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Prefa]\
Primirea f\cut\ de cititori primelor dou\ volume din

aceast\ serie — Sf=ntul Cosma Etolianul [i Sf=ntul Macarie
al Corintului, a fost deosebit de încurajatoare. Este o

dovad\ a faptului c\ atrac]ia materialismului, at=t de

r\sp=ndit [i at=t de promovat în epoca noastr\, este de-

parte de a fi universal\. Pe l=ng\ aceasta, exist\ modes-

ta [i pu]in cunoscuta sete de via]\ duhovniceasc\, certi-

ficat\ de rapiditatea cu care c\r]i ca cele de mai sus au

fost v=ndute. Acest lucru ne încurajeaz\ s\ avem încre-

dere [i în primirea de care se va bucura acest volum,

precum [i cele ce urmeaz\ din aceast\ serie.

Capitolul introductiv al acestei c\r]i [i lista lucr\ri-

lor Sf=ntului Nicodim apar tip\rite pentru prima oar\.

Capitolul al II-lea cuprinde Via]a Sf=ntului Nicodim,

scris\ de monahul Gherasim Micragiannanitis din Sf=n-

tul Munte Athos, care a fost prima oar\ publicat\ în a-

nul 1955, în Sf=ntul Munte, ca f\c=nd parte din slujba

închinat\ Sf=ntul Nicodim. Am tradus-o din limba grea-

c\ [i am publicat-o cu îng\duin]a p\rintelui Gherasim.

De[i Via]a Sf=ntului Nicodim a fost scris\ de doi

dintre contemporanii s\i, monahii Eftimie [i Onufrie,

care l-au cunoscut personal, am ales biografia scris\ de

p\rintele Gherasim, deoarece „Biografia” scris\ de Onu-

frie e doar schi]at\, incomplet\, în timp ce „Biografia”

scris\ de Eftimie, de[i este mult mai am\nun]it\ dec=t

cea a lui Onufrie, este mai scurt\ [i mai incomplet\

dec=t cea scris\ de Gherasim [i nu at=t de elegant\ din

punctul de vedere al stilului.
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În ceea ce prive[te lista cu „Lucr\rile sf=ntului”, se

poate observa faptul c\ aceasta este lista cea mai com-

plet\ [i actual\, [i singura care apare în limba englez\.

Redact=nd lista „Texte alese din scrierile sf=ntului”,

am ales texte care sunt cu totul specifice înv\]\turilor

lui Nicodim [i deosebit de importante pentru omul zile-

lor noastre, [i mai ales celor ce sunt interesa]i de spiri-

tualitatea ortodox\.

Datorez mul]umiri p\rintelui Gherasim Micragia-

nnanitis pentru c\ mi-a îng\duit s\ tip\resc „Biografia

Sf=ntul Nicodim Aghioritul”, scris\ de el, dar [i pentru

faptul c\ m-a ajutat s\ `n]eleg anumite puncte din textul

s\u, precum [i domnului dr. John Johanstone jr., pentru

faptul c\ a citit textul manuscrisului [i mi-a sugerat nu-

meroase îmbun\t\]iri în felul meu de a m\ exprima. 

Constantin Cavarnos

mai 1974
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Introducere
Sf=ntul Nicodim Aghioritul s-a n\scut în anul 1749

în Naxos una dintre insulele egeene. A urmat [coala pri-

mar\ de acolo. Dasc\l i-a fost arhimandritul Hrisantos

Etolianul (†1785), fratele Sf=ntului Cosma. Un dasc\l

remarcabil, Hrisantos a predat o vreme la [coala patri-

arhal\ din Constantinopol, înainte de a deveni director

al [colii din Naxos. El împ\rt\[ea sentimentele [i con-

vingerile Sf=ntului Cosma; [i, astfel, puternicul mesaj [i

pilda sf=ntului din Etolia au început s\-l influen]eze pe

Nicodim la o v=rst\ foarte fraged\, pe c=nd Cosma cu-

treiera ]ara în calitate de misionar.

Aceast\ influen]\ se reflect\ în grija profund\, de o

via]\ de a-i trezi pe greci din punct de vedere moral [i

spiritual, folosirea limbii populare în scrierile sale,

pentru a le face inteligibile tuturor, precum [i cultiva-

rea stilului oratoric care se caracterizeaz\ prin limpe-

zime, simplitate, sinceritate [i c\ldur\.

