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C+TEVA CONSIDERA}II PE MARGINEA 
SCRISORILOR SF+NTULUI IOAN HRISOSTOM

Diac. Asist. Drd. Liviu PETCU

Uria[a personalitate a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur domin\ [i ilustreaz\ vremea
sa `n mod incomparabil. Cu c=t timpul trece, cu at=t impun\toarea sa statur\ cre[te.
El nu se las\ u[or de abordat `n c\r]i sau `n[iruiri de fraze, oric=t ar fi ele de sinte-
tizate, frumos me[te[ugite sau encomiastice. Nici un P\rinte bisericesc r\s\ritean nu
a l\sat o mo[tenire literar\ at=t de vast\ [i nici o personalitate din timpul s\u nu s-a
distins [i nu a atras interesul contemporanilor [i cinstirea posterit\]ii ca d=nsul. Pen-
tru cre[tini, Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur nu este doar un ne`ntrecut orator, un remarcabil
exeget, vestit pentru ad=ncimea ideilor [i interpret\rilor sale sau pentru elegan]a, fru-
muse]ea [i puritatea stilului, un aspru ascet, un mare ierarh, cu vaste cuno[tin]e
teologice [i filosofice [i cu o oper\ uria[\, inegalabil\ at=t ca dimensiuni, c=t [i prin
con]inut, cuprinz=nd 18 volume `n edi]ia Migne (vol. 47-64), un afabil [i zelos p\stor
de suflete pe care `l au ca model clericii din toate timpurile [i din toate locurile, o per-
soan\ eroic\ `n `ncerc\ri dureroase, `nfl\c\rat\ [i neobosit\ `n lucrarea binelui, ci [i
un mesager al poporului, un om cu o inim\ mare [i alese calit\]i suflete[ti, ce a cu-
noscut regulile adev\ratei prietenii [i le-a cultivat la modul cel mai `nalt, cu o ne-
m\rginit\ iubire de oameni [i o rar\ capacitate de a ierta, un om ale c\rui fapte, lucr\ri
[i virtu]i au exercitat o nespus\ influen]\ asupra cre[tinismului. „Acesta este Sf=ntul
Ioan din Constantinopol: un mesager al poporului, o inim\ mare, un `mp\timit al
studiului C\r]ii (a Bibliei) [i iubitor de semeni; un om ce p\rea s\ [tie intuitiv care
erau nevoile oamenilor [i care s\ disting\ adev\rul de fals”1. Toate acestea au atras
pre]uirea [i respectul nu numai `n r=ndul cre[tinilor, de la R\s\rit [i p=n\ la Apus, ci
chiar [i la barbari. Contemporanilor s\i le pl\cea deja s\ spun\: {i din gura sa ie[eau
cuvinte mai dulci ca mierea. Cu toate aceste elogii, este prea pu]in cunoscut [i, cu
siguran]\, prea pu]in cercetat. 

Dintre to]i Sfin]ii P\rin]i, Sf=ntul Ioan a l\sat opera cea mai vast\, aceasta put=nd
fi comparat\ doar cu cea a scriitorilor biserice[ti Origen [i Fericitul Augustin. Ope-
rele sale literare sunt un izvor nesecat nu doar pentru teologi, ci [i pentru arheo-
logi [i pentru istoricii culturii. 

~ntre tratate, omilii, exegeze [i predici se `nscrie [i lista impozant\ a scrisorilor.
Scrisorile, care sunt circa 240 la num\r, foarte scurte, cele mai multe din timpul
celui de-al doilea exil (404-407). ~n volumul LII al lucr\rii Patrologia Graeca,

1 John Heston Willey, Chrysostom: The Orator (Men of Kingdom), Unknown Rinding,
New York, 1906, p. 180. 
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abatele Migne a colectat 240 de epistole originale ale Sf=ntului Ioan Hrisostom.
La aceste relicve autentice ale coresponden]ei sale, Migne a ad\ugat cinci scrisori
ale prezbiterului Constantius, despre care s-a crezut anterior c\ au fost scrise de Con-
stantius, [i dictate de Sf=ntul Ioan [i faimoasa Epistola ad Caesarium monachum,
care, alt\dat\ acceptat\ pe scar\ larg\ ca fiind scris\ de Sf=ntul Ioan Hrisostom,
este acum privit\ de unii ca fiind un fals2.

Corpus epistolarum existent al Sf=ntului Ioan, apar]in=nd ultimei perioade a
vie]ii sale, este scris din momentul exilului s\u, `n anul 404, p=n\ la moartea sa,
`n 407. Doar  singur\ excep]ie ar fi: prima epistol\ c\tre Papa S. Inocen]iu I. Scriso-
rile sunt o surs\ foarte valoroas\, nu numai ca prezentare a timpurilor pe care le-a
tr\it Hrisostom, dar [i pentru reconstituirea istoriei perioadei de exil a vie]ii sale.

Epistolele, bine`n]eles, variaz\ `n subiectele abordate. Una con]ine o confirmare
a primirii unor medicamente de c\tre Sf=ntul Ioan (XXXIV). O a doua combate ca-
lomniile care circulau `mpotriva lui (CXXV). O a treia con]ine o admonestare dis-
ciplinar\ adresat\ unui preot (CCIII). A patra prezint\ bun\tatea ar\tat\ c\tre Sf=ntul
Ioan de c\tre prefectul Armeniei (LXIV). A cincea epistol\ descrie un raid isau-
rian (XIV). Dar unitatea `n aceast\ diversitate rezid\ `n apelul sincer, exprimat `n
aproape toate epistolele, prin scrisori c\tre prietenii Sf=ntului, [i `n referin]ele, pe
tot parcursul corpusului, la greut\]ile, boala [i angoasele exilului singuratic3. Scri-
sorile au caracter istoric, consolator, de recomandare [i familiar4. Scrise pe tema
Providen]ei, tem\ ce era cea mai potrivit\ pentru a m=ng=ia sufletele de tulbur\-
rile suferite atunci de c\tre Biseric\, tulbur\ri care `l `ntristau foarte mult, mai
mult dec=t propriile lui suferin]e5, scrisorile sunt adresate vechilor prieteni din An-
tiohia [i Constantinopol, episcopi, preo]i, c\lug\ri, func]ionari, care `i luaser\
partea [i care din pricina acestei loialit\]i fa]\ de el, fuseser\ `nchi[i, tortura]i sau
exila]i. Sf=ntul Ioan le mul]ume[te pentru aceasta [i pentru scrisorile trimise. To-
todat\, `i `n[tiin]eaz\ despre via]a din exil [i le insufl\ tuturor curaj [i n\dejde.
Deci, scrisorile sunt relat\ri ale situa]iei [i sentimentelor sale `n lungul [i anevoiosul
drum al exilului. Marele arhiepiscop caut\ mai ales s\ consoleze [i s\ m=ng=ie dec=t
s\ fie consolat; „se simte foarte sl\bit [i nu neag\ c\ are multe de suferit din pri-
cina tratamentului prost din partea celor cu care vine `n contact, a lipsei de lini[te, a
frigului, a lipsei medicamentelor [i a altor priva]iuni; dar `ncearc\ s\-[i lini[teasc\
totu[i prietenii, spun=nd c\ acum `i merge iar\[i bine. ~n primul r=nd vrea s\-i
m=ng=ie [i s\-i `ncurajeze pe ei; c\ci [i din dep\rtare r\m=ne p\rintele spiritual care
are grij\ de sufletele lor”6. Prietenii au grij\ s\ nu-i lipseasc\ banii, cu care el `ncearc\

2 P.R. Coleman Norton, The correspondance of S. John Chrysostom (with special refe-
rence to his epistles to Pope S. Innocent I, `n rev. „Classical Philology”, Vol. 24, No. 3,
Jul. 1929, p. 279. O prezentare interesant\ a istoricului acestei scrisori poate fi reg\sit\ `n
lucrarea lui Stephens, Sf=ntul Ioan Hrisostom (edi]ia a doua), pp. 433-434.

