfâr[it.

„Avva, spune-mi un cuvânt de folos!” Χάρισμα του λόγου
Istoriile cu tâlc din Apoftegme `ncep simplu: „~ntr-o zi, un frate
merse la Avva [i `l rug\ cutare lucru” sau „Avva cutare obi[nuia s\
spun\ cutare lucru despre un altul”. Majoritatea istorisirilor sunt
scurte, de la câteva propozi]ii la jum\tate de pagin\ [i, rareori, pu]in
mai mult. Multe dintre ele descriu `ntâlniri `ntre doi monahi, de obicei unul mai `n vârst\ [i unul mai tân\r. Limbajul este simplu [i direct. Nu exist\ teoretiz\ri de nici un fel, argumenta]ii logice, analiz\
complex\ a textelor biblice sau dialoguri lungi. Schimburile lor
verbale se concentreaz\ pe specificit\]ile traiului `n de[ert [i ale urcu[ului duhovnicesc. Fiecare cuvânt pare m\surat, „dres cu sare”
(Col. 4, 6), simplu, ales dup\ o lung\ t\cere [i `ntemeiat pe experien]\. Chiar [i cele mai obi[nuite `ntâlniri cap\t\ o calitate aproape
oracular\.
Pe cât sunt de numeroase apoftegmele ce ne vorbesc despre
ascez\ [i despre via]a duhovniceasc\ [i r\zboiul nev\zut, pe atât sunt
de variate, `n sensul c\ defini]iile, descrierile [i exorta]iile date sunt
destul de diferite unele de altele. Aceasta tocmai pentru c\ lucrarea despre care este vorba este una [i multipl\. ~n cuvântul 43,
Avva Pimen povestea despre avva Ioan c\ acesta a zis c\ sfin]ii
seam\n\ cu o gr\din\ ai c\rei pomi dau roade diferite, dar sunt
uda]i de un singur izvor. Unul lucreaz\ `ntr-un fel, altul `ntr-alt fel,
dar un singur Duh lucreaz\ `n ei to]i13.
Voi `ncepe cu un gen faimos de apoftegme: cele care descriu
un c\lug\r tân\r venind la unul b\trân pentru a cere „cuvânt de
mântuire” sau „un cuvânt de folos”. Aceste istorisiri `ncep cu o formul\ standard: „Avva, spune-mi un cuvânt (ῥῆμα)”. Un exemplu:
~ntr-o zi, un frate veni la Avva Macarie Egipteanul cu rug\mintea
clasic\: „Avva, spune-mi un cuvânt”. Avva Macarie i-a poruncit s\ ac]ioneze: „Du-te `n cimitir [i ceart\ mor]ii”. Astfel, c\lug\rul merse
la cimitir [i arunc\ insulte celor `ngropa]i acolo. Prezentarea nu ne
13
Avva Ioan cel Pitic, „Cuvântul 43”, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor
din pustiu, traducere, studii [i prezent\ri de Cristian B\dili]\, edi]ia a III-a ad\ugit\, Editura Polirom, Ia[i, 2007, p. 171.
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descrie ce a sim]it c\lug\rul `n timpul acestei ciudate manifest\ri
de mânie. Nici nu exist\ indicii ce insulte „colorate” a folosit. Numai c\ „a aruncat cu pietre”. Apoi c\lug\rul s-a `ntors la cuviosul
Macarie, care l-a `ntrebat: „{i ce ]i-au spus?”. „Nimic”, r\spunse c\lug\rul. Atunci Macarie i-a spus s\ se `ntoarc\ a doua zi, [i, de data
aceasta, s\-i laude pe mor]i. C\lug\rul f\cu `ntocmai. A rev\rsat
complimente: „Apostolilor, sfin]ilor, drep]ilor”. Din nou, novicele
s-a `ntors la avva Macarie, care din nou l-a `ntrebat: „{i nu ]i-au r\spuns nimic?”. „Nu”, spuse din nou c\lug\rul. Atunci Macarie `i d\du
o ῥῆμα. „Ai v\zut, a[adar, cât i-ai certat [i cât i-ai l\udat, iar ei nu
]i-au spus nimic. La fel [i tu, dac\ vrei s\ te mântuie[ti, fii mort,
neluând `n seam\ nici nedreptatea oamenilor, nici lauda lor, precum mor]ii”14.
Aceast\ povestire este remarcabil\ – pentru umorul s\u [i, dincolo de nara]iunea dispers\, se remarc\ o `n]elepciune, o intensitate
a p\trunderii, care se `nal]\ [i atinge ceva adânc din noi. Atinge ceva
universal: modul `n care l\s\m via]a s\ ne fie dictat\ de laud\ [i
vinov\]ie, onoruri, adula]ii [i blesteme. Cu to]ii [tim cât de u[or
este s\ l\s\m acele voci de laud\ [i def\imare s\ ne modifice cursul
vie]ii, `ncât nu devenim niciodat\ persoana care sim]im `n adâncul
nostru ce putem deveni. Secretul acestei apoftegme, puterea sa,
vine din modul `n care, f\r\ efort, traverseaz\ secolele – ca s\ nu mai
men]ion\m [i alte bariere, cum ar fi geografia, limba [i cultura – [i
ne vorbe[te cu o nea[teptat\ actualitate. Cuvântul avvei Macarie
c\tre acel monah devine cuvânt [i pentru noi. Aceast\ povestire
ne ofer\ o prim\ privire asupra apoftegmei ca `ntreg, [i asupra motivului pentru care `n]elepciunea lor a fost comparat\ cu str\lucirea unei l\mpi de veghe – scurt\, captivant\ [i intens\.
Acest tip de istorisire este obi[nuit\ apoftegmelor. Cercet\torii au
subliniat câteva dintre caracteristicile sale. Mai `ntâi, acest „cuvânt de
mântuire” nu se adresa, `n prim\ instan]\, tuturor. Era un „cuvânt”
pentru acel c\lug\r, `n acea ocazie, o cheie ajustat\ special pentru
a descuia o anumit\ inim\15. Cu certitudine, aceast\ recomandare
avea o aplicabilitate mai larg\ – acesta este exact motivul pentru
14

