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NOT| ASUPRA EDI}IEI*

Întru o mai bun\ cunoa[tere a operelor Sfântului Paisie de
la Neam] († 15 noiembrie 1794) [i de c\tre cititorii din zilele
noastre, ne-am str\duit s\ le adun\m din manuscrise r\zle]ite
prin arhive [i biblioteci [i, iat\, acum, în prima edi]ie româneasc\, vede în lumina tiparului, cu ajutorul lui Dumnezeu,
volumul al doilea de Cuvinte [i scrisori duhovnice[ti1. Activitatea literar\ a marelui stare] este reprezentat\ în volumul de
fa]\ de înc\ 16 lucr\ri, care, prin temele abordate, îi confirm\
cu prestigiu numele de înnoitor al vie]ii isihaste din a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea în }\rile Române [i în sud-estul
Europei.
Printre cele mai importante opere, cititorii vor afla aici
textul A[ez\mântului vie]ii de ob[te de la Dragomirna din 1763 [i
varianta scurt\ a aceluia[i A[ez\mânt, redactat\ în 1778 la Secu,
prin care în m\n\stirile din Moldova a fost înlocuit atunci un
regulament monahal mai vechi – A[ez\mântul vie]ii de ob[te,
înt\rit de domnitorul Miron Barnovschi [i Mitropolitul Anastasie Crimca în 1626. Se remarc\, de asemenea, cele dou\ lucr\ri consacrate rug\ciunii min]ii – Alc\tuire despre rug\ciunea min]ii (1770) [i Adeverire pentru rug\ciunea min]ii (1793) –,
la fel [i o scriere de mari propor]ii ce trateaz\, între altele,
despre Pravila Bisericii [i pravila c\lug\rului – Disputa cu
Atanasie Moldoveanul, alc\tuit\ de Cuviosul Paisie în Sfântul
*1