3 Ibidem, pp. 279-280.
4 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Sf=nta M\n\stire Dervent, 2000, p. 136.
5 Monsig. Ubaldo Mannucci, Istituzioni di Patrologia ad uso delle Scuole Teologiche,

parte II, Epoca Post-Nicena, Roma, 1922, p. 106. 
6 Hans Freiherr Von Campenhausen, P\rin]ii greci ai Bisericii, traducere din german\

de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2005, p. 227.
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iar\[i s\-i ajute `n special pe al]ii, `i furnizeaz\ cu regularitate [tiri [i `l informeaz\
despre toate `ncerc\rile care se `ntreprind `n favoarea sa. Totu[i, `n ciuda adver-
sit\]ilor [i neajunsurilor, curge un izvor de optimism, care nu poate fi ucis de
nimic. Chiar [i `n exil, a r\scump\rat captivi pe care i-a redat familiilor. Pentru
aceasta, ca [i al]i episcopi de dinainte [i de dup\ el, a folosit banii de la sus]in\-
torii `nst\ri]i7. 

Un studiu statistic de suprafa]\ arat\ c\, dintre cele 240 de Epistole, una a fost
scris\ din Constantinopol, 2 din Niceea [i 2 din Cezareea (Capadocia), 5 pe dru-
mul de la Cezareea la Cucusus (Armenia Mic\), 140 din Cucusus, 8 din Arabissus
[i 82 f\r\ indicarea precis\ a vreunei localit\]i. 

Cel mai mare num\r de epistole scrise unei singure persoane este de 17, acestea
fiind trimise Olimpiadei, o diaconi]\ din Constantinopol. 38 de epistole sunt adre-
sate unor femei, dintre care unele erau tot diaconi]e. 43 de epistole au menirea de
a crea rela]ii `ntre destinatari, dintre care unii au primit [i scrisori individuale. ~n timp
ce majoritatea epistolelor (133) sunt adresate credincio[ilor de ambele sexe [i aflate
pe diverse trepte ierarhice8, un mare num\r de scrisori (96) este destinat persoa-
nelor laice aflate pe c\r\rile obi[nuite ale lumii, iar un num\r mic de scrisori (11)
se adreseaz\ unor oficiali civili recunoscu]i9. De mare interes istoric s-au dovedit a
fi [i cele dou\ scrisori dedicate Papei Inocen]iu, `n care Hrisostom „formuleaz\ o
adresare elocvent\”10. 

Mai lungi sau mai scurte, „d=nd ve[ti despre autorul lor, sau cer=nd ve[ti des-
pre al]ii, `ndrum=nd, mustr=nd sau mul]umind, ele sunt una dintre cele mai pure
expresii ale m\iestriei literare hrisostomice”11. ~n general, operele literare ale Sf=n-
tului Ioan Gur\ de Aur se impun printr-un fond bogat, serios [i realist. Din punc-
tul de vedere al elocin]ei, el i-a dep\[it pe to]i `nainta[ii s\i, dar, ca [i teologia [i
exegeza sa, [i elocin]a a fost una eminamente popular\ [i practic\. El cuno[tea ca
nimeni altul regulile artei oratorice, iar aceste reguli le aplica cu cea mai mare li-
bertate. ~n discursurile sale, `nt=lnim argumente abstracte, pu]in\ filosofie, dar mai
ales imagini, compara]ii, argumente familiare. Cunosc=nd `n profunzime via]a po-
porului, tablourile sale moralizatoare nu au nimic artificial sau for]at. „Este ca un
tat\ care glume[te cu copiii s\i [i care, f\c=ndu-se c\ `i p\r\se[te, `i instruie[te, `i
corecteaz\, `i `ncurajeaz\”12. 

7 Wendy Mayer, Patronage, pastoral care and the role of the bishop at Antioch, în
rev. „Vigilae Christianae”, 55, 58-70, Leiden, 2001, p. 62.

8 Dintre aceste Epistole, 54 se adreseaz\ unor episcopi; una unor episcopi [i preo]i; 2 unor
episcopi, preo]i [i diaconi; 35 unor preo]i; 8 unor diaconi; 2 unor c\lug\ri; 6 unor preo]i [i c\-
lug\ri; 2 unui lector.

9 P. R. Coleman Norton, art. cit., p. 280. 
10 A. Amelli, Xrusοsτομικά, I, pp. 47-59 apud Monsig. Ubaldo Mannucci, op. cit., p. 107.
11 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Personalitatea Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, `n rev. „Studii

Teologice”, Anul XI (1957), Nr. 9-10, p. 511.
12 J. Tixeront, Précis de Patrologie, Paris, Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda, Editeur,

1927, pp. 264-266.



156 TEOLOGIE {I VIA}|

Nu este posibil s\ nu eviden]iem claritatea clasic\ a limbii [i a stilului [i care mai
poate fi reg\sit\ la Demostene, bog\]ia de imagini [i metafore, m\re]ia expozi-
]iunii, mereu ampl\, mereu nou\ [i, cu toate acestea, mereu accesibil\ [i instruc-
tiv\, care [tie s\ profite de orice ocazie [i orice mi[care pentru a trage `nv\]\minte de
utilitate spiritual\ pentru ascult\tori13. 

Fidel principiilor {colii din Antiohia, al c\rei ilustru reprezentant era, el este adep-
tul mai ales al exegezei literare. Totu[i, tempereaz\ rigiditatea acestei metode fie
printr-un recurs prudent [i moderat la un oarecare alegorism, mereu fondat pe
liter\, fie prin insisten]a asupra `nv\]\turii morale [i a bog\]iei aplica]iilor prac-
tice. Opera sa ni se prezint\ ca un manual complet al vie]ii cre[tine14.