Avva Macarie, „Cuvântul 23”, `n Patrologia Graeca (P.G.) LXV, col. 272; vezi
[i Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu..., pp. 220-221.
15
Aceast\ intui]ie este eviden]iat\ cu for]\ de Jean-Claude Guy, `ntr-un articol
clasic, Remarques sur le texte des „Apophthegmata Patrum”, `n „Recherches de
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care a r\mas `n amintire [i a fost men]ionat\ `n scris. Nu toate „cuvintele” erau atât de dramatice. Adeseori, sfatul putea p\rea aproape
banal, dac\ era scos din context [i redus la forma scris\. De exemplu, „cuvântul” pe care Macarie l-a spus odat\ lui Pafnutie a fost: „S\
nu faci r\u nim\nui [i s\ nu judeci pe nimeni; ia aminte la acestea
[i te vei mântui”16. Dar chiar dac\ un „cuvânt” aduce a banalitate
pentru noi ast\zi, aceasta nu `nseamn\ c\ [i auditoriul originar `l
considera la fel. ~ntr-un alt caz, Avva Euprepios a mers la un b\trân
[i i-a cerut un „cuvânt”. B\trânul a replicat: „Dac\ dore[ti s\ te mântuie[ti, când mergi s\ vezi pe cineva, nu `ncepe s\ vorbe[ti `nainte
de a fi `ntrebat”. Acest „cuvânt” a fost oportun. Euprepius, cuprins
de poc\in]\, s-a a[ezat `n genunchi. Ulterior, a declarat c\ a fost cel
mai bun sfat pe care l-a `ntâlnit `n to]i anii lui de lectur\17.
În al doilea rând, dac\ un „cuvânt de mântuire” este o cheie
special ajustat\ pentru a deschide inima unui anume monah, atunci
capacitatea avvei de a pronun]a acel cuvânt implic\ un discern\mânt uluitor. La un anumit nivel, o astfel de intui]ie psihologic\ este
natural\, iar p\rin]ii de[ertului nu ar fi pus sub semnul `ntreb\rii
acest aspect. Intui]ia „b\trânilor” venea din lunga lor experien]\ `n
de[ert, din propria lor ucenicie la un `nv\]\tor venerabil [i, bine`n]eles, din propria reflec]ie pioas\. Dar p\rin]ii o considerau [i, cel
pu]in uneori, o harism\ profetic\, un „cuvânt viu” de la Dumnezeu.
Spre exemplu, Avva Pimen era cunoscut a avea „harisma cuvântului” (χάρισμα του λόγου)18; iar Avva Pavel cel Simplu, ucenic al
Cuviosului Antonie cel Mare, a fost descris ca având dumnezeiasca
harism\ de a vedea starea sufletului fiec\ruia, a[a cum noi le vedem
fe]ele, altfel spus, darul cardiognoziei sau al cunoa[terii inimilor19.
Putem surprinde ceva din „harisma cuvântului” `ntr-o povestire despre Avva Pamvo. Doi c\lug\ri l-au abordat pentru a primi
15
cence religieuse”, 43, 1955, pp. 252-258. Jean-Claude Guy are tendin]a de a porscience
tretiza aceste „cuvinte de mântuire” ca fiind cât se poate de originale [i autentice.
Pentru o opinie contrar\ fa]\ de aceast\ estimare, a se vedea corec]ia util\ adus\
de Graham E. Gould, A Note on the „Apophthegmata Patrum”, `n „Journal of
Theological Studies”, 37, 1986, pp. 133-138.
16
P.G. LXV, col. 204-205; William Harmless S. J., op. cit., p. 171.
17
P.G. LXV, col. 125.
18

P.G. LXV, col. 125.