La edi]ia a II-a.
Volumul întâi a ap\rut în 1998 la Editura „Tipografia Central\” din
Chi[in\u.
1
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Munte la vârsta de 35 de ani. Se mai disting prin valoarea lor
[i alte cuvinte, înv\]\turi [i scrisori duhovnice[ti ce reflect\ mai
cu seam\ activitatea intern\ a ob[tii paisiene.
Pe lâng\ acestea, volumul este înso]it în anex\ de patru lucr\ri ale ucenicilor, care întregesc cu aspecte inedite preeminen]a personalit\]ii [i renumele ce l-a avut Cuviosul Paisie
printre contemporani. Sub acest aspect un loc deosebit revine
scrierilor necunoscute ale lui Isaac Dasc\lul.
Vom consemna totodat\ c\, dup\ ce primul volum al prezentei edi]ii a avut drept cuvânt îndrept\tor Prefa]a prof. acad.
Virgil Cândea, domnia sa a acceptat [i a scris, cu bun\voin]a [i
erudi]ia ce îl caracterizeaz\, dar [i cu dragostea ce o are pentru
opera Cuviosului Paisie, [i o Postfa]\ la volumul al doilea.
Despre cuprinsul volumului al doilea am ar\tat pe scurt în
nota asupra edi]iei la volumul precedent, în contextul argument\rii aduse pentru divizarea întregului material în dou\
fascicule, men]ionând doar c\ el se va constitui din lucr\ri cunoscute în limba român\. Alte preciz\ri nu s-au f\cut, ele îns\ se
impun în mai multe privin]e pentru ambele volume, în special
dup\ reexaminarea manuscriselor cu operele paisiene, ceea ce
ne-a determinat s\ prezent\m spre completarea informa]iilor [i
orientarea corect\ a cititorului înc\ o not\ asupra edi]iei.
Pentru început vom preciza ce avem în vedere prin lucr\ri
cunoscute. Am considerat a fi cunoscute scrierile ce au circulat
în manuscrise prin intermediul traducerilor române[ti efectuate
dup\ originalele slavone ale stare]ului Paisie (cu câteva excep]ii) în timpul vie]ii lui sau mai târziu. Pentru operele din
cuprinsul acestui volum, împreun\ cu anexele, dispunem de
18 texte române[ti de epoc\. În mai multe cazuri se constat\ c\
num\rul copiilor române[ti îl dep\[e[te pe cel al manuscriselor
slavone. Aceast\ stare de lucruri, adic\ atestarea versiunii române[ti al\turi de originalele slavone (dar în manuscrise diferite, cu strict\ delimitare lingvistic\) într-un num\r de exemplare
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mai mare decât cele slavone din aceea[i perioad\ cronologic\,
este o m\rturie gr\itoare a interesului manifestat de c\lug\rii români fa]\ de activitatea literar\ a Cuviosului Paisie întru folosul lor sufletesc [i întru dobândirea în]elesului deplin al înv\]\turilor lui duhovnice[ti în limba lor matern\. Este în acela[i
timp [i o dovad\ a purt\rii de grij\ ce au avut-o ei pentru traducerea, difuzarea [i p\strarea operelor originale ale stare]ului
lor. Astfel, în contextul respectiv, se poate afirma cu certitudine
c\ scrierile Cuviosului Paisie erau foarte bine cunoscute ucenicilor s\i români în traducere româneasc\ [i, probabil, într-un
num\r mai mare decât [tim noi în prezent.
Pe de alt\ parte, operele incluse în acest volum pot fi apreciate drept cunoscute în majoritate [i cititorilor de ast\zi, deoarece opt dintre ele s-au editat integral în limba român\, iar alte
patru par]ial, ca p\r]i componente ale unor florilegii [i studii sau
ca texte aparte. {i, iar\[i, nu putem trece cu vederea c\ dintre
acestea, în limba originalului s-au editat doar trei lucr\ri integral [i altele cinci par]ial. În schimb, unele texte au v\zut lumina tiparului în ultima vreme în versiunile italian\, englez\ [i
polon\. Vom prezenta în cele ce urmeaz\ o scurt\ trecere în
revist\ a edi]iilor anterioare, dar în special a celor române[ti, de
care am ]inut cont [i pe care le-am utilizat la preg\tirea pentru
tipar a materialelor din volumul al doilea, în afar\ de manuscrise
[i totodat\ în absen]a acestora.
Mai întâi au fost publicate în 1817 patru scrisori în cartea
intitulat\ Adunare a Cuvintelor celor pentru ascultare de la mul]i
Sfin]i [i Dumnezeie[ti P\rin]i, spre folosul celor ce întru dânsa
vor voi s\ se grijeasc\ de mântuirea lor. {i via]a Cuviosului
P\rintelui nostru Stare]ului Paisie, împreun\ cu oarecare dintre
trimiterile Sf[i]n[]iei] sale. Acum întâi tip\rite cu blagoslovenia
Preasfin]itului Mitropolit al Mold[ovei] Kyriou Veniamin. Prin
osârdia Preacuvios[ului] Stare] [i Arhimandr[it] al sfintelor
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m[\n\stiri] Neam][u] [i Sec[u] kyr Silvestru. În sf[â]n[ta]
m[\n\stire] Neam][u], la anul 1817. De Gherontie ierom[onahul]
tip[ograful]. Cele patru scrisori sunt urm\toarele: C\tre preotul
Dimitrie din Poltava, datând din 16 mai 1766; C\tre ucenicii
s\i care se aflau la metocul Nec[ani, la seceri[, din 21 iulie 1775;
C\tre p\rin]ii r\ma[i în Dragomirna, dup\ mutarea în M\n\stirea Secu [din 1775]; R\spuns pentru nemâncarea de carne,
c\tre p\rin]ii Dorotei [i Gherontie [din anii 1787-1891]. La
180 de ani de la apari]ie, cartea a fost reeditat\ de acad. Virgil
Cândea, cu valoroase note [i comentarii [i o postfa]\ (Cuvinte
despre ascultare. Publicate de ucenicii Cuviosului Paisie Stare]ul la m\n\stirea Neam]u în anul 1817. Date acum pe slov\
nou\ [i grai îndreptat de Virgil Cândea. La Editura Anastasia
în anul 1997). Cu bun\voin]a editorului, am preluat pentru edi]ia
noastr\ textele celor patru scrisori men]ionate mai sus, împreun\
cu aproape toate notele [i comentariile lor.