Chiar dac\ unii scriitori pasiona]i de patrologie [i mai ales de opera Sf=ntului
Ioan, cum ar fi Bruno Vandenberghe, sus]in c\, `n scrisori, Sf=ntul Ioan nu are ace-
ea[i ]inut\ literar\, totu[i e demn de men]ionat c\, `n acea vreme, coresponden]a
era o art\ [i `n scrisorile Sf=ntului Ioan este evident\ m\iestria sa literar\ aleas\. Au-
torul amintit mai sus men]ioneaz\ c\ „dac\ lu\m colec]ia de scrisori `n ansamblu
[i dac\ ]inem cont de gustul actual `n domeniul epistolar, suntem pu]in decep]io-
na]i. Asta pentru c\, pentru noi, o scrisoare este mai `nt=i un mesaj, un document
personal, c\reia `i c\ut\m un detaliu picant sau un altul care ar fi un fel de auto-
biografie sau confesiune. Or, coresponden]a Sf=ntului Ioan Hrisostom nu cores-
punde acestui gust”15. Acela[i autor lanseaz\ `ns\ o posibil\ ipotez\. Se poate ca
autorul, prizonier `n de[ertul s\u, s\ fi fost supus cenzurii, dar, cu toate acestea, [i
forma]ia sa clasic\ la {coala lui Libanius se simte, `ntr-o anumit\ m\sur\. ~nv\-
]ase s\ trateze coresponden]a ca pe un gen literar de]ineau legi [i reguli proprii, la
care, ca un om cultivat, ]inuse. Aceasta, spune Vandenbergher, ne va explica de ce
Sf=ntul Ioan Hrisostom, care, de altfel, face dovada unei veritabile st\p=niri a
limbii, n-are aici aceea[i ]inut\ literar\. ~n continuare, Bruno Vandenberghe este de
p\rere c\ scrisorile sunt scrise cu r\bdare [i f\r\ patim\, `ns\ ele las\ bine s\ se `n-
trevad\ ici – colo m\re]ia sufletului de scriitor, chiar dac\ `n ansamblu sunt con-
ven]ionale16. ~ns\ Patriarhul Fotie, referindu-se la epistolele Sf=ntului Ioan [i la
stilul acestora, remarc\: „Epistolele sunt caracteristice omului. Stilul este str\lucitor,
clar, persuasiv, oarecum `nflorat, agreabil”17.

Scrisorile de o anumit\ `ntindere se caracterizeaz\ prin tendin]a Sf=ntului Ioan
Hrisostom „s\-[i ia subiectul de departe, s\-l extind\ [i s\ fac\ din el un adev\rat
tratat”18. Totu[i, aceast\ tendin]\ de generalizare `nso]e[te la el grija pentru a adapta
sfaturile la cazurile particulare. „~nv\]\m=ntul se face universal foarte repede doar

13 Monsig. Ubaldo Mannucci, op. cit., p. 108.
14 F. Cayré, Précis de Patrologie. Histoire et doctrine des Pères de l´Église, tome pre-

mier, Société de S. Jean L´Évangéliste, Desclée et Cie, Éditeurs Pontificaux, Paris-Tournai-
Rome, 1927, p. 474. 

15 Bruno H. Vandenberghe, Saint Jean Chrysostome et la Parole de Dieu, Les Editions
de Cerf, 29, Paris, 1961, p. 186. 

16 Ibidem, pp. 186-187.
17 Bibliotheca, LXXXVI.
18 L. Meyer, S. J. Chrysostome, ma`tre de perfection chrétienne, Paris, 1934, p. 348.
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dac\ `[i are punctul de plecare `n cuno[tin]a exact\ a nevoilor corespondentului,
`n g=ndurile sale, `n starea sufleteasc\”19. Coresponden]a de consolare a Sf=ntului
Ioan Hrisostom este foarte tipic\ pentru acest subiect, ceea ce `i relev\ valoarea
psihologic\. Sf=ntul Ioan este medicul sufletelor, oferind mereu un diagnostic pre-
cis, foarte `n]eleg\tor fa]\ de sl\biciunea uman\, sever `ns\ `n corectarea egois-
mului, a desfr=ului, a arogan]ei [i a viciului. ~n acest sens, patrologul Johannes
Quasten spune c\ „sinceritatea infinit\ de care a dat dovad\ pe parcursul vie]ii im-
pune respect [i impresioneaz\ chiar [i ast\zi”20. Ceea ce mai impresioneaz\ `n `n-
treaga oper\ a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur este con]inutul [i expunerea eficace care
`mbin\ cu succes spiritul cre[tin [i frumuse]ea elenic\ a formei. ~n scrisori, Sf=ntul
Ioan nu ar fi el `nsu[i, dac\ `n expunerile sale s-ar mul]umi s\ arate doar aspectul
negativ al situa]iilor. Optimismul s\u, gustul pentru lupt\ p=n\ la eroism `l ajutau `n
timpul persecu]iilor. Era dotat natural pentru a galvaniza energiile, pentru a in-
sufla curajul [i cultura sa `i aducea `n acest punct exact. „Deta[area de bunurile p\-
m=nte[ti, cur\]ia con[tiin]ei, curajul pe care Sf=ntul Ioan `l arat\ … sunt valori fire[ti
care trebuie s\ se concretizeze `n virtu]i pentru cre[tini. Dac\ ultimul motiv al prac-
tic\rii lor este dragostea pentru Hristos, ne-ar r\m=ne pentru to]i, cel pu]in, singurul
mijloc de a `nfrunta `ncerc\rile vie]ii”21. 

A[a cum am precizat deja `n primele pagini ale prezentului studiu, Sf=ntul Ioan
Gur\ de Aur a corespondat prin scrisori [i cu Papa Inocen]iu22. Prima epistol\ a
fost scris\ `n anul 404, dup\ ziua Pa[telui, `nainte ca Sf=ntul Ioan s\ p\r\seasc\ ce-
tatea Constantinopolului `n cel de-al doilea s\u exil23, din care nu s-a mai `ntors.
Dup\ ce a recapitulat evenimentele `ncep=nd cu ajungerea lui Teofil, episcop de
Alexandria, la Constantinopol (iunie 403), dup\ ce discut\ despre Synodus ad
Quercum prin care fusese destituit (iulie 403), dup\ ce men]ionase reinstituirea sa
`n func]ie (iulie 403) [i revigorarea comploturilor `mpotriva sa, dup\ ce descri-
sese violentele scene din biserici, `n Ajunul Pa[telui (404) [i celebrarea sub cerul
liber a zilei Pa[telui `n afara zidurilor cet\]ii, Sf=ntul Ioan `[i completeaz\ recitalul
cronologic, care indic\ `n mod clar c\ scrisoarea a fost scris\ ulterior zilei Pa[-
telui, `n 404, `n timp ce omisiunea men]ion\rii celei de-a doua [i ultimei desti-
tuiri, `n iunie acela[i an, ne conduce la deduc]ia c\ scrisoarea a fost compus\ `na-
intea acestui eveniment.