19

P.G. LXV, col. 240.
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sfaturi de la el, unul `ntrebând de obiceiurile postului, altul despre
câ[tigurile din munca fizic\. C\lug\rii au `ntrebat dac\ prin practicile lor vor fi mântui]i sau damna]i. Pamvo nu a r\spuns timp de
patru zile. Tocmai când c\lug\rii erau gata s\ plece, unii dintre ucenicii Cuviosului Pamvo s-au apropiat [i i-au asigurat c\ nu trebuie
s\ fie descuraja]i, c\ci este obiceiul b\trânului s\ nu vorbeasc\ pân\
ce nu este inspirat de Dumnezeu20. ~n cele din urm\, Pamvo primi
inspira]ia divin\ [i vorbi. Dar nu `ntotdeauna se `ntâmpla a[a. ~ntr-o
zi, un frate veni la Avva Teodor al Fermei [i petrecu trei zile
implorându-l s\ spun\ o vorb\. Teodor nu i-a dat nici un r\spuns,
iar c\lug\rul a plecat descurajat, `ntristat. Ucenicul lui Teodor l-a
`ntrebat: „Avva, de ce nu i-ai spus un cuvânt [i l-ai l\sat s\ plece
`ntristat?”. B\trânul i-a replicat: „nu i-am vorbit pentru c\ este un
negustor [i-i place s\ se laude cu vorbele altora”21. ~n acest caz,
discern\mântul l-a condus pe Teodor s\ considere c\ un cuvânt
adresat acelui c\lug\r ar r\mâne un cuvânt risipit `n van, un cuvânt
ne`mplinit, sau mai r\u, o `n]elepciune amanetat\ prezentat\ ca
proprietate.
~n al treilea rând, acest „cuvânt de mântuire” depindea `n ultim\ instan]\ de supunerea c\lug\rului. ~n primul caz citat, c\lug\rul trebuia s\ se supun\ Avvei Macarie [i chiar s\ mearg\ la cimitir
[i s\ insulte mor]ii, apoi s\ se schimbe total [i s\ `i laude, f\r\ a i se
da vreun motiv pentru a proceda astfel. Dar sarcina real\ a c\lug\rului, cea a supu[eniei, a ascult\rii, urma a veni mai târziu, ca urmare a
vie]ii de asumare a „cuvântului”. ~n acest caz, trebuia s\ devin\
precum cei mor]i, imuni la insult\ [i laud\. O astfel de supunere
constituia chiar miezul rela]iei dintre un c\lug\r tân\r [i Avva al
s\u. Una dintre zicerile anonime descrie foarte viu acest aspect:
„Un b\trân a spus odat\: «Fii ca o c\mil\, purtându-]i p\catele [i
urmând, `nh\mat, pe cineva care cunoa[te calea lui Dumnezeu”22.
Leg\tura intim\ dintre cuvântul harismatic al avvei [i supunerea
ucenicului sunt redate `ntr-o alt\ povestire `n care este refuzat un
„cuvânt”. Ni[te fra]i l-au abordat pe Avva Felix [i l-au implorat s\ le
spun\ un „cuvânt”. Dup\ o perioad\ de t\cere, acesta a `ntrebat:
20

P.G. LXV, col. 216.

21

P.G. LXV, col. 205; Patericul sau Apoftegmele..., p. 143.
P.G. LXV, col. 209-212.

22
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„Dori]i s\ auzi]i un cuvânt?”. „Da, avva”, r\spunser\ ei. Atunci Felix
a r\spuns c\ nu mai exist\ cuvinte ast\zi. Când fra]ii obi[nuiau s\-i
consulte pe b\trâni [i când f\ceau ce li se spunea s\ fac\, Dumnezeu le ar\ta cum s\ vorbeasc\. Dar acum, pentru c\ to]i `ntreab\
f\r\ s\ fac\ aceea ce aud, Dumnezeu a retras slava cuvântului de
la b\trâni, iar ace[tia nu mai au nimic de spus, pentru c\ nu mai
exist\ oameni care s\ duc\ mai departe cuvântul23. Replica pare a
data din vechime. Descrie o perioad\ `n care unii credeau c\ fervoarea zilelor frumoase de demult apusese. Micul episod pune `n
eviden]\ modul `n care c\lug\rii percepeau cuvântul b\trânilor.
E[ecul supunerii sau al ascult\rii putea conduce, sau condusese,
la pierderea harismei `ns\[i24.

