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STARE}II DE LA OPTINA*

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei ofer\
cre[tinilor români o colec]ie de 14 volume numit\ „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

De ce, oare, aceast\ ini]iativ\, care comport\ mult\
munc\, dificult\]i, timp [i investi]ie material\? R\spunsul
este simplu. Poporul cel drept-credincios are nevoie de „chipuri
de poc\in]\”, cum roste[te o rug\ciune din canonul de
preg\tire pentru primirea Sfintei Împ\rt\[anii. Poporul lui
Hristos din România este însetat de „apa cea vie”, este înfo-
metat dup\ „pâinea cea spre fiin]\”.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim în via]a sfin]ilor din pri-
mele veacuri cre[tine, în via]a sfin]ilor cu care Dumnezeu
a binecuvântat neamul românesc.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim, de asemenea, în via]a bi-
nepl\cu]ilor lui Dumnezeu care au odr\slit în sânul altor
popoare. Cuvio[ii Stare]i de la Optina se num\r\ printre aceste
„chipuri de poc\in]\”, printre „geniile sfin]eniei” spre care se
îndreapt\ omul contemporan în c\utare de odihn\ sufleteasc\.

Inten]ia public\rii unei colec]ii dedicate vie]ii m\n\sti-
re[ti de la Optina are [i un alt scop, [i anume: tot ceea ce s-a
petrecut ca via]\ monahal\ autentic\ timp de peste 100 de
ani la Optina se datoreaz\ influen]ei exercitate asupra La-
vrei de Sfântul Paisie Velicikovski de la M\n\stirea Neam].
În via]a celor 14 stare]i ai Optinei, canoniza]i de Biserica Orto-
dox\ Rus\ în 1996, se descoper\ amprenta geniului paisian. 

Dup\ moartea Sf=ntului Paisie, ucenicii s\i au mers în
Rusia [i, prin intermediul lor, s-a n\scut fenomenul numit

* Prolog la seria „Cuvio[i stare]i de la Optina”.
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„Optina”. Timp de peste 100 de ani dup\ moartea Sfântului
Paisie Velicikovski, monahismul din }\rile Române, din Rusia
[i din alte p\r]i ale Bisericii Ortodoxe a fost influen]at de
lucrarea duhovniceasc\ a M\n\stirii Neam] de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea.

Vremurile au fost grele pentru Rusia în tot veacul XX,
iar pentru România nu tocmai u[oare. Influen]a vie]ii du-
hovnice[ti rezultate din lucrarea Sfântului Paisie s-a dimi-
nuat considerabil. 

Redescoperirea Filocaliei prin traducerile P\rintelui Du-
mitru St\niloae, revigorarea monahismului atonit, tradu-
cerile din Sfin]ii P\rin]i, redobândirea libert\]ii în spa]iul
Europei r\s\ritene dup\ 1990 au oferit cadrul necesar redes-
coperirii cu mai mult\ vigoare a influen]ei Sfântului Paisie
asupra vie]ii cre[tine ortodoxe.

Publicarea colec]iilor dedicate stare]ilor M\n\stirii Op-
tina se dore[te a fi, a[adar, [i un omagiu adus Sfântului
Paisie de la Neam].

Prin intermediul acestei colec]ii, cre[tinul de azi intr\ în
leg\tur\ cu un izvor de via]\ care-l adap\ autentic în setea
lui dup\ sens, lumin\, în setea lui dup\ Dumnezeu. Via]a
[i înv\]\turile stare]ilor de la Optina arat\, dincolo de locul
[i timpul în care ei au tr\it, c\ existen]a omului f\r\ Hris-
tos [i f\r\ Evanghelie, f\r\ Biseric\, este un non sens, o
confuzie, o disperare f\r\ leac. Spre stare]ii de la Optina,
în veacul al XIX-lea [i începutul veacului XX, se îndreptau
pentru cuvânt duhovnicesc mul]imi de c\lug\ri, ]\rani [i
mo[ieri, prin]i [i intelectuali. De ce? Pentru c\ tr\iau drama-
tic golul din ei [i sim]eau c\ la umbra sfin]ilor de la Optina
g\seau izvorul umplerii vie]ii lor cu duh [i adev\r.

Ast\zi, omenirea tr\ie[te [i mai dramatic decât în vea-
curile XIX [i XX tragedia singur\t\]ii, a disper\rii, a lipsei
de libertate l\untric\. Unde s\ alerge omul de azi pentru
a-[i reg\si echilibrul vie]ii interioare [i, prin aceasta, s\ re-
descopere sensul existen]ei sale?
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R\spunsul nu este [i nu poate fi altul decât: HRISTOS.
„Veni]i la mine to]i cei osteni]i [i împov\ra]i [i Eu v\ voi
odihni pe voi” (Matei 11, 28). Numai tr\irea întru Hristos
umple existen]a omului.

Spre Hristos ne conduce Liturghia, ne conduce Filoca-
lia, ne conduce bucuria l\untric\ a rug\ciunii min]ii [i a
inimii, ne conduce lupta cu mândria, ne conduce iubirea de
vr\jma[i. Toate aceste c\i ne conduc spre Hristos [i c\l\uze
`i avem pe cei ce au parcurs acela[i drum: pustnicii din Egipt
sau cei din Carpa]i, cuvio[ii din Athos sau cei de la Optina.