~n jurul anului 408, adic\, la scurt timp dup\ moartea Sf=ntului Ioan Hrisostom,
Paladie, Episcop de Helenopolis, prietenul Sf=ntului [i autorul lucr\rii Istoria Lau-
siac\, a realizat o biografie a Sf=ntului Ioan, intitulat\ Dialogus de Vita S. Chrisostom,
`n care a introdus aceast\ scrisoare c\tre Papa S. Inocen]iu I24. ~n versiunea paladian\

19 Ibidem, p. 349.
20 Johannes Quasten, Patrologia, vol. II, I padri greci (secoli IV-V), traduzione ita-

liana del Dr. Nello Beghin, Edizione 1980, Ristampa 1998, Marietti, p. 434.
21 Anne-Marie Malingrey, Jean Chrysostome. Lettre d´exil a Olympias et a tous les fi-

dèles, `n col. Sources Chrétienne, Nº 103, Les Editions de Cerf, 29, Paris, 1964, pp. 32-33. 
22 P.G., LII, col. 529-536.
23 Data acceptat\ `n mod obi[nuit pentru cea de-a doua expulzare a sa este 20 iunie 404.
24 P.G., XLVII, col. 5-82. Scrisoarea ocup\ cap. II `n coloanele 8-12; cf. P. R. Coleman

Norton, op. cit., pp. 280-281.  
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a scrisorii citim c\ Sf=ntul Ioan se adreseaz\ [i lui Venerius, episcop de Milano, [i
lui Cromatius, Episcop de Aguileia25, informa]ie care lipse[te din scrisoarea exis-
tent\ `n corpus26. Din forma `n care este prezentat\ reiese c\ inten]ia lui Paladie
(care este cea mai de `ncredere autoritate pentru via]a Sf=ntului) a fost ca aceast\
declara]ie s\ apar\ ca o not\ la scrisoare, dar c\ aceasta a fost introdus\ `n scri-
soarea propriu-zis\. Pe de alt\ parte, poate fi privit\ ca o varia lectio, `n lipsa,
totu[i, a celei mai importante dintre numeroasele varia lectiones care iau na[tere din
compararea celor dou\ texte ale scrisorii [i care, ambele, din num\rul [i caracterul
lor, par a declara c\ rela]ia principal-secundar dintre scrisoarea din corpus [i scrisoa-
rea din Dialogus este vag\, de[i nu chiar at=t de distinct\ cum s-a sugerat27.

Sf=ntul Ioan `i scrie Papei S. Inocen]iu I `n scopul de a aduce la cuno[tin]a Epis-
copului Romei ilegalit\]ile comise `n Constantinopol, de a solicita o interven]ie `n
vederea stop\rii valului de tic\lo[ii (nelegiuiri), de a-i cere Papei S. Inocen]iu s\
declare c\ activit\]ile ilegale (ale Synodus ad Quercum) care avuseser\ loc `n ab-
sen]a sa (a Sf=ntului Ioan) nu au for]\ de lege [i c\ acei care s-au f\cut vinova]i de
astfel de nelegiuire trebuie pedepsi]i pentru `nc\lcarea legii ecleziastice [i pentru a
consolida bunele servicii `n beneficiul Papei Inocen]iu.

Dup\ cum se precizeaz\ `n cele men]ionate, cea mai mare parte a scrisorii des-
crie pe scurt `ncerc\rile de a-l expulza pe Sf=ntul Ioan de la conducerea Constan-
tinopolului, `ncep=nd cu amestecul personal [i la nivel local al lui Teofil, `n iunie 403,
[i culmin=nd cu scenele de h\r]uire din Constantinopol, din timpul S\pt\m=nii
Sfinte (a Patimilor), `n 40428. ~n Dialoguri, Paladie extinde aceast\ descriere `ntr-o
form\ detaliat\ [i furnizeaz\ un comentariu pe larg al istoricului acelei perioade,
iunie 403 - aprilie 40429. Paladie era bine preg\tit pentru acest serviciu, pentru c\
se afla `n Constantinopol `n acea perioad\, fiind chiar adus `n fa]a Synodus ad
Quercum30. Acordul dintre prezentarea oferit\ de el [i cea a Sf=ntului Hrisostom

25 Op. cit., col. 12.
26 De[i Sf=ntul Ioan Hrisostom adreseaz\ aceast\ scrisoare Papei S. Inocen]iu, cu cel

pu]in o ocazie, el utilizeaz\ pluralul - cf. P. R. Coleman Norton, art. cit., p. 281.  
27 Singurul traduc\tor `n englez\ al Dialogurilor, Herbert Moore (Dialogurile lui Pa-

ladie privind Via]a Sf=ntului Ioan Hrisostom – Londra, 1921), `ntr-o not\ asupra versiunii
paladiene a dialogurilor, spune (op. cit., p. 9, n. 2): Aceast\ scrisoare este oferit\ ca f\-
c=nd parte din epistolele Sf=ntului Ioan Hrisostom, dar  este posibil s\ nu fi fost scris\ de
el. Autorul declar\ c\ s-a limitat doar la a oferi substan]\ scrierii (....) (P.G., XLVII, 8),
[i totu[i stilul `i apar]ine, de[i apar [i parte din frazele lui Hrisostom. Este posibil ca Sf=n-
tul Ioan Hrisostom s\ fi scris `n latin\, din care Paladie a tradus liber, la fel cum Sozomen
traduce r\spunsul lui Inocen]iu (Historia ecclesiastica, VIII, 26). Scrisoarea se termin\,
conform ordinii cronologice, cu serviciile de Pa[te ]inute `n aer liber; un fals ar fi tr\dat pro-
babil oarecare cuno[tin]e despre evenimentele ulterioare. Fotie, dup\ o oarecare ezitare,
consider\ c\ ar fi lucrarea lui Hrisostom, `n special datorit\ stilului s\u retoric. Mi-e impo-
sibil (este vorba despre Coleman-Norton) s\ identific fie [i cea mai mic\ ezitare din partea
lui Fotie `n leg\tur\ cu autenticitatea scrisorii. – op. cit., p. 281. 

28 P.R. Coleman Norton, art. cit., p. 282.
29 P.G., XLVII, col. 26-34.
30 Fotius, op. cit., apud P. R. Coleman Norton, op. cit., p. 283.
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este foarte puternic, cu o singur\ excep]ie important\. ~n relatarea c\tre papa Ino-
cen]iu a tulbur\rilor din Constantinopol, `n Ajunul Pa[tilor, Sf=ntul Ioan Hrisostom
scrie c\ solda]ii au p\truns `n biserici, au dat afar\ clerul [i enoria[ele, au profanat
elementele sacre31. 

Pe de alt\ parte, Paladie declar\ c\ bisericile erau goale [i c\ inamicii Sf=n-
tului au angajat ajutor militar pentru a convinge oamenii s\ se adune `n biserici,
[i nu `n b\ile Constantinopolului, unde se ]inea veghea Pa[telui [i de unde clerul [i
enoria[ele au fost alunga]i [i unde a avut loc profanarea obiectelor sacre32. 

Socrate este de acord cu Paladie (Historia ecclesiastica, VI, 18), `n timp ce
Sozomen [i Theodoret nu furnizeaz\ detalii.