Dintre textele scrisorilor editate în 1817 în limba român\,
numai una, cea c\tre preotul Dimitrie, a fost ulterior publicat\
în slavon\ (vezi: Jitie i pisaniia moldavskogo star]a Paisiia Velicikovskogo, Moscova, 1847, pp. 274-296). Un fragment din
scrisoarea c\tre Dorotei [i Gherontie a fost inclus în continuare
de prot. Serghie Cetverikov în cartea sa tradus\ în limba român\ de Episcopul Nicodim [i editat\ la M\n\stirea Neam]u
în 1933 [i 1940 (vezi: Paisie Stare]ul M\n\stirii Neam]ului din
Moldova, în edi]ia a II-a, p. 302; vezi acela[i fragment [i în edi]ia rus\: Protoierei Serghii Cetverikov, Moldavskii stare] Paisii
Velicikovskii. Ego jizni, ucenie i vliianie na pravoslavnoe monasestvo, YMCA-PRESS, Paris, edi]ia I, 1976, edi]ia a II-a, 1988,
p. 208). Fragmentul din cartea prot. Serghie Cetverikov a fost
publicat [i în englez\ (vezi: Little russian Philokalia. Volume IV,
Saint Paisius Velichkovsky, New Valaam Monastery, Alaska,
1994, p. 145).
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Despre o alt\ lucrare a stare]ului Paisie, cunoscut\ cercet\torilor din edi]iile originalului slavon [i în traducere româneasc\, iar mai recent în transpunerea în englez\ [i polon\, va
trebui s\ facem mai întâi o precizare în privin]a titlului ei. În edi]ia noastr\ ea se intituleaz\ Alc\tuire despre rug\ciunea min]ii,
anterior îns\ o putem afla cu titlul Sulul despre rug\ciunea min]ii, în [ase capitole, sau Capitole despre rug\ciunea min]ii.
Op]iunea noastr\ se bazeaz\ pe analiza textului manuscris, reprezentat la fel în ambele exemplare slavone depistate pân\
acum (Miscelaneul lui Platon de la Chi[in\u, B.M.N.N., fond
2119, 2, nr. 22, [i Miscelaneul din Biblioteca Mitropoliei din Ia[i,
nr. 117). Termenul „sul” se refer\ aici, dup\ p\rerea noastr\, la
cuprinsul a dou\ lucr\ri ale Cuviosului Paisie despre rug\ciunea min]ii – cea din 1770, structurat\ în [ase capitole [i o prefa]\, dar f\r\ cuvânt de încheiere al autorului, [i cea din 1793,
cu privire la Teopempt, textul c\reia este scris în continuare, f\r\
a avea un titlu distinct. Astfel, prin termenul „sul”, copistul, c\ruia de fapt îi apar]ine titlul, a c\utat s\ ne înf\]i[eze întreaga
întindere a celor dou\ lucr\ri de mari propor]ii, ce mai au inserate în cuprinsul lor [i texte str\ine, subordonate chestiunilor tratate. În confirmarea opiniei noastre vine prefa]a Cuviosului Paisie, unde el vorbe[te despre o alc\tuire sau întocmire a lucr\rii
sale dup\ înv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i, dar [i versiunea româneasc\ a celei de-a doua lucr\ri, care a circulat separat de prima
în multe manuscrise [i se atest\ cu titlul Adeverire pentru rug\ciune, sau Adeverire pentru rug\ciunea min]ii, titlu necunoscut în versiunea slavon\.
Prima lucrare – Alc\tuire despre rug\ciunea min]ii sau prima
parte a „Sulului” – a fost editat\ întâi în slavon\, la 1847 (vezi:
Jitie i pisaniia moldavskogo star]a Paisiia Velicikovskogo, Moscova, 1847, pp. 191-240), apoi [i în edi]iile urm\toare ale aceleia[i
c\r]i. Textul în limba român\, neatestat în manuscrisele de epoc\,
se cunoa[te din edi]ia româneasc\ a c\r]ii prot. Serghie Cetverikov,
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cu unele prescurt\ri [i redact\ri fa]\ de original, în traducerea
Episcopului Nicodim (vezi: op. cit., pp. 229-256). A doua traducere româneasc\ dup\ original, care a r\mas în manuscris, a fost
efectuat\ cu câteva decenii în urm\ de preotul Gheorghe Ro[ca.
De curând aceste dou\ variante române[ti au fost editate împreun\ în cartea Medita]ii despre Rug\ciunea inimii din colec]ia
„Comorile Pustiei”, Editura Anastasia, 1997. (Traducerea în englez\ a ap\rut în 1994, la M\n\stirea Noul Valaam din Alaska,
vezi: op. cit., pp. 19-54. O edi]ie polon\ a fost scoas\ în 1995,
la Cracovia, de c\tre Józef Kuffel; nu dispunem de titlul exact
al acestei publica]ii.) În edi]ia noastr\, cititorul va afla în principiu o a treia variant\ a textului în limba român\, deoarece, cola]ionând traducerile române[ti precedente cu originalul slavon,
am tradus din nou un num\r mare de pasaje.
A doua lucrare – Adeverire pentru rug\ciunea min]ii – a
fost par]ial editat\ în slavon\ de A.I. Ia]imirski, în 1899 (vezi:
Poslanie v Poliano-Voronskuiu obiteli pisav[im i moliv[im zemne
nacealnika i bratiiam na hulnika umnîia molitvî ieromonaha
Theopempta, s prilojeniem vo oglavlenii tridesiati piati prepodobnîch i bogonosnîch otec na[ich napisav[ih o nei, în
„Citeniia v Imperatorskom Ob[estve Istorii i Drevnostei Rossiiskih pri Moskovskom Universitete”, Moscova, II, 1899, pp. 6-15).
Îns\ raritatea publica]iei a f\cut-o aproape necunoscut\ cercet\torilor de mai târziu. Tot numai o parte din aceast\ lucrare, [i
anume r\spunsul stare]ului Paisie c\tre c\lug\rii de la Poiana Voronii, a fost editat\ în slavon\, cu traducerea paralel\ în român\,
de preotul dr. Paul Mihail (vezi: Stare]ul Paisie Velicicovschi [i
erezia de la m\n\stirea Poiana Voronii din Moldova, în „Arhivele Basarabiei”, 1938, 1-4, pp. 69-79). Edi]ia noastr\ se bazeaz\ pe cele mai vechi manuscrise de epoc\, pentru preciz\ri
fiind nevoie de o strâns\ verificare cu originalul slavon, deoarece textul manuscris apare sub forma unei traduceri cuvânt
cu cuvânt, într-o topic\ nefireasc\ limbii române.
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EDITATE ÎN VOLUMELE I-II
Nr.