R\d\cina p\catului cu fapta st\ `n\untrul min]ii
Izola]i de lume, de lucruri [i de oameni, asce]ii descoper\ c\
r\d\cina p\catului cu fapta st\ `n\untrul min]ii lor, `n gândurile
p\tima[e insuflate de demoni; ele `mpiedic\ mintea de la rug\ciune,
contemplare [i vederea lui Dumnezeu. Trecând prin experien]a aspr\
a ispitelor, monahii devin mari pov\]uitori `n lupta duhovniceasc\
nev\zut\ cu gândurile rele, ispititoare [i de[arte uneltite de demoni (λογίσμοι).
Lupta `mpotriva gândurilor de ispit\ e o tem\ specific\ literaturii monahale, purtând numele de „r\zboiul nev\zut”. Contactul,
convorbirea [i „`ndulcirea” cu acestea face s\ se nasc\ `n om p\catele [i mai pe urm\ patimile. P\rin]ii De[ertului arat\ c\ aceste
gânduri `[i au originea „`n afara noastr\”. Treptele p\trunderii `n
inim\, remediile, eliminarea lor sau paza inimii, arta de a le distinge
etc. sunt tratate acribios de ace[tia. ~n studiul de fa]\, putem citi atât
despre gândurile demonice care-l chinuie pe om, cât [i despre remediile acestora `n pagini antologice de psihologie [i demonologie
ascetic\.
~ntr-o epoc\ a tiraniei mediilor [i tenta]iilor virtuale, „actualitatea lec]iilor ascetice ale acestor scrieri fundamentale pentru orice
23
24

P.G. LXV, col. 216.
William Harmless S.J., op. cit., pp. 171-173.
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cre[tin duhovnicesc se impune cu o eviden]\ care nu mai are nevoie de nici o demonstra]ie”25.

Respingerea gândurilor rele [i de[arte din faza de prim
asalt sau momeal\
Referindu-se la felurile gândurilor omene[ti, Avva Ilie arat\ c\, `n
general, oamenii se gândesc fie la p\cate, fie la Iisus, fie la oameni26.
~n lucrarea Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, Sfântul
Atanasie cel Mare ne relateaz\ c\ Antonie, `n adolescen]a sa, pe
când era la `nceputul nevoin]elor sale, la vârsta 18-20 de ani [i `n
timpul când `nc\ nu erau `n Egipt s\la[uri dese de retragere (m\n\stiri), pe când „nu [tia monahul de pustia dep\rtat\”, ci oricine
voia s\ ia aminte la sine se mul]umea s\ se nevoiasc\ singur nu
departe de satul s\u, exista atunci `n satul vecin un b\trân, care se
nevoia din tinere]e cu via]a singuratic\. Pe acesta v\zându-l Antonie,
c\uta s\-i urmeze `n bun\tatea vie]ii. Mai `ntâi a `nceput [i el s\
vie]uiasc\ `n locuri din apropiere de sat [i, de acolo, de auzea de
vreun râvnitor `n nevoin]\, se ducea s\-l caute ca albina `n]eleapt\.
F\cându-[i `nceputurile acolo, el [i-a `nt\rit mai `ntâi cugetarea ca
s\ nu se `ntoarc\ spre cele ale p\rin]ilor trupe[ti, nici s\-[i aminteasc\ de rude, c\ s\-[i aib\ toat\ sârguin]a, dorin]a [i zelul (σπουδή)
spre `nt\rirea [i sfor]area (τόνος) `n nevoin]\.
Dar, arat\ mai departe Sfântul Atanasie27 `n capitolul V al aceleia[i opere, diavolul pizma[ [i urâtor de cele bune nu suferea s\
vad\ `n tân\r o astfel de n\zuin]\ [i o a[a hot\râre. ~ntâi a `ncercat
s\-l abat\ de la nevoin]\, aducându-i `n minte avu]ia, ocrotirea [i
grija fa]\ de sora sa, datinile neamului, iubirea de argin]i, iubirea de
slav\, pl\cerea unei hrane variate [i celelalte desf\t\ri ale vie]ii. Apoi
`i `nf\]i[a asprimea virtu]ii [i cât de mare e osteneala cerut\ de ea;
25