Majoritatea criticilor moderni ar armoniza aceste prezent\ri diverse ale loca-
lit\]ilor prin combinarea lor – presupun=nd c\ au avut loc dou\ atacuri diferite,
unul asupra bisericilor, cel\lalt, la o or\ mai t=rzie, asupra b\ilor comune, dup\
`ncerc\ri e[uate ale for]ei armate de a convinge oamenii s\ se `ntoarc\ `n biserici,
pentru ca `n Ziua de Pa[ti acestea s\ nu mai aib\ un caracter izolat. Aceasta este
opinia lui Tillemont, Montfaucon, Stephens, Farrar [i Venables. Dar Bright, de[i
nu se gr\be[te s\-i contrazic\, sus]ine c\ „este pu]in probabil s\ fi fost dou\ ata-
curi. Dac\ a avut loc o singur\ astfel de scen\, atunci aceasta trebuie plasat\, sub
autoritatea lui Hrisostom, `n biseric\, probabil `n cea a Sfintei Sofia sau a Apos-
tolilor”; [i este u[or s\ `n]elegem cum a putut Paladie s\ se g=ndeasc\ la „b\i, dac\
nelegiuirile au avut loc, `n cea mai mare parte, `ntr-un baptisteriu”. Prin urmare, Bright
sus]ine c\ „trebuie s\ presupunem c\ a avut loc o singur\ scen\ de furie, nu dou\”33.

Este adev\rat c\ se pot face comentarii asupra ambelor puncte de vedere, dar
chiar nu este neap\rat necesar s\ alegem una [i s\ excludem total pe cealalt\. „Oare
solu]ia optim\ – se `ntreab\ C. Norton – constat\m ipoteza c\ au existat dou\ ata-
curi sau c\ Paladie, la patru ani dup\ eveniment, asocia b\ile cu baptisteriile, ci `n
presupunerea c\ Sf=ntul Ioan Hrisostom `n]elegea prin b\ile Constantinopolului
de fapt bisericile din Constantinopol? Oare nu este probabil ca discrepan]a, dac\
exist\, s\ se fi n\scut din importan]a conferit\ de Paladie scenelor `ngrozitoare din
b\ile Constantinopolului, care s-au impregnat mai puternic `n memoria sa dec=t orice
act similar comis `n biserici?”34. 

Faptul c\ a doua epistol\ c\tre Papa Inocen]iu a fost scris\ c=ndva dup\ luna
iunie a anului 406 reiese din declara]ia Sf=ntului Ioan c\ `[i petrece al treilea an
de exil35. Nu exist\ alt\ dovad\ `n scrisoare care s\ indice unde locuia marele an-
tiohian la momentul compunerii scrisorii, dec=t referin]a sa la isaurienii care au
infestat Armenia. Scrisoarea, care este scurt\, exprim\ recuno[tin]a Sf=ntului Ioan
c\tre Pap\ pentru iubirea constant\ a acestuia fa]\ de el [i pentru toate eforturile pe
care le f\cuse (Papa) [i le f\cea `nc\ pentru el (pentru Sf=ntul Ioan). ~ns\ interven]ia

31 P.G., LII, col. 533.
32 P.G., XLVII, col. 33.
33 Age of Fathers, II, 80 apud P. R. Coleman Norton, op. cit., p. 284.
34 P. R. Coleman Norton, art. cit., p. 283.
35 P.G., LII, col. 536.
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papei Inocen]iu I [i cea a `mp\ratului Occidentului, Honorius, pe l=ng\ fratele s\u
din Orient, Arcadius, printr-o ambasad\ special\ `n prim\vara lui 406, au e[uat. 

Stephens, `n lucrarea sa Saint John Chrysostom, la care am mai f\cut referire `n
acest studiu, a lansat, cu privire la scrisorile Sf=ntului Ioan, c=teva teorii f\r\ temei
real. El este de p\rere c\ aceste scrisori, interesante prin ele `nsele, „ilustreaz\ `n mod
remarcabil (mai ales prima) tendin]a cresc=nd\ a Cre[tin\t\]ii de a apela la arbi-
trajul Bisericii vestice [i `n special al Episcopului Romei, `n probleme legate de dis-
ciplina ecleziastic\. Spiritul Vestului, de creator de lege [i proteguitor al ei, este
invocat pentru a se limita turbulen]a [i neru[inarea R\s\ritului”36. Trebuie `ns\ pre-
cizat c\, de[i Sf=ntul Ioan Hrisostom solicit\ ajutorul Papei Inocen]iu I, nu ape-
leaz\ totu[i la el ca la supremul arbitru. Aceasta reiese clar din con]inutul scriso-
rilor. Faptul c\ Hrisostom se a[tepta ca Papa s\ arate scrisorile sale prela]ilor
apropia]i lui este evident din utilizarea pluralului [i din nota lui Paladie din care
reiese c\ prima epistol\ a fost adresat\ [i episcopilor de Milan [i Aquileia – uzan]\
[i ac]iune care pot fi `n]elese numai pe baza presupunerii c\ Sf=ntul Ioan Hrisostom
i-a scris Papei ca un episcop c\tre un frate episcop37.

Papa Inocen]iu, la care Sf=ntul Ioan a f\cut apel, ob]ine t=rziu reabilitarea aces-
tuia, dup\ trecerea Sf=ntului Ioan din lumea aceasta, `n anul 41238.

Pe drumul lung [i silnic al deport\rii, Sf=ntul Ioan p\stra leg\tura cu cei apro-
pia]i prin scrisori. El arat\ suferin]ele [i necazurile lui, dar e mereu preocupat de
scumpa sa Biseric\ [i de r\sp=ndirea Evangheliei. Din exilul s\u amar, autorul
nostru scrie nu numai Olimpiadei, ci [i multora din ceilal]i prieteni ai lui: episcopi,
preo]i, dreg\tori, doamne (are peste 100 de coresponden]i). Dup\ o oprire scurt\
la Niceea, Sf=ntul Ioan a ajuns, la sf=r[itul a 77 de zile, la Cucuz sau Arabissos, `n
Armenia Mic\. Interven]ia partizanilor s\i la Constantinopol, a[a numi]ii ioani]i,
[i moartea Eudoxiei spre sf=r[itul anului 404 nu i-au schimbat situa]ia. Ioan scrise
de la Cucuz [i papei Inocen]iu, dar acesta n-a putut face nimic pentru el. Du[-
manii s\i de la Constantinopol au reu[it s\-l determine pe `mp\rat s\-l transfere
`ntr-un loc mai `ndep\rtat, `n care eventualitatea revenirii s\ fie imposibil\. Locul
ultimei destina]ii era fort\rea]a Pityontis, un or\[el de pe ]\rmul oriental al M\rii
Negre, la poalele Caucazului (`n Abhazia de azi), avanpostul cel mai `ndep\rtat al
Imperiului `n aceast\ zon\ (`n acela[i ]inut vor fi trimi[i `n exil, 255 de ani mai
t=rziu, [i Sf=ntul Maxim M\rturisitorul [i ucenicii s\i, cei doi Anastasie). Drumul era
greu [i puterile sale sl\bite, fiind m\cinat de boal\ [i for]at de solda]i s\ parcurg\ pe
jos calea c\tre locul de exil. ~ns\ „ordinele erau precise. Drumul trebuia f\cut pe
jos, `n mar[ for]at, al\turi de o escort\ militar\ care trebuia s\-i fac\ regimul de via]\
c=t mai dur, f\r\ cru]are [i f\r\ odihn\, nici `ng\duin]i fa]\ de v=rsta [i s\n\tatea ar-
hiepiscopului distrus\ de ascez\ [i de cei trei ani de exil”39. De aceea, el nu mai
ajunge dec=t p=n\ la Comana, `n Pont. 