Dup\ ce a absolvit aceast\ [coal\, Nicodim s-a dus

la Smirna pentru a-[i continua studiile la înfloritoarea

{coal\ evanghelic\. At=t la Naxos, c=t [i la Smirna, în-

v\]\m=ntul laic era îmbinat cu cel religios. Program [co-

lar\ de la [coala din Smirna cuprindea limbile str\ine;

[i, a[a, dup\ ce perioada de [colarizare a lui Nicodim a

luat sf=r[it, el avea cuno[tin]e solide de latin\, italian\

[i francez\. Aceast\ educa]ie lingvistic\ avea s\ aib\ o

deosebit\ importan]\ pentru Nicodim, d=ndu-i posibili-

tatea s\ cunoasc\ bine g=ndirea Europei Occidentale.
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Dup\ patru ani petrecu]i la aceast\ [coal\, s-a întors

la Naxos. În afara unei singure c\l\torii întreprinse în

insula Hydra, el [i-a petrecut urm\torii ani în Naxos,

func]ion=nd în calitate de secretar al arhiepiscopului

locului, mitropolitul Antim Vardis (1743-1780). Scopul

pentru care Nicodim s-a dus în insula Hydra era acela

de a se înt=lni cu Sf=ntul Macarie al Corintului, despre

care auzise foarte multe lucruri legate de virtu]ile sale

morale [i duhovnice[ti. Monahismul a fost unul dintre

subiectele pe care acesta le-a discutat cu Macarie. Desco-

perindu-i acestuia dorin]a sa de a îmbr\]i[a via]a mo-

nahal\, Nicodim a primit încurajare [i binecuv=ntare

de la Macarie. Cei doi au mai discutat [i despre starea

nefericit\ a poporului elen, care se afla sub povara jugu-

lui otoman. {i, a[a, au ajuns s\ cad\ de acord pentru a

colabora pe viitor spre luminarea cona]ionalilor lor.

La Hydra, Nicodim s-a înt=lnit cu alt om deosebit,

un monah athonit, pe numele s\u Silvestru. Acest mo-

nah n\scut în Cezareea Capadociei din Asia Mic\ era

un isihast, un mistic care practica rug\ciunea inimii [i care

cuno[tea bine înv\]\turile marilor mistici ai Bizan]ului.

Ascult=ndu-l, Nicodim a avut multe de înv\]at des-

pre monahismul athonit, precum [i despre teoria [i prac-

tica trezviei l\untrice [i a rug\ciunii min]ii. Pe l=ng\

faptul c\ l-a ini]iat în formele cele mai înalte ale spiri-

tualit\]ii ortodoxe, p\rintele Silvestru i-a dat lui Nico-

dim [i scrisori de recomandare c\tre p\rin]ii athoni]i.

Odat\ reîntors în insula sa de ba[tin\, Nicodim a

început s\ pun\ în practic\ ceea ce înv\]ase de la p\-

rintele Silvestru. El a primit înt\rire [i ajutor în toate

acestea din partea a trei monahi athoni]i, Grigorie, Ni-

fon [i Arsenie, care c\l\toreau în insula Naxos, dup\ ce

fuseser\ exila]i din Sf=ntul Munte, ca [i p\rintele Sil-

vestru, pentru apartenen]a la grupul kollivazilor, cei
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trezviei l\untrice, paza min]ii, [coala tainic\ a rug\ciunii

min]ii, instrumentul unirii cu Dumnezeu”5.

Nicodim nu numai c\ pune accentul pe marea va-

loare a Filocaliei, dar se [i folose[te mult de ea. Aceast\

carte a devenit piatra de temelie a misticii sale cu carac-

ter practic [i teoretic. Afl\m nenum\rate referiri legate

de ea, în scrierile sale.

Filocalia a exercitat o influen]\ puternic\ asupra vie]ii

duhovnice[ti, mai înt=i în Grecia, iar cur=nd dup\ aceea

[i în întreaga lume ortodox\. A fost retip\rit\ la Atena,

în anul 1893, într-o edi]ie u[or îmbun\t\]it\, în dou\

volume, iar mai apoi, între anii 1957 [i 1963, în cinci

volume. Impactul ei asupra lumii slave a fost cu totul

deosebit.