Rog pe Dumnezeu s\ binecuvinteze str\dania traduc\-
torului, P\rintele Profesor Teoctist Caia, [i a ostenitorilor
din cadrul Editurii [i Tipografiei Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei care fac posibil\ publicarea colec]iei „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

Dumnezeu s\ te binecuvinteze [i pe tine, cititorule al
acestei c\r]i, conducându-te prin poc\in]\, rug\ciune [i iu-
bire, la via]a în Hristos, singura care-]i va oferi bucurii ade-
v\rate, libertate real\ [i lumin\ în via]\.

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

M\n\stirea Tuturor Sfin]ilor, Bucium, Ia[i

Anul Domnului 2009, luna septembrie, ziua 5

Pr\znuirea Sf=ntului Prooroc Zaharia
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PREFA}|

Editarea unor c\rţi precum aceasta are o deosebit\

importanţ\.

Cei care dintre noi `[i amintesc `nc\ de patria noastr\,

„Sfânta Rusie”, sunt prin[i de adierea harului m\n\sti-

rilor ei: Lavra Pe[terilor din Kiev, Lavra Sfintei Treimi a lui

Serghie, M\n\stirile Valaam, Sarov, Diveevo, Sih\stria

Optina. Ei se g\sesc sub incontestabila `nrâurire a frumu-

se]ii spirituale a stare]ilor acestor m\n\stiri.

Dar alta este starea celor care nu au fost acolo [i nu

cunosc vechea Rusie.

Tr\im, acum, `n alte `mprejur\ri, sub influen]a unei

alte culturi. {i aproape to]i nu avem nici m\car o no]iune

privind neobi[nuita bog\]ie [i m\re]ie spiritual\ a culturii

noastre ortodoxe. {i, iat\, citind astfel de c\r]i, precum via]a

stare]ului Iosif, te transpui `n acea epoc\; vii `n contact cu

acea lume [i `ncepi s\-i `n]elegi [i s\-i sim]i semnifica]ia,

logica [i marea ei importan]\. ~naintea ta se descoper\ legile

vie]ii duhovnice[ti [i marea chemare a omului la via]\ [i la

des\vâr[irea ve[nic\. Aceast\ via]\ ne duce pe noi `ntr-o

realitate palpabil\ la M\n\stirea Optina, acest minunat

rai p\mântesc, unde, cu putere deplin\, a ren\scut vechiul

ascetism, cu toate darurile sale binecuvântate ale facerii de

minuni, ale `nainte-vederii [i cu cel mai mare dintre ele −

darul chibzuin]ei [i cârmuirii duhovnice[ti.

Via]a stare]ului Iosif a fost a[ternut\ `n scris de unul dintre

ucenicii s\i apropia]i de duhul s\u [i figura duhovniceasc\ a
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acestui nevoitor minunat [i m\re] `ntru smerenie. Ea ne

este transpus\ `naintea noastr\ cu o claritate neobi[nuit\,

care ne face s\ sim]im c\ p\rintele ar fi viu `naintea ochi-

lor no[tri.

~naintea noastr\ se perind\ `ntreaga via]\ a stare-

]ului, care, `n lume, a purtat numele de Ivan Evfimovici

Litovkin, chiar din copil\rie. Chiar de atunci, micu]ul Vania

a sim]it pecetea alegerii sale. „Acest b\iat va fi cu totul deo-

sebit!”, a prezis tat\l s\u. ~nv\]\torul lui spunea acela[i

lucru, observând ceva deosebit la acest copil.

B\iatul a r\mas, de mic, orfan de amândoi p\rin]i. Dup\

o via]\ de pribegie [i plin\ de necazuri `n lume, Ivan Evfi-

movici, la vârsta de 24 de ani, a intrat la Sih\stria Optina,

unde atunci st\re]ea p\rintele Ambrozie. Tân\rul frate a

fost numit ucenicul s\u de chilie, [i, `n „bordeiul” acestuia,

a tr\it tot restul vie]ii − exact 50 de ani.

Prezent\m portretul duhovnicesc al stare]ului, a[a cum

este `nf\]i[at `n „Schi]a vie]ii sale”. „A fost cel mai apropiat

ucenic al marelui stare], ieroschimonahul Ambrozie − apro-

piat nu doar dup\ `nf\]i[are, dar [i dup\ duh, dup\ t\ria

ascult\rii, a devotamentului [i a iubirii. A fost cu adev\rat

„un copil iubit” al stare]ului Ambrozie, la care privea cu n\-

dejde, de care se bucura, v\zând progresul duhovnicesc, pe

care `l ocrotea de toate vânturile d\un\toare ale mândriei,

slavei de[arte [i `nfumur\rii.

Acest copil al ascult\rii s-a educat `ntre pere]ii smeritu-

lui [i s\r\c\ciosului „bordei” al stare]ului Ambrozie, p\truns

de preceptele marilor stare]i Lev [i Macarie [i cu rug\ciu-

nile urma[ului lor, stare]ul Ambrozie. ~n aceast\ strâmt\

chilie, care a devenit pentru el „o [coal\ a evlaviei”, a par-

curs cu fapta cea mai `nalt\ dintre [tiin]e − monahismul −

[i a devenit la timpul s\u, el `nsu[i cârmuitor al monahilor.

Totul a fost atât de modest, atât de simplu [i, pentru mul]i,

chiar imperceptibil.
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Tr\s\turile de caracter deosebite ale p\rintelui Iosif

au fost: modestia sa neobi[nuit\, delicate]ea, `ng\duin]a;

cu timpul, aceste calit\]i i-au p\truns `ntreaga fiin]\ [i s-au

transformat `n marile virtu]i ale smereniei, iubirii [i blân-

de]ii `ngere[ti.