36 Stephens, op. cit., p. 335.
37 P. R. Coleman Norton, art. cit., p. 284.
38 Hubertus R. Drobner, Patrologia, Istituto Patristico Augustinianum, Roma, 2003,

p. 442.
39 Diac. Ioan I. Ic\ jr., Arhiepiscopul [i diaconi]a, `n vol. „Scrisori din exil”, Edit.

Deisis, Sibiu, 2003, p. 6.
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Pe parcursul vie]ii sale, Hrisostom a `nt=lnit oameni care au dorit s\-l com-
promit\ sau s\-l ucid\, dar [i prieteni adev\ra]i [i devota]i care i-au oferit ajutorul
`n vremurile tulburi [i au luptat pentru el cu mult curaj [i abnega]ie. Sf=ntul Ioan este
convins c\ „atunci c=nd e[ti r\nit de dragoste, nu mai ]ii seam\ de greut\]i; `nduri
totul cu u[urin]\, oric=t de multe ar fi primejdiile, oric=t de mari ar fi greut\]ile; un
singur lucru urm\re[ti: s\-]i `mpline[ti dorul”40. 

Dou\ din coordonatele principale ale umanismului hrisostomic `n con]inutul scri-
sorilor sale este prietenia [i dragostea. Rareori `n literatur\ `nt=lnim vorbindu-se
a[a de frumos despre acestea. Nu am putea s\-i repro[\m Sf=ntului Ioan c\ [i-a scris
opera inspirat fiind doar de un umanism deschis. At=t via]a, c=t [i opera sa, o do-
vedise autenticitatea cre[tinismului [i a tr\irilor sale [i moartea `l a[teapt\ pe drum
pentru a ar\ta c\ mesajul s\u nu con]ine doar vorbe goale inspirate de o retoric\
u[oar\41. 

~n concep]ia Sf=ntului Ioan, prietenia, pentru ca s\ fie puternic\ [i schimb\-
toare, trebuie s\ aib\ temei, motiv [i model pe Hristos, Care {i-a dat via]a pentru
prietenii S\i (Ioan XV, 13). Continu=nd, marele arhip\stor precizeaz\ c\ prietenia
este unirea at=t de str=ns\ `ntre cel ce iube[te [i cel iubit, `nc=t s\ nu mai fie dou\
persoane deosebite, ci un singur om: „dac\ ai dou\zeci de prieteni, vezi cu `nc\
dou\zeci de ochi, lucrezi cu `nc\ dou\zeci de m=ini, mergi cu `nc\ dou\zeci de pi-
cioare. Un ins poate s\ fie datorit\ prietenilor `n mai multe locuri deodat\, `n ace-
la[i timp”42. C=nd a vorbit despre prietenie, Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur a scos la
lumin\ exemplul lui Moise, Avraam, Iacov, Iosif [i David, care n-au ]inut seama
de folosul lor, ci numai de interesele prietenilor, c=[tig=ndu-[i astfel slav\, pe c=nd
egoi[tii au suferit pagub\, cum s-a `nt=mplat cu Lot [i chiar Iona, `ntr-un moment
de sl\biciune. ~n aceast\ privin]\, Sf=ntul Ioan ne-a oferit ca exemplu de urmat `nalta
[i frumoasa prietenie cultivat\ de Sf=ntul Apostol Pavel care se ruga s\ cad\ chiar
din slava vie]ii viitoare pentru m=ntuirea altora; el f\cea aceasta pentru unii de care
nu r\spunz\tor, fiind trimis nu la evrei, ci la p\g=ni. 

Referindu-se la felurile prieteniei [i pricinile pe care se `ntemeiaz\ ea, Sf=n-
tul Ioan prezint\ `n termeni encomiastici prietenia duhovniceasc\ ce nu urm\re[te
foloase personale, ci sluje[te dezinteresat unor idealuri sublime: „pentru c\ oamenii
se unesc `ntre ei pe temeiul acestor pricini trec\toare, de aceea nici prieteniile din-
tre ei nu sunt nici c\lduroase, nici nu d\inuiesc. Se `ntrerupe dragostea de se isc\
`ntre ei insulte, pagube de bani, invidie, dragoste de slav\ de[art\ [i altele la fel cu
acestea. Se `ntrerupe dragostea, c\ nu are r\d\cin\ duhovniceasc\. Dac\ ar fi avut o
astfel de r\d\cin\, nici o pricin\ lumeasc\ n-ar fi stricat dragostea duhovniceasc\.
Dragostea de aproapele `ntemeiat\ pe dragostea de Hristos este trainic\, nestricat\,
nebiruit\, nesf\r=mat\. N-o pot sf\r=ma nici calomniile, nici primejdiile, nici moar-
tea, nici altceva asem\n\tor. Orice ar p\timi un om care iube[te a[a pe aproapele

40 Omilia LV, II la Facere, traducere, introducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, `n
col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 22, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1989, p. 215.  

41 Anne-Marie Malingrey, art. cit., p. 33. 
42 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia LXXVIII, 4 la Ioan, P.G., LIX, col. 425.
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s\u, nu va `nceta niciodat\ a-l iubi, pentru c\ se uit\ la pricina dragostei sale, la
Hristos. Dar cel care iube[te pentru c\ e iubit [i el la r=ndul s\u o termin\ repede
cu dragostea, dac\ prietenul s\u `l sup\r\ cu ceva; dimpotriv\, cel legat de semenul
s\u cu lan]ul dragostei de Hristos niciodat\ nu va pune cap\t prieteniei”43. ~n alt
loc, Sf=ntul P\rinte spune: Prietenii adev\ra]i cov=r[esc pe p\rin]i [i pe fii,
vorbesc de prietenii cei dup\ Hristos.44 ~n viziunea Sf=ntului Ioan, „ramurile prie-
teniei sunt `nc\rcate nu de m\rg\ritare, ci de parfumul virtu]ii, mai pl\cut dec=t
acelea. Orice pl\cere, de r=nd ori nobil\, mai dulce ca mierea de-ar fi, prietenia o
`ntrece. Mierea produce sa]iu, prietenul, niciodat\, c=nd e adev\rat prieten, c\ci do-
rin]a cre[te mai mult [i sa]iul nu poate curma pl\cerea. Prietenul ne e mai scump
ca via]a prezent\. Mul]i oameni, dup\ moartea prietenilor, n-au mai avut dorin]\ s\
tr\iasc\ mai departe. Cu prietenul ]i-e u[oar\ [i calea exilului; f\r\ el nici acas\ nu
te sim]i bine. Cu un prieten [i s\r\cia e suportabil\; f\r\ el, [i s\n\tatea [i bog\]ia sunt
de nesuferit. Un prieten este un alt eu. ~mi pare r\u c\ nu pot s\ `nf\]i[ez `n cu-
vinte chipul cel adev\rat al prieteniei. ~mi dau seama c\ vorbele mele sunt cu mult
sub ceea ce trebuie spus”45. 