Data

Titlul

Vol.

Pag.

1.
2.

[1757]
1763

II
II

25
109

3.

1766,
mai 16
1766,
iulie 30
[1767]

Disputa cu Atanasie Moldoveanul
A[ez\mântul vie]ii de ob[te de la M\n\stirea Dragomirna
C\tre Dimitrie preotul din Poltava

II

137

C\tre p\rintele Sofronie Ardeleanul de
la Schitul Robaia al M\n\stirii Arge[ului
C\tre p\rin]ii din M\n\stirea Na[terii
Domnului de la Poiana M\rului
C\tre p\rintele Teodosie, egumenul
Schitului }ibucani, cu preaiubi]ii s\i fii
Alc\tuire despre rug\ciunea min]ii,
cap. 1-6
C\tre preacuviosul dasc\l, ieromonahul
chir Nichifor Theotokis
C\tre preotul Dimitrie din Poltava

II

159

I

19

I

25

II

163

I

32

I

28

C\tre ucenicii afla]i la metocul Nec[ani,
la seceri[
C\tre cinstitul preot, p\rintele Ioan,
pentru unia]ie

II

208

I

73

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ante
1770
1770
17711772
1772,
martie 18
1775,
iulie 21
ante
1775

22

SF+NTUL PAISIE DE LA NEAM}

12.

1775

13.

1776,
iunie 6
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14.
15.
16.
17.
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ante
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17871791
1789,
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24
17891790
[1790]

22.
23.
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1794

24.
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19.
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C\tre p\rin]ii pustnici Onufrie [i Nicolae de la Vorona
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pentru p\rin]ii Dorotei [i Gherontie

II

214

I

36

II
II

220
232

I

39

I

111

II

239
80

C\tre preacuvioasa maic\ Nazaria

I
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DISPUTA CU ATANASIE MOLDOVEANUL
Scrisoarea Stare]ului Atanasie Moldoveanul
c\tre Stare]ul Paisie
Cu metanie pân\ la p\mânt m\ închin sfin]iei tale,
p\rinte Paisie, [i al meu întru Hristos iubit frate,
Cu smerit\ scrisoarea mea nu pricinuiesc mai mult a sup\ra
pe sfin]ia ta, f\r\ decât pentru aceste cuvinte ce s-au întâmplat
între noi. De care lucru, mai întâi m\ rog sfin]iei tale s\ m\
ier]i [i s\-mi îng\duie[ti cuvintele mele, [pe] care voi s\ [le]
gr\iesc. Nu doar c\ sunt eu vrednic a înv\]a pe sfin]ia ta, c\
sfin]ia ta [tii mai bine decât mine tot, dup\ cum se cade. Nici
sunt eu dator ca s\ caut lucruri ca acestea, de care nici un folos
sufletului meu nu se aduce, ci, cu adev\rat, pierdere. Nici le
cere Dumnezeu acestea de la mine, c\ lucruri ca acestea sunt
date despotului locului ca s\ le cerce [i s\ caute eresurile [i
alte lucruri ce nu [le] prime[te Biserica, c\ci va s\ dea seam\
înaintea lui Dumnezeu pentru norod. Dar eu sunt dator s\-mi
plâng p\catele mele ca un p\c\tos [i nevrednic, de care lucru
[tiu cu adev\rat c\ voi s\ dau seama înaintea lui Dumnezeu
pentru faptele mele care am f\cut. Dar nu pentru sfin]ia ta sau
pentru altcineva, dup\ cum zice Dumnezeu, c\ fiecare pentru
sine va da seama în ziua Judec\]ii. Ci dar, ca s\ venim la pricina ce s-a f\cut între noi, voi s\ zic adev\rul1. Nu c\ doar
1