Cei care `l [tiu pe p\rintele Iosif, pe când era un sim-

plu monah [i ucenicul de chilie al stare]ului Ambrozie, `[i

amintesc cum intra el câteodat\ `n prima jum\tate a bor-

deiului, unde a[teptau femeile ce c\utau sfat duhovnicesc:

cu pa[i smeri]i, cu ochii pleca]i, dând r\spunsuri scurte, cu

plec\ciune, totdeauna cu un zâmbet modest [i prietenos…

[i nimic remarcabil, care s\ bat\ la ochi. Dar [i atunci când

to]i, `n chip instinctiv, erau p\trun[i de un respect deose-

bit fa]\ de dânsul, sim]eam `n el ceva care `l a[eza mai pre-

sus decât pe al]ii.

~n acela[i timp, stare]ul Ambrozie mai avea un ucenic de

chilie, mai `n vârst\, pe p\rintele Mihail. Atunci când acesta

intra `n bordei, `i pl\cea s\ vorbeasc\, s\ spun\ ceva pov\-

]uitor. Bordeiul se `nsufle]ea, i se puneau felurite `ntreb\ri

[i uneori se auzea chiar [i un râs u[or, re]inut.

Dar când intra p\rintele Iosif, atunci, dimpotriv\, se l\sa

lini[te, to]i deveneau serio[i [i mul]i `i `mp\rt\[eau cu `ncre-

dere necazurile lor sau `l rugau s\ transmit\ ceva stare]ului.

Cu aceasta `ncheiem. Ad\ug\m doar faptul c\ astfel

de edi]ii, ca aceasta, re`nnoiesc [i sus]in starea noastr\

sufleteasc\ − iar pentru cei care nu cunosc patria noastr\,

pentru ca „Sfânta Rusie” s\ nu r\mân\ o no]iune abstract\,

pentru a `n]elege duhul Ortodoxiei noastre, este esen]ial

s\ vezi sfin]enia `n formele ei vii, atunci când se `ntruchi-

peaz\ `n nevoitorii epocii noastre.

Via]a stare]ului Iosif trebuie s\ fie o carte de c\p\tâi a

fiec\rui cre[tin ortodox.

I. M. Kon]evici
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I. VIA}A ~N LUME

Stare]ul ieroschimonah Iosif, `n lume cu numele Ivan

Evfimovici Litovkin, s-a n\scut `n anul 1837, pe data de 2 no-

iembrie, `n satul Gorodi[ce, jude]ul Starobelsk, gubernia

Harkov. P\rin]ii s\i, Evfim Emelianovici [i Maria Vasi-

lievna Litovkin, erau oameni simpli, dar foarte evlavio[i, buni

[i chibzui]i. Tat\l s\u a fost, timp de 17 ani, primarul satu-

lui, [i s-a bucurat de mare stim\ [i dragoste. Atât el cât [i

so]ia sa erau foarte milostivi fa]\ de s\raci, `mp\r]eau

ceea ce le prisosea, cu mân\ darnic\ [i uneori f\r\ s\ [tie

unul de cel\lalt. Evfim Emelianovici d\dea pe datorie bani

la cei ce aveau nevoie [i de multe ori nu i se mai `napoia

nimic. ~i pl\cea s\ primeasc\ acas\ la dânsul pe monahii

care adunau milostenie [i fiec\ruia `i d\dea pentru m\n\s-

tire câte 5 ruble de aur.

Dup\ obiceiul str\vechi, `i pl\cea s\ mearg\ la biseric\

[i s\ lectureze c\r]i duhovnice[ti, mai des Vie]ile Sfin]ilor.

Au avut [ase copii: trei fii [i trei fiice. Când s-a n\scut al doi-

lea copil, i-au pus numele Ivan, `n cinstea Sfântului Ivan

cel Milostiv, fa]\ de care aveau o sârguin]\ deosebit\.

Iubindu-[i copiii cu adev\rat, s-au str\duit s\ le dea nu nu-

mai o bog\]ie p\mânteasc\, cât mai ales un tezaur ceresc

[i de aceea i-au educat `n frica de Dumnezeu, `n evlavie [i

supunere. Tat\l avea un caracter blând, dar mama era mai

sever\. Copiii se temeau de dânsa, dar o [i iubeau, a[a cum

[i ea `i iubea pe ace[tia. Tat\l `l iubea cel mai mult pe Ioan,

care era `ntruchiparea sa. O dat\ l-a luat `n plimbare cu
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birja [i, pe drum, pentru un capriciu oarecare, l-a pedepsit.

Duiosul tat\ a regretat mult timp aceasta, zicând: „Vai, de

ce l-am lovit pe b\ie]el?”.

Sora mai mare, Alexandra, l-a `nv\]at s\ citeasc\, iar,

când s-a dus la [coal\, [tia s\ scrie [i, `n general, `nv\]a bine.

„La [coal\ — povestea, mai apoi, p\rintele, nu m\ pedepseau.

Dar, odat\, `nv\]\torul mi-a poruncit s\-l pedepsesc pe

fratele meu mai mic, Petru; lucru care mi-a fost foarte greu

s\-l fac, ca, dup\ aceea, s\ m\ doar\ sufletul”.

Mama `i ducea pe to]i copiii la biseric\ [i acas\ `i obliga

s\ se roage `mpreun\ cu dânsa. Dup\ spusele stare]ului,

din fraged\ copil\rie `i pl\cea s\ mearg\ la biseric\, unde

cânta la stran\. „~mi amintesc c\ uneori m\ trezea mama ca

s\ merg la Utrenie [i la Liturghie. Eu nu voiam s\ m\ trezesc

a[a devreme, dar nu aveam `ncotro, trebuia s\ m\ trezesc.