La 11 ani dup\ tip\rirea ei, a ap\rut [i o versiune a

Filocaliei la Moscova, sub titlul Dobrotoliubie. Cel care

a tradus-o a fost monahul rus Paisie Velicikovski (1722-

1794), care s-a dus în Sf=ntul Munte în anul 1746 [i a

stat acolo timp de 17 ani, venind mai apoi în Moldova.

El, dimpreun\ cu ucenicii s\i, este considerat ini]ia-

torul marii rena[teri duhovnice[ti care a avut loc în

Rusia la sf=r[itul secolului al XVIII-lea [i începutul se-

colului al XIX-lea. Sf=ntul Paisie Velicikovski avea sub

îngrijirea sa peste o mie de monahi, pe care-i înv\]a prac-

ticarea rug\ciunii min]ii. Auzind de marele succes pe

care-l avea Sf=ntul Paisie în leg\tura cu aceasta, Nico-

dim a dorit foarte mult s\-l înt=lneasc\, pentru a dis-

cuta cu el lucruri referitoare la via]a l\untric\ [i a se

folosi de îndelungata experien]\ a acestui mare [tiutor

întru cele duhovnice[ti, care era cu 27 de ani mai v=rst-

nic dec=t el. A luat hot\r=rea de a se duce cu corabia în

Moldova, îns\ aceasta a fost lovit\ de o puternic\

5 Ibidem.
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furtun\ la scurt\ vreme dup\ plecarea ei din Sf=ntul

Munte, oprindu-se în insula Thassos.

V\z=nd în toate aceste înt=mpl\ri voia lui Dumne-
zeu, Nicodim a renun]at la ideea de a se mai duce în
Moldova [i s-a întors în Sf=ntul Munte.

Sf=ntul episcop Ignatie Briancianinov (1807-1867) a
preg\tit o edi]ie îmbun\t\]it\ a versiunii Sf=ntului
Paisie Velicikovski [i a tip\rit-o în anul 1857 la Petrograd.
Între anii 1876 [i 1890 a fost tip\rit\ o versiune în lim-
ba rus\ a Filocaliei. Traducerea ei apar]ine episcopului
rus Teofan Z\vor=tul (1815-1894), av=nd ajutorul unor
monahi din cadrul M\n\stirii Optina [i al Academiei de
Teologie din Moscova. Puternica influen]\ a Filocaliei
exercitat\ asupra ru[ilor se manifest\ [i în cartea intitu-
lat\ M\rturiile sincere ale unui pelerin c\tre p\rintele
s\u duhovnicesc6, carte ce reprezint\ unul dintre cele
mai frumoase [i mai admirate manuale ale spirituali-
t\]ii ortodoxe r\s\ritene. Aceast\ carte a fost scris\ în a
doua jum\tate a secolului al XIX-lea de un autor ne-
cunoscut inspirat de Filocalia, [i a fost tip\rit\ în anul
1884 la Kazan. Trebuie notat faptul c\ versiunile slavo-
n\ [i rus\ ale Filocaliei omit unele texte [i cuprind nu-
meroase texte care nu se afl\ în Filocalia original\. În
anii din urm\, texte din Filocalia au ap\rut în limbile
rom=n\7, francez\8, englez\, german\9 [i italian\10. Ver-
siunea în limba englez\, în dou\ volume, intitulat\ Scrieri
din Filocalia cu privire la rug\ciunea inimii, a fost tip\rit\

6 Aceast\ carte a ap\rut în limba englez\ sub titlul Calea unui

pelerin.
7 Filocalia sfintelor nevoin]e ale desvâr[irii, 4 vol., Sibiu, 1946-1948.
8 Petit Philocalie de la Priere du Coeur, Paris, 1953, limba francez\.
9 Kleine Philocalie zum Gebet des Herzer, Zürich, 1957, limba

german\.
10 La Filocalia: testi di ascetica e mistica della Chiesa orientale,

Floren]a, 1963.
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în anul 1951, în timp ce volumul al doilea Cei dint=i
P\rin]i din Filocalie, a ap\rut în anul 1954.