Tradi]ia manuscris\ ne-a p\strat împreun\ aceste dou\ texte în ordinea
în care le prezent\m [i în edi]ia de fa]\: 1) Scrisoarea stare]ului Atanasie Moldoveanul c\tre stare]ul Paisie, 2) R\spunsul stare]ului Paisie c\tre Atanasie
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poftesc s\ vorbesc lucruri ca acestea, ci f\r\ de voia mea le zic
Moldoveanul, alc\tuit din 14 capitole. Este cea mai timpurie lucrare elaborat\ de stare]ul Paisie în vremea afl\rii sale la Athos [i în împrejur\ri decisive
pentru activitatea sa, când i se aduc învinuiri grave în privin]a nerespect\rii pravilei biserice[ti. Maturitatea teologic\ cu care tân\rul stare] respinge
falsele învinuiri i-a sporit cu mult popularitatea în Sfântul Munte [i a contribuit la înmul]irea ob[tii de c\lug\ri în anii urm\tori.
Ambele scrisori sunt nedatate, dar din analiza comparat\ a relat\rilor din
ele [i a evenimentelor descrise, despre care dispunem de informa]ii [i din alte
surse documentare, putem conchide c\ polemica dintre cei doi stare]i a avut
loc pe parcursul anului 1757, când ob[tea paisian\ se mai afla înc\ la Schitul Sfântului Constantin, încheind zidirea chiliilor acolo, [i înainte de a fi
fost f\cut preot stare]ul Paisie în 1758.
Spre deosebire de alte lucr\ri din activitatea paisian\, aceste dou\ texte au
fost depistate de noi numai în versiunea româneasc\. Dar a existat [i versiunea slavon\. Cercet\torul A.I. Ia]imirski descoperise o copie din 1837 la
Neam] (vezi descrierea în lucrarea lui Slavianskie i russkie rukopisi rum=nskih bibliotek, Sankt-Petersburg, 1905, p. 557, nr. 24), îns\ locul actual
de p\strare al acesteia nu se cunoa[te. Cel mai vechi manuscris în limba român\ dateaz\ din 1768 [i a fost realizat la M\n\stirea Dragomirna de Rafail
monahul de la Hurez (cf. B.A.R., mss. rom., nr. 5110, ff. 1-86v). O copie de
pe manuscrisul lui Rafail monahul de la sfâr[itul sec. al XVIII-lea se p\streaz\ în acela[i depozit (cf. B.A.R., mss. rom., nr. 4301, ff. 145-246). Se
cunosc, de asemenea, trei copii din sec. al XIX-lea, una integral\ (cf. B.A.R.,
mss. rom., nr. 1960) [i una fragmentar\, provenind de la M\n\stirea Neam]
(cf. B.A.R., mss. rom., nr. 1274); a treia este o copie scoas\ de pe un manuscris de la M\n\stirea Agapia [i se afl\ la Chi[in\u, în fondul bibliotecii de
la M\n\stirea Noul Neam] (cf. B.M.N.N., mss. rom., nr. 82, ff. 212v-262v).
Referin]e la subiectul polemicii se atest\ în variantele biografiei stare]ului Paisie. Un comentariu asupra con]inutului se afl\ în cartea lui Serghie
Cetverikov, vezi edi]ia româneasc\: Paisie Stare]ul M\n\stirii Neam]ului din
Moldova. Via]a, înv\]\tura [i influen]a lui asupra Bisericii Ortodoxe, traducere din ruse[te de IPS Dr. Nicodim, Patriarhul României, edi]ia II, Tipografia M\n\stirii Neam]u, 1940, pp. 147-149. Unica edi]ie integral\ de pân\
acum a ap\rut sub îngrijirea Episcopului Antim Angelescu, Scrisorile unor
monahi. Scrisoarea stare]ului Atanasie c\tre stare]ul Paisie. R\spunsul stare]ului Paisie c\tre stare]ul Atanasie, Buz\u, 1947.
Pentru edi]ia de fa]\ am utilizat prin cola]ionare textul a dou\ manuscrise din cele men]ionate mai sus: manuscrisul lui Rafail monahul din 1768 de
la B.A.R. [i manuscrisul nr. 82 de la Chi[in\u.
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[i ca s\ m\ pl\tesc de datorie, [i ca s\ cuno[ti [i sfin]ia ta
r\d\cina pricinii acesteia, c\ te miri sfin]ia ta de mine c\ sunt
b\trân, dar cuvintele îmi sunt ca de copil, [i ca [i cum n-a[ fi
citit la c\r]i [i la d\sc\lii multe. Cu adev\rat, frate, c\ nu am citit
la c\r]i multe, nici la filozofii mari. Nici poftesc de la Dumnezeu a citi, ci poftesc ca s\ m\ înv\] a-mi plânge p\catele mele
[i urmez cuvântului ce ne înva]\ Sfântul Ioan Sc\rarul, zicând
a[a: „Cum c\ în ziua Judec\]ii nu ne va întreba Dumnezeu:
«Pentru ce n-ai înv\]at d\sc\lii [i filozofii mari [i multe, ca s\
nu mergi la iad?» Numai atât ne va întreba: «Pentru ce nu te-ai
poc\it, ca s\-]i plângi p\catele tale? {i pentru ce nu te-ai smerit
[i nu ai avut dragoste la fratele t\u?»”2. Ci, de vreme ce aceasta
este d\sc\lie cereasc\ [i adev\rat\, nu am grij\ de c\r]ile cele
multe ca s\ le citesc.
Ci dar noi iar\[i s\ venim la pricina pentru care am zis. {i
m\ rog sfin]iei tale, ca s\-mi îng\duie[ti cuvintelor, ca s\ vorbesc cu dragoste fr\]easc\ [i s\ nu ne scârbim pentru adev\r,
c\ tot cel ce se leap\d\ de adev\r de Hristos se leap\d\, dup\
cum Însu[i zice: „Eu sunt adev\rul”. {i cu toate acestea, s\ nu
socote[ti sfin]ia ta c\ cuvintele care ]i le-a spus Gherasim sunt
ale mele, ci sunt ale sfin]iei tale, cu adev\rat din gura sfin]iei
tale ie[ite. {i de nu le cuno[ti, sfin]ia ta, ia aminte, ca s\ vezi adev\rul. C\ ucenicii sfin]iei tale au venit la mine [i mi-au spus,
cum c\ e[ti foarte înv\]at la c\r]i [i iscusit la faptele c\lug\re[ti, [i am poftit ca s\ aflu de via]a sfin]iei tale nu doar ca s\ te
ispitesc, ci ca s\ m\ folosesc de la sfin]ia ta, ca de la Dumnezeu.
C\ci [i Sfin]ii P\rin]i aveau acest obicei: întreba unul pentru
altul ca s\ afle ce fapte are, nu doar ca s\-l judece, ci ca s\ înve]e fapte mai bune. A[a [i eu, fiind om prost [i neînv\]at,
pofteam ca s\ aud de la sfin]ia ta înv\]\tur\.
Dar a venit Gherasim la mine [i mi-a spus pentru sfin]ia ta
c\ nu cite[ti Pravila Bisericii, dup\ cum citesc [i al]i p\rin]i.
2