De aceea, [i la biseric\, [i dup\, m\ sim]eam bine [i aveam

bucurie sufleteasc\!”

El mai povestea: „Acas\, mama m\ obliga s\ citesc Aca-

tistul Mântuitorului sau al Maicii Domnului. Uneori, se

`ntâmpla ca, `n timpul rug\ciunii, s\ v\d pe geam cum

ursarii duceau ur[ii pe uli]\. Era zgomot, lume mult\, mi se

f\cea fric\ [i eu m\ rugam mai cu spor. De aceea, unii vizita-

tori se `ntrebau: „Oare voi, copiii, nu ati fi vrut s\ merge]i

la geam [i s\ vede]i aceste animale s\lbatice?”.

„Nu, era imposibil, mama era foarte sever\” − spunea el.

~nc\ de mic, Ivan a avut o fire boln\vicioas\, avea pro-

bleme cu auzul (din care cauz\ auzea foarte pu]in cu o ure-

che) [i probleme cu ochii (era miop). ~n afar\ de aceasta, a

avut felurite p\]anii. Când era `nc\ mic, sora sa, din nea-

ten]ie, l-a a[ezat pe o sob\ `ncins\. Alt\ dat\, s-a op\rit cu

ap\ fierbinte. Un b\iat i-a pus piedic\ lui Ivan [i acesta [i-a

mu[cat vârful limbii. Era din fire un copil zburdalnic [i

vesel.
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Sora sa, mai apoi monahie, povestea c\ micu]ul Vania

era un copil foarte tandru. Cu sufletul s\u tandru [i delicat

[tia s\ simt\ durerea altuia, `n timp ce modestia [i timidi-

tatea nu `i permiteau s\ se exteriorizeze. Când se `ntâmpla

s\ vad\ pe cineva din cas\ sup\rat [i nec\jit, atunci se `n-

vârtea pe lâng\ dânsul, `n t\cere, `l `mbr\]i[a [i `l mângâia.

Tat\l s\u, tot timpul, spunea: „B\iatul va ajunge cineva”,

{i, trebuie s\ remarc\m faptul c\, atunci când Evfim Eme-

lianovici spunea ceva despre unul dintre copiii s\i, totul se

`mplinea cu exactitate. {i-a exprimat, printre altele [i do-

rin]a ca unul dintre copii s\ `mbr\]i[eze monahismul. Prima

care a r\spuns la aceast\ dorin]\ a fost fiica sa Alexandra,

mai apoi monahia Leonida. Iar, dup\ dânsa, la timpul s\u

[i fiul Ivan. ~nv\]\torul de religie al lui Vania, un protoiereu

cu via]\ `mbun\t\]it\, de asemenea, spunea despre b\iat:

„S\ vede]i, din el va ie[i un om neobi[nuit!”. Astfel, chiar

din fraged\ copil\rie, to]i vedeau `n el un semn deosebit al

bun\voin]ei lui Dumnezeu.

La vârsta de patru ani, Vania l-a pierdut pe bunul s\u

tat\, care a murit pe nea[teptate. Dar [i sub acoper\mân-

tul blândei [i iubitoarei lor mame pruncu[orii tr\iau bine.

Când Vania avea opt ani, jucându-se cu al]i copii, deodat\

s-a schimbat la fa]\, a ridicat c\pu[orul [i mâinile `n sus [i

tot atunci a c\zut jos, f\r\ sim]ire. A fost dus acas\ [i

a[ezat `n pat. Când [i-a revenit, l-au `ntrebat ce s-a `ntâm-

plat cu dânsul, iar b\iatul a spus c\ a v\zut `n v\zduh o

~mp\r\teas\. „Dar de ce crezi c\ ai v\zut o `mp\r\teas\?”,

a fost `ntrebat. „Pentru c\ avea o coroan\ cu cruciuli]\”, a

r\spuns el. „Dar de ce ai c\zut?”, l-au `ntrebat din nou. El,

l\sându-[i ochi[orii `n jos, a spus `nceti[or: „Lâng\ ea era

un a[a soare… nu [tiu, nu [tiu s\ spun!”, a ad\ugat el re-

pede [i a izbucnit `n plâns.
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Aceast\ minunat\ vedenie a l\sat urme adânci `n

sufletul b\ie]elului de opt ani. De atunci, s-a schimbat fun-

damental, a devenit lini[tit, gânditor [i a `nceput s\ refuze

jocurile copil\re[ti, stând nedesp\r]it de mama sa: privi-

rea ochilor s\i blânzi a devenit [i mai profund\, iar `n ini-

mioara sa de copil s-a aprins o credin]\ [i iubire vie fa]\ de

~mp\r\teasa Cerului.

Curând dup\ aceasta, `n satul lor a izbucnit un incen-

diu puternic, iar ei, nu de mult timp, se mutaser\ `ntr-o cas\

nou\, abia terminat\. B\iatul a `n]eles groaza celor din

cas\ [i el `nsu[i a sim]it primejdia. Ne[tiind cui s\ cear\ aju-

tor, [i-a `ntins mâinile spre biserica ce se g\sea nu departe de

casa lor, biserica cu hramul Acoper\mântul Maicii Dom-

nului [i a strigat: „~mp\r\teasa Cerului! Las\-ne c\su]a

noastr\, c\ este cu totul nou\!” Rug\ciunea copilului a fost

ascultat\, a ars tot `n jurul ei, dar casa Litovkinilor a r\-

mas `ntreag\.