Nu mul]i P\rin]i sau scriitori biserice[ti `nal]\ dragostei [i prieteniei at=t de emo-
]ionante imne, precum a `n\l]at Sf=ntul Ioan `n toate operele [i `n toate `mpreju-
r\rile vie]ii sale. Pentru el, dragostea de Dumnezeu [i de oameni nu este un cuv=nt
gol, ci cea mai vie [i minunat\ realitate, singura pentru care via]a merit\ s\ fie
tr\it\, precum `nsu[i spune: „Ce se poate asem\na cu dragostea? Nimic! Ea este
r\d\cina, izvorul [i mama bun\t\]ilor, virtute care nu produce suferin]\, virtute plin\
de pl\cere [i aduc=nd mult\ bucurie acelora care o exercit\”46. Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur a ostenit ne`ncetat [i a ajutat ca nimeni altul pe to]i aceia care erau apelau, `n
orice form\, la mila, la ajutorul [i m=ng=ierile Bisericii. De[i p\truns de suferin-
]ele exilului, inima lui de om [i ierarh revars\ dragostea `n valuri peste to]i prie-
tenii s\i sau cei care manifest\ deschidere de suflet pentru aceasta, iar de la ei,
aceea[i dragoste se `ndreapt\ spre el, chiar dac\ fizic se aflau la mari dep\rt\ri, c\ci
prietenia nu o poate `mpiedica nici lungimea drumurilor, nici cerul, nici p\m=n-
tul, nici moartea, nici nimic altceva, ci este mai tare [i mai puternic\ dec=t toate;
chiar dac\ este n\scut\ dintr-un singur suflet, ea poate `mbr\]i[a multe suflete.47

Concep]ia Sf=ntului Ioan despre om este o dragoste fierbinte pentru acesta.
Nimic `n lume nu merit\ at=ta dragoste ca omul [i fiec\rui om `i suntem datori cu
ea, odat\ ce „Hristos iube[te pe fiecare om cu aceea[i dragoste cu care iube[te `n-

43 Omilia LX, III la Matei, traducere, introducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, `n
col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 23, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1994, p. 702. 

44 Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesaloniceni, omilia II, `n vol. Comen-
tariile sau Explicarea Epistolei c\tre Coloseni, I [i II Tesaloniceni, traducere din limba
elin\, edi]ia de Oxonia, 1855, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucure[ti, 1905, p. 179.

45 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia II, 3-4, la I Tesaloniceni, P.G., LXII, col. 403-406. 
46 Idem, Scrisoarea 222, P.G., LII, col. 733-734.
47 Idem, Omilia 9, 3 la Efeseni, P.G., LXII, col. 73. 
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treaga lume”48. Din aceast\ iubire curat\ [i jertfelnic\ [i `nalt\ concep]ie cre[tin\
despre om au izvor=t toate faptele bune ale acestui bun arhip\stor de suflete. 

Departe de ai s\i [i suport=nd suferin]ele deport\rii, scrisorile erau cea mai mare
bucurie a sa. Chiar [i `n exil fiind, g=ndurile sale nu sunt numai la Constan-
tinopol [i la adep]ii s\i, la preo]ii [i s\racii lui, ci are `n vedere noi activit\]i ecleziale.
Se ocupase odinioar\ de convertirea [i protec]ia ecleziastic\ a go]ilor reziden]i la
Constantinopol; acum privirea sa se `ndreapt\ spre Persia `nvecinat\, Go]ia [i
Fenicia [i c=nt\re[te posibilit\]ile unei vaste misiuni cre[tine acolo, ceea ce nu mai
f\cuse nici un alt cap al Bisericii grece[ti. Unele scrisori con]in [i mesaje mai per-
sonale [i ni-l arat\ pe Ioan cople[it de singur\tate [i inactivitate, altele sunt `n-
demnuri la rezisten]\ [i curaj c\tre ioani]ii persecuta]i, iar altele ni-l arat\ ca pe
un optimist incurabil. ~n plus, Sf=ntul Ioan Hrisostom `ncearc\ s\ p\streze rela-
]iile cu episcopul Romei [i cu al]i reprezentan]i influen]i ai Bisericii Apusene [i
R\s\ritene. Nu crede `n pierderea cauzei sale [i continu\ s\ spere pacea Bisericii [i
victoria a ceea ce e drept49.

}inuta frecvent\ `n coresponden]a Sf=ntului Ioan este: „grija pentru to]i, preo-
cuparea de binele Bisericii, m=ng=ierea celor `nchi[i, batjocori]i sau pedepsi]i
pentru el, mustrarea pentru t\cerea unora, mul]umiri c\lduroase pentru interesul
[i mai ales pentru dragostea pe care al]ii i-o poart\”50. Una dintre aceste persoane cu
care a purtat o frumoas\ coresponden]\ a fost vestita diaconi]\ Olimpiada, carac-
terizat\ de Paladie ca av=nd caracter b\rb\tesc `n via]\, `n nevoin]e, `n [tiin]\ [i `n
suportarea nenorocirilor51. Cele mai frumoase scrisori sunt cele 17 trimise aces-
tei diaconi]e, care, r\mas\ v\duv\ la 20 de luni dup\ c\s\torie, s-a dedicat Bise-
ricii, dup\ ce [i-a `mp\r]it averea ei la s\raci. 

~ntre Ioan [i Olimpiada, vestita diaconi]\ din Constantinopol, s-a purtat o inte-
resant\ coresponden]\ din timpul celui de-al doilea exil al arhiepiscopului, cores-
ponden]\ din care s-au p\strat cele 17 scrisori ale sf=ntului c\tre aceasta. Dincolo
de aspectul lor documentar, de dezvolt\rile biblice, de `ndemnurile morale care
au `n centru lupta statornic\ cu `ntristarea [i suferin]a, scrisorile c\tre Olimpiada ne
relev\ – chiar [i `n absen]a r\spunsurilor acesteia din urm\, din nefericire pier-
dute – existen]a unei emo]ionante afec]iuni, a unei intense prietenii `ntre ascetul
[i severul arhiepiscop [i una din diaconi]ele ce f\ceau parte din clerul Bisericii din
Constantinopol52. 

Un fir ro[u al scrisorilor din exil ale lui Ioan c\tre Olimpiada `l constituie silin]a

48 Idem, Omilia II, 8 la Epistola c\tre Galateni, P.G., LXI, col. 647.
49 Vezi Hans Freiherr Von Campenhausen, P\rin]ii greci ai Bisericii, Traducere din ger-

man\ de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2005, pp. 227-
228 [i Diac. Ioan I. Ic\ jr., Arhiepiscopul [i diaconi]a, `n vol. „Scrisori din exil”, Edit.
Deisis, Sibiu, 2003, p. 8. 