Ierom. Gabriel Bunge, Avva Evagrie Ponticul. ~n lupta cu gândurile. Despre
cele opt gânduri ale r\ut\]ii [i replici `mpotriva lor, traducere [i prezentare de
Diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2006.
26
Avva Ilie, „Cuvântul 5”, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu...,
p. 139.
27
Sf. Atanasie cel Mare, Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, III-V, traducere din grece[te, introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae, `n col.
„P\rin]i [i Scriitori biserice[ti”, vol. 16, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, pp. 193-194 sq.
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pe de alt\ parte, sl\biciunea trupului [i lungimea timpului trebuitor
dobândirii virtu]ii. {i peste tot `i aducea `n minte multul praf al gândurilor, voind s\-l despart\ de dreapta hot\râre. ~ns\, vr\jma[ul s-a
v\zut pe sine mai slab decât hot\rârea lui Antonie [i mai degrab\
`nvins de t\ria aceluia [i r\sturnat de multa credin]\ [i doborât de
rug\ciunile necontenite ale aceluia. Diavolul arunca `n el gânduri
rele, spurcate, iar acesta le fug\rea prin rug\ciuni. Dup\ aceste lupte
l\untrice, diavolul a trecut la alte n\scociri, [i anume la cele exterioare, la tenta]ii sexuale, `mbiindu-l pe tân\rul Antonie la dulcea]a
pl\cerii, `ns\ tot f\r\ succes. Aceasta a fost prima biruin]\ a lui
Antonie `mpotriva diavolului. Sau mai degrab\, a fost o victorie `n
Antonie a Mântuitorului, Care a osândit p\catul `n trup. ~n capitolele 7-13, [i mai apoi `n 39-41, Sfântul Atanasie „arat\ cum, din
lupt\ `n lupt\, din biruin]\ `n biruin]\, gândurile rele sunt ]inute la
respect, vr\jma[ul `[i pierde `ndr\zneala, virtutea devine obicei”28.
~ns\, lupta nu `nceteaz\ niciodat\.
Când l-au `ntrebat fra]ii pe avva Silvan, ce fel de via]\ a dus,
`ncât a dobândit o a[a de mare `n]elepciune, el a r\spuns c\ niciodat\ n-a l\sat s\ intre `n inima lui vreun gând care s\-L mânie pe
Dumnezeu29. Asce]ii pustiului [tiau prea bine c\ gândurile necurate
la care consim]im ne ]in departe de Dumnezeu. „Avva Olimpiu a
zis: «Odat\, a coborât la Sketis un preot al grecilor [i a venit la
chilia mea, ca s\ doarm\. V\zând felul de via]\ al c\lug\rilor m\
`ntreab\: «Voi, cu o asemenea via]\ ascetic\, nu ave]i nici o viziune
de la Dumnezeul vostru?». Eu `i r\spund: «Nu». Preotul `mi zice: «Noi,
când celebr\m slujba pentru Dumnezeul nostru, el nu ne ascunde
nimic, ci ne reveleaz\ toate misterele sale. Iar voi, care v\ trudi]i atât,
`n privegheri, contempla]ie [i ascez\, spune]i c\ nu ave]i nici o
viziune? Atunci, `ntr-adev\r, dac\ nu vede]i nimic, `nseamn\ c\ rele
gânduri ave]i `n sufletele voastre, care v\ ]in departe de Dumnezeu
[i de aceea nu v\ dest\inuie tainele Sale». Eu m-am dus [i am spus
28