Semen, fratele mai mare al lui Ivan, era pe atunci `n-

surat [i sora sa, Ana, era m\ritat\, iar dup\ doi ani, mama

[i-a dus-o pe fiica ei Alexandra la Sih\stria Borisovsk [i

acolo a `ncredin]at-o ~mp\r\tesei Cerului. To]i cei din cas\

au r\mas tare `ntrista]i de plecarea acestei fete blânde [i

iubitoare, dar Vania a suferit mai mult decât to]i [i a plâns

pentru desp\r]irea de sora iubit\.

~l a[tepta `ns\ curând o nou\ [i mai grea desp\r]ire.

Peste un an, `n 1848, când avea unsprezece ani, `n satul

lor a ap\rut holera [i prima jertf\ a acestui `nfrico[\tor

oaspete a fost mama lui. Acum, b\ie]ii Ivan [i Petru au

r\mas orfani de ambii p\rin]i. La `nmormântarea mamei,

micu]ul Ivan, cuprins de durere, a exclamat: „~mp\r\teasa

Cerului, ce faci? {i sora a plecat la m\n\stire [i pe mama

ne-ai luat-o!” To]i cei prezen]i plângeau f\r\ s\ vrea, v\-

zând izbucnirea acestui amar copil\resc, iar preotul, acel
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protoiereu, care v\zuse `n copil un viitor ales al lui Dum-

nezeu, a notat aceste cuvinte [i data când le-a auzit. Dup\

un timp, au aflat c\, sora lor Alexandra, care tr\ia la m\-

n\stire, f\r\ s\ [tie nimic despre moartea mamei, `n ziua

`nmormânt\rii a fost foarte mâhnit\, iar `ntr-un vis a v\zut

plutind pe un râu sicriul mamei sale [i a auzit aceste cu-

vinte: „~mp\r\teasa Cerului, ce faci?”

De atunci, via]a orfanilor s-a schimbat adânc. Fratele

mai mare era un om gospodar [i, cu toate c\ era foarte ca-

pabil, avea o mare sl\biciune − bea mult vin1.

Dup\ ce a murit mama lor, Semen Evfimovici a chel-

tuit toat\ averea p\rin]ilor, pân\ la ultimul cap\t de a]\, [i,

când a venit Alexandra, dup\ un an, de la m\n\stire, nu a

mai g\sit nimic `n sat. Rudele au rugat-o s\ r\mân\, pentru

a-i cre[te [i educa pe cei doi orfani. Ivan, mai ales, plângea ne-

mângâiat [i o implora pe sora sa s\ nu `l p\r\seasc\. „M\

prindea cu mânu]ele sale de cureaua mea − povestea dânsa −

[i zicea plângând: «Surioar\, ia-ne cu tine la m\n\stire; aici

nu avem cu cine s\ tr\im!». ~mi sângera inima, v\zându-i.

Vania repeta aceste cuvinte [i `n somn”.

Grozav de greu `i era [i Alexandrei Evfimovna s\ se

despart\ de dân[ii, mai ales de fratele ei favorit. Dar era

ferm hot\rât\, de dragul lui Dumnezeu, s\ jertfeasc\ totul [i

s\ mearg\ pe calea sa, `ngrijindu-se [i la m\n\stire de fra]ii

ei mai mici. Din cauza acestor necazuri [i a grijilor peste

m\sur\, [i-a pierdut s\n\tatea pentru `ntreaga via]\. Dup\

`ntoarcerea la m\n\stire, a c\p\tat o boal\ chinuitoare, dar,

mai apoi, s-a vindecat la icoana Maicii Domnului, numit\

1  Stare]ul avea cuvinte bune despre dânsul, ca despre un om cinstit

[i nobil, care, din sl\biciune, a l\sat societatea cea rea s\ `l duc\ la ne-

orânduial\. Pentru sl\biciunea sa, `n timpul serviciului militar a fost de-

gradat de câteva ori [i tot de atâtea ori a fost reabilitat.
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nimic timp de dou\ zile, c\ nu [tiam s\ cer, iar oamenii

nu-mi d\deau nimic, `ncât m-am smerit f\r\ s\ m\nânc.

Când am ajuns la Novocerkassk, am c\utat acea biseric\,

unde slujea v\rul meu [i, a[teptând s\ se termine Litur-

ghia, am stat `n pridvor. Aici au trecut pe lâng\ mine dou\

c\z\cu]e care vindeau franzele [i una dintre ele a zis: «Cred

c\ acest b\iat este orfan [i nu a mâncat nimic», [i mi-a dat

o franzel\. Cât de mult m-am bucurat [i mi s-a p\rut atât

de gustoas\, precum o man\ cereasc\.

La acest veri[or diacon, cu toate c\ o ducea bine, nu am

putut s\ r\mân prea mult [i m-a trimis la socrul s\u, preot,

unde to]i m-au `ndr\git [i am tr\it bine un timp. P\rintele

Iosif `[i amintea un episod din via]a acestui preot. Odat\, de

Cr\ciun, fiica preotului s-a gândit s\ ghiceasc\ `n oglind\,

la miezul nop]ii, dar `i era fric\ s\ stea de una singur\ [i

m-a a[ezat lâng\ ea. „Eu tare mai voiam s\ dorm [i ca s\

nu adorm, am `nceput s\ citesc o rug\ciune, `ncât noi nu am

v\zut nimic `n oglind\”.

Mai târziu, sora Alexandra a reu[it s\-l angajeze pe

fratele ei la un magazin de fier\rie; dar oriunde `i era foarte

greu. Odat\, st\pânul, fiind ctitor la o catedral\, l-a trimis

s\ spun\ ceva muncitorilor care lucrau sus, pe acoperi[.