50 Pr. Prof. Ioan G. Coman, art. cit., p. 605.
51 Palladiu, Dialog istoric cu Teodor, diacon al Bisericii Romane, despre via]a [i

petrecerea Fericitului Ioan Gur\ de Aur, episcop al Constantinopolului, 5, P.G., XLVII,
col. 18; cf. Pr. Prof. Ioan G. Coman, art. cit., p. 605. 

52 Diac. Ioan I. Ic\ jr., art. cit., pp. 8-9.
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de a o face se elibereze de tirania deprim\rii, s\ dep\[easc\ starea de athymia, urc=nd
c\tre euthymia, s\ treac\ de la m=hnire la bun\ dispozi]ie [i lini[te sufleteasc\, cu-
raj [i n\dejde de mai bine. Caracteriz=nd starea de deprimare, marele arhiepiscop
spune c\ „`ntristarea e cea mai cumplit\ dintre toate p\timirile, c\ este culmea [i
capul lucrurilor cumplite”53, fiind mai ap\s\toare dec=t toate, dar cu c=t e mai
ap\s\toare, cu at=t mai mari r\spl\tiri are. ~i propune diaconi]ei, ca procedeu de
lupt\ `mpotriva `ntrist\rii ce o cuprinsese, medita]ia la suferin]ele [i `ncerc\rile
unor persoane din istoria sf=nt\ a m=ntuirii: (Iosif, Laz\r, Pavel, Iov etc.). Atunci
c=nd aminte[te de r\bdarea `n suferin]e a s\racului Laz\r, Hrisostom men]io-
neaz\: „{i Laz\r acela care c\zuse `n neputin]a firii – iar acest lucru nu era o p\ti-
mire pentru Dumnezeu – [tii de ce cununi s-a bucurat fiindc\ a p\timit [i a r\bdat
[i a suportat cu noble]e lipsa `ngrijitorilor, suferin]a produs\ de r\ni, de foame, de
dispre]ul [i cruzimea bogatului. De[i nu g\sim s\ spunem nici o virtute a lui, nici
c\ a miluit pe s\raci, nici c\ a ajutat pe cei nedrept\]i]i, nici c\ ar fi lucrat vreun
lucru bun, ci doar c\ z\cea la poarta bogatului, boala lui, limbile c=inilor [i dis-
pre]ul fa]\ de el al bogatului, care toate ]ineau de p\timirea celor rele. {i de[i n-a
f\cut nimic nobil, numai pentru c\ a suportat cu noble]e `ntristarea venit\ de aici
a avut aceea[i soart\ ca [i patriarhul care a realizat virtu]i”54, c\ci „cu c=t se `ntind
peste noi  `ncerc\rile, cu at=t ne spore[te m=ng=ierea [i avem mai bune n\dejdi des-
pre cele viitoare”55. Discu]ia e purtat\ nu numai pe teren biblic, ci [i moral, filo-
sofic [i teologic. ~n viziunea Sf=ntului P\rinte, suferin]a nu este s\dit\ ontologic
`n om, ci este un accident, o urmare a p\catului, o pedeaps\, dar nu una r\zbun\-
toare, ci una pedagogic\, menit\ s\-l `nve]e necontenit pe om s\ se smereasc\ [i
s\-[i cunoasc\ firea. Orice om `[i pune problema suferin]elor pe care le `ndur\ [i
to]i oamenii reac]ioneaz\ cu team\ `n fa]a iminen]ei unor suferin]e. Sf=ntul Ioan vor-
be[te despre suferin]\ ca despre un leac, ca despre un drum spre o filosofie `nalt\
`n via]\. Acest lucru `l confirm\ majoritatea Sfin]ilor P\rin]i. Arhip\storul Ioan
spune c\, precum aurul topindu-se leap\d\ rugina (impurit\]ile), a[a [i omul, tre-
c=nd prin ispite [i suferin]e, leap\d\ din trupul s\u `nclinarea spre p\cat56 [i „nimic
nu ne face at=t de str\luci]i [i invidia]i [i nu ne umple de zeci de mii de lucruri bune
ca mul]imea `ncerc\rilor, primejdiile, ostenelile [i `ntrist\rile [i faptul de a su-
porta cu bl=nde]e toate uneltirile venite necontenit de la cei de la care n-ar fi
trebuit nicidecum”57.

Din coresponden]a purtat\ de Olimpiada diaconi]a cu marele arhiepiscop sur-
ghiunit descoperim mai ales un model de prietenie duhovniceasc\ sincer\, adev\-
rat\ [i candid\. Diaconi]a a trecut la Domnul la c=teva luni dup\ aflarea ve[tii
decesului arhiepiscopului surghiunit, probabil pe 25 iulie – data pr\znuirii ei de
Biserica bizantin\. Memoria ei a supravie]uit veacurilor `n primul r=nd prin scrierile

53 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrisori din exil, 17 scrisori c\tre Olimpiada, scrisoarea X,
6a, trad. de Ioan I. Ic\ jr., Edit. Deisis, Sibiu, 2003, p. 190.

54 Ibidem, scrisoarea X, 7e, 8b, p. 193.
55 Ibidem, scrisoarea I, 1a, p. 135.
56 Ibidem, scrisoarea XVI, p. 245.
57 Ibidem, scrisoarea X, 10b, p. 197.
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marilor P\rin]i ai Bisericii dedicate sau `nchinate „uneia dintre cele mai remar-
cabile [i tulbur\toare figuri feminine ale epocii patristice: Olimpiada diaconi]a”58. 

~ntreaga coresponden]\ a Sf=ntului Ioan relev\ frumuse]ea prieteniei cre[tine
[i a `ntr-ajutor\rii reciproce, cultivat\ pe marea acestei vie]i tulburate de nenu-
m\rate v=nturi care vor s\ abat\ c=rma cor\biei m=ntuirii, `ns\ aceasta din urm\
este nelipsit\ de ancora n\dejdii `n Hristos, iar c\l\torii ei credincio[i primesc ar-
vuna bucuriei ve[nice `nc\ din lumea aceasta. {i aceast\ arvun\ `i m=ng=ie [i le
insufl\ curaj.

58 Diac. Ioan I. Ic\ jr., art. cit., p. 27.
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Abstract

Saint John Chrysostom remains the most famous among the Greek Fathers and one
of the most fascinating figures of  Christian Antiquity. 

As it regards Saint John Chrysostom’ work, we may say that he leaves to posterity
a great work, unequalled both in size and in contents, comprising 18 volumes in Migne
edition (vol. 47-64), comparable only with that of Origen or of Augustine.

In volume LII of the Patrologia Graeca, Migne has collected 240 genuine Epistles
of Saint John Chrysostom (ca. 349-407).  The extant corpus epistolarum of Saint John
Chrysostom, with one exception (the first epistle to Pope S. Innocent I), belongs to the
last period of his life, from his exile in 404 to his death in 407. The Letters are a very
valuable source, not only for an account of the times in which Saint John Chrysostom
lived, but also for the reconstruction of the story of the period of his life passed in exile.