Sfântul Ioan Sc\rarul, Scara, Cuvântul VII, citat liber.
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Dup\ aceea a venit Chesarie [i l-am întrebat, [i iar a[a mi-a
spus c\ nu [o] cite[ti. {i Partenie iar\[i, [i Hrisant, [i Pavel. Dar
eu m-am minunat de aceasta [i am zis: O, Doamne, cum se poate
s\ fie un pom de s\mân]\ bun\ [i dumesnic3 [i s\ odr\sleasc\
odrasle s\lbatice de spini înghimpoase? Adic\ am zis a[a, cum
se poate, fiind sfin]ia ta om înv\]at [i iscusit, [i ucenicii sfin]iei
tale s\ zic\ aceste cuvinte ce nu se cad? {i am zis c\ e[ti r\t\cit.
Dar întâlnindu-m\ cu sfin]ia ta la Iver, te-am întrebat [i ai zis
c\tre mine c\ cite[ti Psaltirea, pentru Pravila Bisericii. Eu,
auzind a[a, foarte m-am bucurat, c\ci temeiul citirii Bisericii
Psaltirea este. Dar, trecând pu]in\ vreme, iar\[i am auzit de la
ucenicii sfin]iei tale, cum c\ nu cite[ti nimic. Pân\ [ce], mai pe
urm\, a venit [i Iordache [i mi-a spus toate pe rând, dup\ cum
citi]i, adic\, uneori Tat\l Nostru [i mergi de te culci; alteori,
Cred întru Unul Dumnezeu, alteori Miluie[te-m\, Dumnezeule
sau Paraclisul, sau o catism\, sau Doamne, miluie[te-m\, de
trei ori. {i peste toat\ s\pt\mâna [ezi trei ceasuri de cu sear\, iar
spre duminic\, [ase ceasuri. Dar pentru sfin]ia ta a dat seama
c\ te încui în cavie4, [i nu [tie ce faci. {i auzind eu aceste cuvinte, m\ mir pe cine s\ cred: pe sfin]ia ta sau pe ei? Dar ce
m\rturie pofte[ti sfin]ia ta, p\rinte Paisie, ca s\ aduc eu aici, ca
s\ cuno[ti [i sfin]ia ta r\d\cina pricinii ce s-a f\cut între noi?
M\rturii sunt multe. Dar noi s\ zicem numai una [i vrednic\ de
credin]\. Dup\ cum zice Domnul Hristos la Evanghelie: „C\
copilul ce aude din gura tat\lui s\u, aceea înva]\ [i m\rturise[te”. A[ijderea [i ucenicii sfin]iei tale, [i ai mei, cele ce aud
de la noi, acelea înva]\ [i m\rturisesc. Dar dintru aceast\ m\rturie vrednic\ de credin]\, cunoscut-ai cine este r\d\cina pricinii ce s-a f\cut între noi? Po]i zice, sfin]ia ta, c\ cuvintele
3 Dumesnic – domestic, aici în sensul de pom îngrijit, cultivat, spre deosebire de pomul s\lbatic.
4 Cavie – înc\pere pardosit\ s\pat\ sub chilie.
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acestea nu sunt ale sfin]iei tale [i n-ai înv\]at înv\]\turi ca
acestea? Po]i zice, sfin]ia ta, acum c\ cite[ti Pravila Bisericii,
cu Psaltirea? Nu, frate. De te vei ]ine de adev\r, nici unele ca
acestea nu po]i s\ zici, c\ pe Dumnezeu nu putem s\-L facem
c\ este mincinos. {i toate câte au m\rturisit ucenicii sfin]iei
tale pentru sfin]ia ta, cu adev\rat aici stau. {i m\ mir, cum sfin]ia ta, fiind om înv\]at [i iscusit, dar un lucru n-ai [tiut, adic\ s\-i
fi înv\]at s\ nu spun\ nim\nui, cum c\ nu cite[ti, ca s\ nu te
dea de fa]\ [i ca s\ nu se v\deasc\ faptele voastre. Vede]i, fra]ilor, c\ aici se pline[te cuvântul Domnului Hristos, ce zice c\
nimica nu este ca s\ se fac\ întru ascuns [i s\ nu se v\deasc\ de
fa]\. Adic\ voi singuri, cu faptele voastre, v-a]i dat de gol pe fa]\,
pentru c\ faptele voastre nu sunt dup\ cum face tot Sfântul
Munte [i dup\ cum au legat Sfin]ii P\rin]i, ci sunt osebite [i
streine. Dar de zici sfin]ia ta a[a: „Ba, p\rinte, nu se poate ca
s\ fie una ca aceasta, c\ noi facem dup\ cum face tot Sfântul
Munte [i credem dup\ cum au legat Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii
R\s\ritului. {i cine nu va crede dup\ cum m\rturisim noi, sau
cine va ad\uga, sau cine va lua mai mult din cât a legat Biserica,
zicem s\ fie anatema”. Dar [i eu, fra]ilor, la aceast\ m\rturie a
voastr\ dau r\spuns, zicând: Amin.
Deci, fra]ilor, de vreme ce avem aceast\ credin]\, trebuie
dar s\ facem cele ce porunce[te Sfânta Biseric\, c\ suntem datori s\ d\m seam\ înaintea lui Dumnezeu pentru cele ce nu le
vom face, dup\ cum ne-a poruncit. Deci acum, fra]ilor, veni]i s\
vedem ce ne porunce[te Biserica numai pentru cele multe [i
adev\rate. S\ t\cem, ca s\ venim la cuvântul pentru care avem
a vorbi. Deci, dup\ alte porunci multe [i adev\rate, ne-a poruncit
nou\, c\lug\rilor, ca s\ p\zim rug\ciunea cea de ob[te, ca s\ nu
ne treac\ Ceasurile, Vecernia, Pavecerni]a, Poluno[ni]a5, Utrenia, c\ci vom da seam\ înaintea lui Dumnezeu pentru acestea.
5