Pân\ sus a urcat cu u[urin]\, dar la coborât a ame]it [i a

c\zut f\r\ sim]ire. 

Când se `ntâmpla s\ r\mân\ f\r\ un loc de munc\,

atunci lucra cu ziua. Odat\, când c\ra scânduri de pe o plut\,

s-a `mpiedicat, a c\zut `n ap\ [i era gata s\ se `nece. Deo-

dat\ `ns\, o mân\ nev\zut\ l-a scos la suprafa]a apei [i

Domnul l-a ferit de moarte.

Alt\dat\, transporta `mpreun\ cu st\pânul m\rfuri

din piele. S-au oprit s\ `nnopteze la un han. St\pânul s-a dus

la culcare `ntr-o camer\, iar Ivan a r\mas `n c\ru]\. Noap-

tea a izbucnit un incendiu [i, `n `nv\luiala aceea, to]i au
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uitat de dânsul, iar el de oboseal\ a dormit atât de puternic,

`ncât nu a auzit nimic [i când s-a trezit diminea]a, nu a

putut s\-[i aminteasc\ unde se afl\, deoarece `n jurul s\u

totul era scrum.

Alt\dat\ Ivan trebuia s\ mearg\ de la Stavropol la

Rostov pentru a g\si un loc de munc\ la vreun st\pân. ~n

acest timp, un armean a cump\rat cartofi de la Stavropol

[i se `ndrepta cu dou\ c\ru]e la Rostov. Ivan s-a `n]eles cu

dânsul s\-l duc\ unde trebuie, cu toate c\ amândoi au fost

nevoi]i ca mare parte din drum s\ o str\bat\ pe jos, deoa-

rece c\ru]ele erau `nc\rcate cu cartofi. ~ntr-un timp, au

ajuns la Don, unde trecerea se f\cea printr-un fel de vam\

[i acolo erau [i ni[te caz\rmi pentru cazaci. Dar Donul a

`nceput s\ se reverse, deoarece un vânt puternic `mpingea

apa dinspre mare. Cazacii au refuzat s\-i treac\ Donul.

Armeanul s-a gândit s\ nu piard\ timpul [i i-a propus lui

Ivan s\ mearg\ cu dânsul pe lâng\ mal. Au plecat, dar apa

se m\rea din ce `n ce mai mult. Atunci Ivan, f\r\ s\ ]in\

seama de rug\min]ile armeanului, s-a `ntors pe jos la ca-

zarm\. A trebuit s\ mearg\ prin ap\ pân\ la brâu. Ajun-

gând la cazarm\, [i-a petrecut noaptea aici, iar solda]ii i-au

dat haine [i `nc\l]\minte uscate, deoarece au v\zut c\,

sco]ându-[i cizmele, picioarele `i erau `nghe]ate. A doua zi,

apa s-a retras [i a trecut pe cealalt\ parte a Donului, con-

tinuându-[i drumul pe jos pân\ la Rostov.

Tân\rul Ivan, dup\ cum se vede, tot timpul era supus

primejdiilor, dar Domnul l-a p\zit pretutindeni pe copilul

orfan [i, cu toate c\ tinere]ea [i-a petrecut-o `ntr-un mediu

necivilizat [i deseori imoral, nimic din aceste rele nu i-au

v\t\mat sufletul s\u curat. Niciodat\ nu a b\ut vin [i nici

nu a jucat c\r]i. Odat\, fiind `ntr-un mare necaz, i s-a propus

s\ bea un vin slab, numit cihir. Bând `ns\ un p\h\rel, a

sim]it c\ s-a `mb\tat [i i se `nvârtea capul. Tot atunci [i-a
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dat cuvântul ca niciodat\ s\ nu mai pun\ o pic\tur\ de vin

`n gur\. „Dac\ omul se `mbat\ bând un vin atât de slab [i atât

de pu]in, ce se poate `ntâmpla atunci când bea mai mult?”, se

gândea chibzuitul nostru copil. Era cu totul indiferent fa]\

de femei. Cineva l-a `ntrebat: „Nu v-a pl\cut chiar nimeni

`n lume?” La aceast\ `ntrebare a r\spuns cu o a[a simpl\

naivitate, care demonstra cel mai bine sinceritatea [i nevi-

nov\]ia sa: „Eu, doar, eram miop; [i nu puteam s\ v\d bine

pe cineva de la distan]\, iar s\ m\ apropii `mi era ru[ine,

c\ci eram sfios. ~mi era tare greu când st\pânul m\ trimitea

atunci când avea oaspe]i, s\ chem pe cineva [i de departe

nu `mi d\deam seama la cine s\ merg”.

Totdeauna `n lume a `ncercat un sentiment de triste]e

[i rug\ciunea era unica mo[tenire ce i-a r\mas de la evla-

vio[ii s\i p\rin]i, `nso]itoarea lui statornic\ `n via]a sa plin\

de necazuri, iar biserica i-a fost singurul loc de mângâiere,

unde totdeauna era atras de sentimentele sale de evlavie.