Monique Alexandre, Sabia de foc [i heruvimii, traducere de Francisca B\lt\ceanu & Monica Bro[teanu, edi]ie `ngrijit\ de Cristian B\dili]\, Editura Anastasia &
Symposion, Bucure[ti, 2003, p. 178.
29
Avva Silvan, „Cuvântul 6”, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu..., p. 339.
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b\trânilor cuvintele preotului, iar ei s-au mirat [i mi-au r\spuns c\
a[a este: gândurile necurate `l ]in departe pe Dumnezeu de om”30.
R\zboiul gândurilor e, `n oarecare m\sur\, necesar sporirii duhovnice[ti. Unul dintre fra]ii cei nevoitori, sup\rându-se de gândurile rele, cu mult\ smerenie zicea c\ acestea gândind nu are m\sur\ de mântuire. Deci, s-a hot\rât s\ mearg\ la un b\trân iscusit,
ca s\-l roage s\ mijloceasc\ la Dumnezeu pentru ca s\ i se ridice
r\zboiul gândurilor. {i a zis b\trânul c\tre el: „nu-]i este de folos,
fiule! Dar el sta silindu-l pe b\trân [i, rugându-se b\trânul, a ridicat
Dumnezeu r\zboiul de la frate. {i `ndat\ a c\zut `n `nalt\ cugetare
[i mândrie. De aceea, mergând, l-a rugat pe b\trân s\-i vin\ iar\[i
gândurile [i smerenia pe care le-a avut mai `nainte”31.
Odat\ ce un gând e recunoscut de tân\rul novice sau de avva al
lui ca fiind r\u [i de[ert, este imperioas\ trebuin]\ de a fi respins
numaidecât, f\r\ a dialoga sau a pactiza cu el. Altminteri, acel
gând se va instala `n minte [i `n inim\ [i va fi `n curând cu neputin]\ de scos afar\. De obicei, gândurile se succed cu repeziciune
[i de aceea e nevoie de o aten]ie constant\, de o trezvie perpetu\
pentru a nu l\sa s\ p\trund\ `n minte [i `n inim\ un gând nepoftit.
O eroare de-o clipit\ poate fi fatal\. Avva Apolonie din Tebaida `i
`nv\]a pe monahii lui s\ str\luceasc\ zilnic prin virtu]i [i s\ resping\ dintru `nceput [i imediat vicle[ugurile demonilor, urzite `n
relele cuget\ri, c\ci, odat\ zdrobit capul [arpelui, tot trupul `i este
mort. {i le spunea: „Dumnezeu ne porunce[te, cu adev\rat, «s\ p\zim capul [arpelui» (Fac. 3, 15), ceea ce `nseamn\ ca de la `nceput s\
nu primim s\l\[luirea `n minte a gândurilor murdare [i necuviincioase, ci s\ [tergem din suflet `nse[i ru[inoasele lor `nchipuiri”32.
Unii „b\trâni”, ai c\ror ecou se fac Evagrie [i Ioan Casian, `i sf\tuiau pe ucenicii experimenta]i, s\ lase gândurile s\ p\trund\,
pentru a lupta mai energic, corp la corp cu ele, a le da o `nfrângere mai ru[inoas\ [i a progresa astfel mai repede. E ceea ce avva
Iosif i-a spus `ntr-o zi avvei Pimen. Dar altor monahi mai pu]in
30

Avva Olimpiu, „Cuvântul 1”, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu..., p. 257.
31
Patericul ce cuprinde `n sine cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\trâni, tip\rit
de Arhiepiscopia Ortodox\ Român\ a Alba Iuliei, Alba Iulia, 1999, p. 451.
32
Cf. Timotei Alexandrinul, Istoria monahilor din Egipt, traducere de Arhim.
dr. Ioasaf Popa, Editura Lumea credin]ei, Bucure[ti, 2010, p. 74.
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iscusi]i, acela[i avv\ Iosif le spunea s\ resping\ gândurile de `ndat\
ce se `nf\]i[au. ~n orice caz, aceast\ ultim\ recomandare s-a impus
totu[i ca regul\ general\, mai ales pentru `ncep\tori.
P\rerea unanim\ a locuitorilor pustiului este c\ nu putem opri
cu des\vâr[ire gândurile rele s\ vin\, dar le putem ]ine piept. „Un
frate a venit la avva Pimen [i-i zice: «Avva, am multe gânduri rele
[i m\ pun `n primejdie». B\trânul `l scoate afar\ [i-i zice: «Umfl\-]i
pieptul [i opre[te vântul!». El r\spunde: «Nu pot s\ fac asta». B\trânul `i zice: «Cum nu po]i s\ faci asta, nu po]i `mpiedica nici gândurile rele s\ n\v\leasc\ peste tine. Dar m\car ]ine-le piept»”33. Un
alt b\trân nutrea convingerea c\ gândurile cele rele [i necurate din
inima omului sunt asemenea [oarecilor care umbl\ `n cas\, pe care,
st\pânul de-i va omor` câte unul, `ndat\ ce-i va vedea, nu se va
osteni, iar de `i va l\sa pân\ se vor `nmul]i [i vor umplea casa,
atunci mult\ osteneal\ va avea izgonindu-i [i neputându-i alunga,
`ncât i se va ur` [i va l\sa de i se va pustii casa34. ~ntr-o alt\ lucrare
de zidire duhovniceasc\ intitulat\ File de Pateric din `mp\r\]ia
monahilor, citim urm\toarea afirma]ie a unui stare] pe nume Teodosie (sec. XIX): „Dac\ po]i s\ prinzi aerul cu mreaja, atunci vei
prinde [i gândurile. Noi putem numai s\ nu le primim, ci s\ le respingem [i ne`ncetat s\ ne cur\]im cu poc\in]a, zicând: „Iart\-m\,
Doamne, am p\c\tuit, m\ poc\iesc!”35. La rândul s\u, `ntrebat fiind
despre gândul curviei, avva Kyros Alexandrinul a r\spuns a[a: „Dac\
nu ai gânduri rele, nu ai nici speran]\. Dac\ nu ai gânduri rele,
faci fapta (rea). Altfel spus, dac\ nu lup]i cu mintea `mpotriva p\catului, dac\ nu-l respingi, `l faci cu trupul. Cine face (p\catul) nu
este sâcâit de gândurile rele”36. P\rin]ii nu recomand\ a dialoga cu
gândul r\u, nici a se `ndulci cineva cu acesta, nici a-l lua `n seam\.
Avva Anub l-a `ntrebat pe avva Pimen despre gândurile necurate,
33