Everghetinosul, lucrare monumental\ redactat\ în

secolul al XI-lea de Pavel, stare]ul M\n\stirii Everghe-

tidos din Constantinopol, înf\]i[eaz\ vie]ile [i înv\]\tu-

rile a sute de p\rin]i ai pustiei. Dup\ cele afirmate de

Eftimie, contribu]ia lui Nicodim la aceast\ carte const\

în scrierea „Introducerii” [i `n diverse corecturi aduse

textului11. „Introducerea” ne arat\ ad=nca apreciere pe

care Nicodim o are fa]\ de înv\]\turile cu caracter mo-

ral ale P\rin]ilor R\s\ritului, întocmai precum „Intro-

ducerea” sa la Filocalia ne arat\ aprecierea sa fa]\ de

înv\]\turile lor de ordin mistic.

El depl=nge preocuparea exagerat\ a occidentalilor

pentru matematic\, fizic\, astronomie, filosofia naturii,

metafizic\ [i cunoa[terea enciclopedic\, în defavoarea

eticii, care este cu mult mai important\ dec=t acestea.

Astfel, el remarc\: „Oamenii studiaz\ cerul, p\m=n-

tul [i tot felul de alte lucruri spre a descoperi ordinea [i

rela]iile lor armonioase, dar foarte pu]ini cerceteaz\

felul în care s\ se pun\ pe ei în[i[i într-o ordine l\un-

tric\ armonioas\ prin dob=ndirea adev\ratei virtu]i”12.

Ce c=[tigi prin cea dint=i form\ de recunoa[tere, în-

treab\ Nicodim, dac\ e[ti b=ntuit de tot felul de patimi?

Totul a fost diferit în cazul Sfin]ilor P\rin]i, ale c\ror

înv\]\turi sunt cuprinse în Everghetinos, ne înva]\ el.

Etica era o preocupare care-i acapara cu totul. Dup\ ce

se retr\geau în locuri în care se puteau bucura de o ne-

tulburat\ lini[te, ei î[i fixau drept scop, pe de o parte,

descoperirea [tiin]ific\ [i completa îndep\rtare a cauze-

lor patimilor; iar pe de alta, dob=ndirea unei cunoa[teri

11 Op. cit., p. 640.
12 Everghetinos, vol. 1, Atena, 1957, p. 14.
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[i 17 îndrept\ri prin poc\in]\ ale Sf=ntului Ioan Posti-

torul, [i le interpreteaz\ în limba greac\ popular\.

Dup\ aceast\ parte a c\r]ii urmeaz\ capitolele în

care ofer\ pove]e despre felul în care trebuie s\ ne pre-

g\tim pentru spovedanie, cum trebuie s\ ne spovedim [i

cum s\ ne p\zim de p\cate dup\ spovedanie.

De-a lungul întregii c\r]i, care se adreseaz\ nu

numai duhovnicilor, ci [i celor ce se spovedesc, Nicodim

d\ citate masive din Sf=nta Scriptur\ [i din Sfin]ii P\-

rin]i [i Dasc\li ai Bisericii.

Tip\rit mai înt=i în anul 1794, Manualul de spove-
danie num\r\ deja zece edi]ii. Printre acestea se afl\ o

versiune în limba turc\, tip\rit\ în anul 1835 spre fo-

losul credincio[ilor ortodoc[i vorbitori de limb\ turc\.

Continu=nd activit\]ile sale literare f\r\ întreru-

pere, Nicodim [i-a îndreptat aten]ia c\tre imnografie [i

a scris o carte de canoane c\tre Preasf=nta N\sc\toare

de Dumnezeu, intitulat\ Noul Theotokarion28.

Aceast\ carte cuprinde 62 de canoane sublime alc\-

tuite de 22 de imnografi de vaz\, cuprinz=ndu-i pe

Sf=ntul Andrei Cretanul, Sf=ntul Ioan Damaschin [i

Sf=ntul Teodor Studitul, precum [i o „Introducere” alc\-

tuit\ de Nicodim. Sf=ntul a ales aceste canoane din ma-

nuscrisele athonite, f\c=nd doar c=teva corecturi. „In-

troducerea” ne reveleaz\ o extraordinar\ evlavie fa]\ de

Sf=nta Fecioar\ Maria.

De asemenea, ea exprim\ marea valoare pe care el o

acord\ imnelor sfinte ca mijloace de împrosp\tare [i în-

t\rire a sufletului. Este o lucrare superb\, menit\ a fi

folosit\ la slujbele biserice[ti.

28 Neon Theotokarion.