~n sfâr[it, a reu[it s\ ajung\ `ntr-un loc bun, `n Tagan-

rog, la negustorul Rafailov, care, fiind un om evlavios,

mergea `mpreun\ cu dânsul la slujbele biserice[ti. ~ndato-

rirea lui la acest st\pân era s\ achizi]ioneze secara pe care

o aduceau c\r\u[ii din diferite locuri [i apoi s\ o distribuie

`n ora[ la `ntreprinderi ruse[ti [i grece[ti. Vara avea multe

treburi de f\cut, toamna mai pu]ine, dar iarna nu avea ni-

mic. De aceea, odat\ cu venirea toamnei, st\pânul `i pro-

punea s\ mearg\ la o moar\, care se g\sea `ntr-un sat [i

era arendat\ unui ucrainean. Pentru c\ nu `i pl\cea de[er-

t\ciunea lumeasc\, Ivan era bucuros s\ tr\iasc\ `n lini[tea

ce i-o oferea satul. ~n iarna ce venise, Ivan nu a avut aproape

nimic de f\cut, pentru c\ moara a intrat `n repara]ii. Prin-

tre altele, morarul b\trân s-a ar\tat a fi un om evlavios.

De s\rb\tori, mergea totdeauna la biseric\. Amândoi s-au

`mprietenit cu diaconul parohiei [i citeau `mpreun\ c\r]i
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sfinte, pe care le luau de la biseric\ [i `n timpul s\rb\to-

rilor st\teau de vorb\, ca de la suflet la suflet. A[a a tr\it

Ivan Evfimovici pân\ prim\vara. Nu se gândea `nc\ la

monahism, dar a primit `n timpul acesta o scrisoare de la

sora sa, Leonida, `n care `l sf\tuia s\ intre `n monahism, la

Schitul Sih\striei Optina, care de mult se sl\vea cu stare]ii

s\i iscusi]i duhovnice[te. De atunci, s-a aprins `n sufletul lui

Ivan dorin]a de a p\r\si lumea [i de a intra la m\n\stire.

St\pânul l-a `ndr\git mult pe tân\rul cuminte pentru mo-

destia, cinstea [i h\rnicia sa [i a c\p\tat fa]\ de dânsul o

asemenea bun\voin]\, `ncât se gândea s\-l `nsoare cu fiica sa.

Odat\, fiul cel mare al negustorului, venind de la Litur-

ghie, a spus p\rin]ilor s\i: „Ast\zi, la biseric\, nu m-am

rugat pe cât l-am privit pe Ivan Evfimovici, cât de frumos

st\ `n biseric\, cât de sârguincios se roag\, nu se uit\ nici `n

dreapta nici `n stânga, ci toat\ aten]ia o are c\tre Dumne-

zeu. Un om mai bun nici nu putem c\uta pentru sora mea,

nu trebuie s\-l pierdem”. Calit\]ile bune ale sufletului s\u

se descopereau de la sine [i atr\geau dragostea [i simpatia

oamenilor.

Dar tân\rul Ivan era departe cu gândurile [i cu inima

de leg\turile lume[ti. Sufletul s\u curat `l tr\gea deja la vie-

]uirea pustniceasc\ a monahilor. Ocupa]ia lui preferat\,

`nc\ din copil\rie a fost lecturarea Vie]ilor Sfin]ilor [i, iat\,

aceste chipuri luminate de slava cereasc\ au ap\rut `na-

intea lui [i l-au acoperit cu toat\ frumuse]ea lumii aces-

teia. Sufletul s\u nu [i-a g\sit libertatea `n via]a aceasta

banal\ [i de[art\ [i `n el s-a n\scut dorin]a irezistibil\ ca,

m\car pentru un timp, s\ se rup\ din v\lm\[agul vie]ii [i s\

mearg\ `n pelerinaje [i s\ se roage la locurile sfinte. Visul

s\u arz\tor era s\ ajung\ pân\ la Kiev, unde s\ se `nchine

la Sfintele Moa[te ale purt\torilor de har dumnezeiesc [i
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Trecând pe la Sfântul Munte, din gubernia Harkov, a petre-

cut aici câteva zile pl\cute [i s-a umilit cu duhul, v\zând

via]a pa[nic\ a monahilor acestui a[ez\mânt. Dar nu a

vrut s\ r\mân\ aici, el era atras acolo unde m\re]ul Nipru

`[i purta valurile lui lini[tite.

De la Sfântul Munte, el s-a `ndreptat spre ultimul folos

din drumul s\u, sih\stria de femei de la Borisovsk, unde,

dup\ cum ne este deja cunoscut, `[i tr\ia c\lug\ria sora sa,

cu numele Leonida.

Maica Leonida era o fiin]\ firav\, pl\pând\, iubitoare,

ginga[\. R\mânând f\r\ nici un fel de mijloace materiale,

a fost nevoit\ ca ea `ns\[i s\ fie ajut\toare de chilie [i, pe

lâng\ ascultarea din m\n\stire, trebuia s\ fac\ cele mai

grele munci pentru monahiile unde tr\ia. Dar, pierzându-[i

s\n\tatea, nu a mai fost `n stare s\ munceasc\ [i a fost

luat\ `n grij\ de o monahie, care mai apoi i-a devenit prie-

ten\ duhovniceasc\. ~n acele timpuri, Sih\stria Borisovsk

avea o aspr\ via]\ monahal\, prin faptul c\ se afla sub câr-

muirea duhovniceasc\ a stare]ilor de la Optina. Aici erau

stare]e `n]elepte [i iscusite, care cârmuiau pe tinerele su-

rori. Maica Leonida, `mpreun\ cu prietena ei, monahia Ana-

tolia, se g\seau sub cârmuirea nemijlocit\ a `n]eleptei

stare]e Alipia, care, la rândul ei, era ucenica stare]ilor Leo-

nid [i Macarie de la Optina. Maica Leonida a fost odat\ cu

stare]a sa la Sih\stria Optina, [i i-a spus stare]ului Maca-

rie, cu lacrimi `n ochi, durerea sa privind soarta fra]ilor ei

orfani [i dorin]a fierbinte ca Vania, fratele ei preferat s\

intre la m\n\stire. 