Poluno[ni]\ – miezonoptic\.
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Dup\ cum ne înva]\ [i Sfântul Efrem Sirul, zicând a[a: „Ca s\
nu treac\ Pravila Bisericii nicidecum, osebit de va fi omul
bolnav”. A[ijderea avem m\rturie [i de la Sfântul Ioan Sc\rarul, dup\ cum avea obiceiul la m\n\stirea lui de la Muntele
Sinai. Trei sute [i treizeci de c\lug\ri erau la m\n\stirea lui [i
to]i citeau Pravila Bisericii. {i când era seara, mergeau to]i la
cavia lui, [i puneau metanie, cerând iert\ciune, [i, blagoslovindu-i, le da s\ citeasc\ pe la cavii fiec\ruia, dup\ putin]a lui,
osebit de Pravila Bisericii. {i pentru cele de tain\ iar\[i ne-a înv\]at ce se cade s\ facem, adic\ lacrimile, metaniile [i postul.
{i în ce chip le vom dobândi, iar\[i ne-a înv\]at, zicând a[a:
„Din poslu[anie6 se na[te smerenia, din smerenie se na[te dragostea, din dragoste toate bun\t\]ile se nasc”. Deci întru acest
chip ne înva]\ to]i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, adic\ rug\ciunea
cea de ob[te s\ nu ne treac\ nicidecum, care rug\ciune au luat-o
sfin]ii de la Apostoli. {i ne înva]\ pentru ce s-au f\cut Ceasurile, pentru ce s-a f\cut Vecernia, pentru ce s-a f\cut Pavecerni]a,
pentru ce s-a f\cut Poluno[ni]a, pentru ce s-a f\cut Utrenia. {i
acestea nu sunt rug\ciuni de tain\, ca s\ se ascund\ cineva în
cavia sa ca s\ citeasc\, (c\) pentru aceea se nume[te de ob[te.
{i nu este nici ru[ine, nici p\cat, c\ e[ti dator s\ o faci, c\ va s\
o cear\ Dumnezeu de la tine, dup\ cum zice David: „De [apte
ori în zi Te voi l\uda, Doamne”. Iar pentru cele de tain\ n-a pus
Dumnezeu hotar nim\nui, f\r\ decât de la fiecare dup\ puterea
lui va s\ cear\ Dumnezeu de la el, dup\ cum Însu[i Hristos
zice a[a: „Celui ce i s-a dat mult, mult i se va cere. Iar celui ce
i s-a dat pu]in, pu]in i se va cere”.
Deci într-acest chip face [i Sfântul Munte în ziua de ast\zi. {i eu iar\[i fac dup\ cum face tot Sfântul Munte [i dup\
cum ne înva]\ Sfântul Ioan Sc\rarul, zicând a[a: „Adic\, unde
vei merge, acel obicei s\ ]ii, f\r\ numai de vor fi eretici, ca s\
6