Avva Pimen, „Cuvântul 28”, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu..., p. 270.
34
Patericul ce cuprinde `n sine cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\trâni..., p. 291.
35
Antonie Ieromonahul, File de Pateric din `mp\r\]ia monahilor – Sfântul
Munte Athos. Cuvio[i P\rin]i athoni]i ai veacului al nou\sprezecelea, traducere
din limba greac\ de Ierom. Teofan Munteanu, Editura Christiana, Bucure[ti, 2008,
p. 333.
36
Avva Kyros Alexandrinul, `n Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu..., p. 204.
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care se nasc `n inima omului, [i despre poftele de[arte. Avva Pimen
r\spunde: „Se va l\uda securea f\r\ cel care taie cu ea? (Is. 10, 15).
A[a [i tu, nu da prilej poftelor, nu te `ndulci din ele [i nu-]i vor putea
face nimic”37. {i Avva Isaia l-a `ntrebat pe acela[i avva Pimen despre gândurile murdare. Acesta din urm\ `i zice c\, de las\ cineva
o lad\ plin\ de haine `ntr-un loc, acestea cu timpul putrezesc. „La
fel [i gândurile murdare, dac\ nu le `ntrup\m, cu timpul se stric\
ori putrezesc”38. Alt\dat\, fiind `ntrebat de avva Iosif exact despre
acela[i lucru, avva Pimen i-a r\spuns: „Dac\ cineva pune un [arpe
sau un scorpion `ntr-un vas [i-l astup\, cu timpul animalele vor muri.
La fel [i gândurile rele, izvodite de c\tre demoni, dispar cu r\bdare”39. Unui frate ce l-a `ntrebat pe avva Sarmatas ce s\ fac\, c\ci
gândurile rele `i zic: „Du-te afar\ [i `ntâlne[te-te cu fra]ii”, b\trânul
`i r\spunde: „Nu le da ascultare, ci spune-le: «V-am ascultat la
`nceput, acum nu v\ mai pot asculta»”40. Tot `n privin]a r\zboiului
nev\zut `mpotriva gândurilor, un monah b\trân lansa urm\toarea
convingere, izvorât\ din experien]a r\zboiului duhovnicesc: „satana
este `mpletitor de funii; pe cât `i dai [uvi]e, `mplete[te, iar aceasta
o zic despre gânduri. Pe cât le prime[ti, pe atât se `nmul]esc [i
asupra ta se `nt\resc”41.
Despre Sfântul Siluan Athonitul († 1938), marele cuvios atonit,
de origine ruseasc\, ni se istorise[te c\, pe când era `ncep\tor `n
cele c\lug\re[ti la M\n\stirea atonit\ ce-l are ca ocrotitor pe Marele
Sfânt Mucenic Pantelimon, a primit atacul poftei desfrân\rii [i a
z\bovit asupra `nchipuirilor ademenitoare ce i le `nf\]i[a patima.
Cugetul `i spunea: „Mergi `n lume [i te `nsoar\!”. Cât a suferit tân\rul frate r\mânând singur, nu ne este cunoscut. Când a mers la
spovedanie, duhovnicul i-a spus: „S\ nu prime[ti niciodat\ cugetele rele, ci s\ le alungi de `ndat\!”. Dup\ pr\bu[irea nedreapt\ ce
a suferit-o, sufletul s\u a fost cuprins de mare fric\. ~n]elegând
puterea `nfrico[\toare a p\catului, a sim]it fl\c\rile iadului [i a hot\rât s\ se roage ne`ncetat, pân\ ce Dumnezeu `l va milui. Dup\
37