„Nu te scârbi, i-a spus cu blânde]e stare]ul, el va fi

monah”.

Când Ivan Evfimovici a venit la Sih\stria Borisovsk,

cârmuia egumena Macaria, care ducea o `nalt\ via]\ duhov-

niceasc\, iar via]a `n m\n\stire era foarte aspr\. De exemplu,



26 Stare]ul Iosif de la Optina

monahiile nu aveau voie s\ primeasc\ b\rba]i `n chiliile

lor, nici chiar pe p\rin]ii lor. Se permitea doar muncito-

rilor s\ repare ceva `n curte sau `n tinda chiliei. Surorile

g\teau mâncarea [i o duceau `n cerdac. Iarna, muncitorii

duceau vasele cu mâncare la arhondaric [i acolo prânzeau.

Aflând despre aceste aspre reguli ale m\n\stirii [i c\

nu are alt\ posibilitate s\ se vad\ cu unicul om apropiat,

iubitorul frate nu s-a oprit `n fa]a acestei piedici − a luat `n

mân\ o lopat\ [i un topor [i s-a dus la chilia ar\tat\, dân-

du-se drept muncitor, ca s\ taie lemne [i s\ cure]e z\pada.

Pe jum\tate moart\ din pricina bolii, maica Leonida s-a

umplut de lacrimi, privind pe geam la scumpul ei fr\]ior.

Cu cât\ dragoste, cu cât\ ging\[ie l-ar fi mângâiat pe or-

fanul ei. Dar votul ascult\rii este sfânt [i ea se supunea [i

se ruga. ~n]eleapta stare]\ Alipia, cunoscând starea duhov-

niceasc\ a ucenicei sale [i cât de dureros [i de greu este

pentru inima ei blând\ [i iubitoare, i-a permis s\-l primeasc\

`n chilie pe fratele ei tem\tor de Dumnezeu, luând asupra

ei toat\ responsabilitatea `naintea severei egumene. 

O, ce minunate clipe! Câte lacrimi de bucurie [i de du-

rere s-au v\rsat aici, câte amintiri au dep\nat, câte cuvinte

de suflet, tainice [i profunde s-au spus! Stare]a Alipia s-a

al\turat la discu]ia lor [i, observând la tân\rul Ivan o auten-

tic\ n\zuin]\ c\tre Dumnezeu [i o disponibilitate spre nevo-

in]\, i-a spus: „Las\ la o parte Kievul [i mergi la Optina, la

stare]i”. Ivan s-a uitat `ntreb\tor la sora sa [i a citit `n ochii ei

un r\spuns: „Supune-te!” A fost `ndeajuns; Kievul a fost uitat.

A doua zi, cu aceea[i geant\ pe umeri, primind ultima

binecuvântare de la stare]\ [i de la sora, care `i `nlocuia

mama, Ivan a plecat la drum, dar nu `ntr-acolo, unde `l tr\gea

inima, ci acolo unde i-a ar\tat mâna ascult\rii. Ajungând

la Belev, a intrat la m\n\stirea de maici s\ afle cum poate

merge pân\ la Sih\stria Optina. Monahiile acestei m\n\stiri,
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ca [i cele de la Borisovsk, toate urmau pilda stare]ilor. Sta-

re]ul Macarie nu mai era printre cei vii [i, la Optina, se aprin-

sese un nou lumin\tor − ucenicul nemijlocit al stare]ilor

Lev [i Macarie − p\rintele Ambrozie.

S-a `ntâmplat ca, `n acea zi, dou\ monahii de la Belev

s\ plece la Optina [i, aflând c\ un tân\r drume] vine de

departe [i n\zuie[te s\ ajung\ la stare], l-au luat cu ele `n

tr\sur\. Ajungând la Optina, monahiile s-au dus la sta-

re]ul Ambrozie [i, printre altele, i-au spus: „P\rinte, am

adus cu noi [i pe fratele Ivan”, numindu-l `n glum\ frate,

având `n vedere `nclina]ia sa spre monahism. Stare]ul le-a

privit cu seriozitate [i a spus: „Acest frate ne prinde bine [i

nou\ [i vou\”. Astfel, marele stare] Ambrozie, f\r\ s\ [tie

despre cine este vorba [i f\r\ s\ vad\ omul, a prev\zut,

deja, `nalta sa menire [i a prevestit prooroce[te ce folos va

aduce, mai apoi, [i pentru Optina [i pentru toate m\n\s-

tirile de maici, care erau sub ascultarea stare]ilor.

Noul venit s-a a[ezat cu fiori `naintea stare]ului Am-

brozie. Simplu [i f\r\ mândrie, i-a povestit toat\ via]a sa

[i i-a cerut binecuvântare s\ mearg\ la Kiev, unde sufletul

s\u dorea s\ ajung\ de mult\ vreme [i unde ar putea r\-

mâne pentru totdeauna.

~naintev\z\torul stare] l-a lovit u[urel peste cap [i i-a

spus: „De ce trebuie s\ mergi la Kiev? R\mâi aici!” Iubitul

Kiev i-a alunecat iar\[i din mân\. Dar Ivan credea pro-

fund c\ `n cuvintele stare]ului se ascunde un semn al voii

lui Dumnezeu, pentru care s-a rugat atât de mult [i, prin

cuvântul „binecuvânta]i”, s-a plecat `naintea stare]ului [i i

s-a `ncredin]at pe sine.

Era 1 martie 1861.