Poslu[anie – ascultare.
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nu cazi în dou\ r\ut\]i: adic\ la mândrie, [i faci [i pe fratele t\u
de te judec\”.
Deci eu, frate, am spus duhovnicilor Sfântului Munte toate
câte am auzit pentru sfin]ia ta [i a[a au g\sit cu cale c\, de vreme ce nu cite[ti Pravila Bisericii, dup\ cum citesc to]i p\rin]ii,
[i e[ti osebit de obiceiul Sfântului Munte, e[ti r\t\cit [i nu [tii
ce faci. Dar m-am întâlnit [i cu p\rin]ii care citesc pe Sfântul
Grigorie Sinaitul, dar [i ace[tia dup\ obiceiul Sfântului Munte
urmeaz\. C\ Sfântul Grigorie înva]\ calea mântuirii, dup\ cum
l-a luminat Dumnezeu, dar nu d\ înv\]\tur\ ca s\ nu citeasc\
Pravila Bisericii. Ci sau c\ te deosebe[ti de obiceiul Sfântului
Munte, sau în ce chip ar putea fiul ca s\ strice obiceiul p\rin]ilor lui? De vreme ce el este mai de curând, trebuie, dar, s\ ia
înv\]\tur\ de la cei mai mari, ca s\ fie de crezare [i înv\]\tura
lui. Dar cum s-ar putea ca s\ se fac\ una ca aceasta, fra]ilor?
Deci cunoa[te-te, sfin]ia ta, acum, cum c\ nu faci bine, iar de nu
te cuno[ti, înva]\-te [i de la Pravila Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii
[i vezi bine cum ne înva]\ ca s\ citim rânduiala Bisericii. Deci
într-acest chip ]i se cade s\ faci [i sfin]ia ta, dup\ cum au legat
Sfin]ii P\rin]i [i dup\ cum face tot Sfântul Munte.
Dar ce folos avem, fra]ilor, dac\ le m\rturisim [i le credem cum c\ sunt adev\rate, [i apoi nu le facem? Dup\ cum [i
Domnul Hristos zice, c\ credin]a f\r\ de fapte moart\ este [i
faptele f\r\ de credin]\ moarte sunt. Dar [i Papa într-acest chip
m\rturise[te ca sfin]ia ta. {i toate poruncile Bisericii le crede
cum c\ sunt adev\rate [i zice a[a: „Anatema cine nu crede”.
Dar, pentru c\ nu le face, se duce la dracul. {i zice cum c\ sunt
[i ale lui bune. A[a zici [i sfin]ia ta: „Anatema cine nu crede” –
[i apoi nu le faci. {i Pravila Bisericii ]i-ai f\cut cum ]i-a fost voia,
[i crezi gândul t\u cum c\ faci bine, [i nu întrebi de altul, ca s\ te
smere[ti. Dar, cum zice Sfântul Ioan Sc\rarul, cel ce ascult\
gândul lui pe dracul ascult\. C\ci smerenia nu st\ în d\sc\lii [i