Avva Pimen, „Cuvântul 15”, p. 268. Atât la aceast\ not\, cât [i la urm\toarele trei am consultat colec]ia Patericul sau apoftegmele p\rin]ilor din pustiu....
38
Avva Pimen, „Cuvântul 20”, p. 268.
39
Avva Pimen, „Cuvântul 21”, p. 268.
40
Avva Sarmatas, „Cuvântul 4”, p. 342.
41
Patericul ce cuprinde `n sine cuvinte folositoare ale sfin]ilor b\trâni..., p. 476.
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ce a „tr\it” chinurile iadului [i dup\ bucuria pe care a sim]it-o când a
primit iertarea prin Taina Spovedaniei, p\c\tuirea cu gândul a fost
un fapt care i-a zguduit sufletul, c\ci a con[tientizat c\ o `ntristase
din nou pe Maica Domnului. Credea c\ a ajuns la limanul mântuirii [i deodat\ a v\zut c\ [i aici exist\ posibilitatea de a pieri. ~ns\
dragostea lui pentru Maica Domnului [i `ncrederea `n milostivirea
ei i-au dat curaj s\ o invoce `n rug\ciune `n fiecare zi. Nutrea n\dejdea ca dânsa, v\zând starea jalnic\ a sufletului s\u, s\ `l miluiasc\. Iar Maica Fecioar\ nu a trecut cu vederea „suspinurile inimii
lui” [i lacrimile lui fierbin]i. Acestea izvorau din sim]irea adânc\ a
p\c\to[eniei sale, pe care pururea o avea `naintea ochilor s\i, precum Proorocul David. Atunci, „Maica Domnului a coborât din Ceruri
`n chip tainic [i l-a izb\vit de c\derea prin gândul p\c\tos, unealta
principal\ a diavolului. Harul Maicii Domnului l-a pov\]uit `n chip
minunat [i i-a d\ruit pacea l\untric\.
Din aceast\ c\dere, Cuviosul Siluan a `nv\]at cât de mare [i cât de
greu de biruit este acest vr\jma[ al omului, [i anume gândul p\c\tos. Se poate ca monahul s\ biruiasc\ trupul, foamea, setea, somnul [i alte patimi ale omului, dar `ntotdeauna va avea de luptat cu
gândul p\c\tos. De aceea, mai târziu, când Cuviosul Siluan a `nvins
[i aceast\ patim\, spunea cu sinceritate: «Niciodat\ nu am l\sat s\
intre `n inima mea vreun gând care s\-L mânie pe Dumnezeu»”42.
{i marele cuvios Paisie Velicikovski, stare]ul M\n\stirii Neam],
ucrainean de neam, n\scut la Poltava [i format duhovnice[te `n
Moldova [i la Muntele Athos († 1794), a r\spuns zâmbind unui
frate care `i ceruse sfatul fiind `n lupta de multe gânduri rele: „De
ce sunte]i voi a[a de copil\ro[i? Face]i [i voi cum fac eu. Eu toat\
ziua vorbesc cu voi; cu unii plâng, cu al]ii m\ bucur. Iar dup\ ce
pleca]i to]i din chilie, odat\ cu voi alung de la mine toate gândurile. Apoi iau `n mâini o carte [i nu mai aud nimic. Parc\ a[ fi `n
pustiul Iordanului!”43.
Tot referitor la tactica de a respinge gândurile rele `nc\ de la primul lor atac sau din faza de momeal\, un cuvios p\rinte român,
42

Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul Maicii Domnului, traducere din limba
greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2008,
pp. 134-135.
43
Arhim. Ioanichie B\lan, Patericul românesc, edi]ia a IV-a, Editura Episcopiei Romanului, 2001; Patericul românesc..., p. 302.
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contemporan cu mul]i dintre noi, P\rintele Onufrie Frunz\ de la
M\n\stirea Sih\stria † 2001, cunoscut fiind pentru c\ vorbea mult `n
pilde, fiind `ntrebat la un moment dat de un frate ce s\ fac\ pentru
c\ nu are smerenie [i are o mul]ime de gânduri care `l apas\,
cuviosul, `n duhul P\rin]ilor Pustiului, l-a `nv\]at urm\toarele: „Am
v\zut un [arpe azi diminea]\; era lung de o jum\tate de metru. Era
tân\r, `n cre[tere, dar mâ]a `i sare pe cap, d\ cu ghearele [i-l omoar\.
Sunt [i [erpi care au pui. Dac\ `i omori cu puii `n burt\, nu mai nasc;
dac\ nu, ei nasc. Tot a[a se `ntâmpl\ [i cu gândurile”44.

44

Ibidem, p. 775.

