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PREFA}| LA EDI}IA RUS|

Dup\ trecerea la Domnul a Stare]ului ieroschimonah

Ambrozie (1891), a r\mas un manuscris: „Copie dup\ `nsem-

n\rile manuscris ale duhovnicului [i ieromonahului Antonie,

fost ucenic apropiat [i convie]uitor al Stare]ului ieroschimo-

nah Leonid, `n schim\, Lev”. Manuscrisul a ajuns la Stare]ul

Ambrozie `n felul urm\tor: când a v\zut lumina tiparului

prima edi]ie a vie]ii Stare]ului Leonid, P\rintele Ambrozie

a trimis câteva exemplare ale acestei c\r]i la Lavra Pe[te-

rilor din Kiev, unde tr\iau [i se nevoiau unii dintre ucenicii

Stare]ului Leonid, printre care [i P\rintele Antonie (Med-

vedev). ~ntr-o scrisoare a sa, Stare]ul Ambrozie `l ruga pe

P\rintele Antonie ca, citind cartea, s\ fac\ asupra ei obser-

va]iile necesare [i, totodat\, s\ scrie ceea ce `[i aminte[te

din via]a Stare]ului Leonid, cu scopul ca, la a doua edi]ie

a c\r]ii, s\ fac\ unele complet\ri. Aceast\ rug\minte a fost

`ndeplinit\ de P\rintele Antonie, la timpul ei. Stare]ul Am-

brozie s-a mângâiat, primind de la P\rintele Antonie un

manuscris deosebit de voluminos, cu ar\tare la unele gre[eli

ap\rute `n prima edi]ie [i cu noi m\rturisiri despre via]a

Stare]ului Leonid. Cu binecuvântarea Stare]ului Ambrozie,

acest manuscris a fost copiat numaidecât, iar originalul a

fost trimis `napoi P\rintelui Antonie, la Kiev. Trupul `ns\ a

trecut, iar unele `mprejur\ri nu au favorizat `ndeplinirea

bunelor inten]ii ale Stare]ului Ambrozie. ~n sfâr[it, a vrut

[i Domnul ca, prin rug\ciunile adormi]ilor stare]i, s\ se

`mplineasc\ lucrul mult dorit de dân[ii. 
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Acum, descrierea vie]ii Stare]ului Leonid, cu titlul Primul

mare stare] de la Optina, ieromonahul Leonid (`n schim\,

Lev) a fost ref\cut\, completat\ substan]ial [i gre[elile

`ndreptate. ~n textul c\r]ii, `n afar\ de `nsemn\rile ieromona-

hului Antonie de la Pecerska, au fost inserate [i câteva

m\rturii ale unor monahi de la Optina, care de mult nu

mai sunt pe lume. De asemenea, s-a luat `n considera]ie [i

un articol al lui Andrei Kovaliovski, din revista „Lecturi

folositoare de suflet”, aprilie 1881, având titlul Amintire

despre duhovnicul ieroschimonah Antonie de la Pecerska

Kievului. 

~n acest articol, autorul a inserat destule m\rturii despre

Stare]ul Leonid de la Optina, auzite de dânsul de la iero-

schimonahul Antonie. Dar `n acest articol s-au strecurat [i

unele inexactit\]i. De exemplu, pe predecesorul episcopu-

lui Nicolae (Sokolov) de la Kaluga `l nume[te Evlampie

(Vvedenski). Dar adev\ratul predecesor al episcopului Ni-

colae a fost Nicanor (Klementievski), mai apoi mitropolit

de Sankt Petersburg, iar `ntre episcopul Evlampie, care

trece la Domnul `n anul 1831 [i episcopul Nicolae, venit pe

scaunul de la Kaluga `n anul 1834, a fost un `ntreg [ir de

episcopi. (Vezi Buletinul bisericesc num\rul 33, 1899, Arhi-

p\storii de la Kaluga.) 

De asemenea, Kovaliovski afirm\ c\ Stare]ul Macarie de

la Optina ocup\ aceea[i func]ie de conducere ca [i Antonie

de la Pecerska. P\rintele Macarie ocupa aceea[i func]ie ca

[i Antonie, dar nu cel de la Kiev, ci ca Antonie (Putilov) de la

Optina. Ieromonahul Antonie de la Pecerska era, `n acel timp,

frate la schitul Optinei [i curând a fost mutat la sih\stria

Sfântul Tihon. Acela[i Kovaliovski a[az\ c\l\toria ieroschi-

monahului Antonie la Valaam, la Svir [i la alte m\n\stiri,

dup\ sfâr[itul vie]ii Stare]ului Leonid [i spune c\ acesta a

primit de la egumenul schitului Optina, P\rintele Antonie,
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suma de 5 ruble. Dar Stare]ul Leonid a murit `n anul 1841,

iar egumenul schitului Antonie, `n anul 1839, a fost mutat

ca `ntâist\t\tor al unei m\n\stiri din Maloiaroslave], unde

a tr\it mai mult de zece ani. 

De aceea, la repartizarea faptelor din descrierea vie]ii

Stare]ului Leonid, a trebuit s\ se ia `n considera]ie mai

mult `nsemn\rile ieroschimonahului Antonie de la Pecerska

[i mai pu]in m\rturiile lui Andrei Kovaliovski. Din cele

relatate de acesta, s-au folosit doar pu]ine m\rturii, care nu

puteau fi puse la `ndoial\. 

Nu este de prisos s\ remarc\m [i urm\toarele fapte.

~ntr-un periodic duhovnicesc s-a tip\rit: „~n timpul vie]uirii

sale prin schituri, el (Stare]ul ieromonah Leonid) se `ntâlnea

adesea cu fiare s\lbatice, cu ur[i [i lupi, dar fiarele nu-i

f\ceau nici un r\u, ci doar un singur lup l-a prins, o dat\, de

un picior cu din]ii, dar tot atunci, speriat de ceva, l-a l\sat pe

pustnic [i a fugit”. Din edi]iile precedente ale vie]ii Stare-

]ului, se [tie c\ a tr\it `n dou\ schituri, `ntr-un schit la

Valaam [i nu dup\ mult timp `n altul, la Optina. ~n locul de

vie]uire al monahilor, fostul egumen de la Valaam, P\-

rintele Varlaam († 1849), care [i-a tr\it ultimii ani din via]\

la schitul Optinei, avea obiceiul ca `n anumite `mprejur\ri

s\ spun\: „Este bine, nu pot spune nimic, este bine [i la voi,

totu[i nu este ca la Valaam. Acolo luai un codru de pâine `n

sân [i de r\mâneai chiar trei zile `n p\dure, nu puteai `n-

tâlni nici o fiar\ s\lbatic\, nici un om r\u. Dumnezeu cu tine

[i tu cu Dumnezeu”1. Din aceste cuvinte ale egumenului Var-

laam se poate trage concluzia, c\ la Valaam nu erau fiare

s\lbatice [i, prin urmare, P\rintele Leonid nu putea s\ se

`ntâlneasc\ acolo cu ur[i [i cu lupi. Tr\ind la schitul Opti-

nei, P\rintele Leonid avea obiceiul ca uneori, vara, s\ fac\

1 Descriere istoric\ a schitului de la Optina, 1862, S., p. 231.



14 Stare]ul Lev de la Optina

plimb\ri prin p\dure, dar totdeauna la lumina zilei [i `nso]it

de câ]iva ucenici ai s\i care, dup\ sfâr[itul Stare]ului, când

`[i aminteau despre via]a acestuia, spuneau c\ nici P\rintele

Leonid nu s-a putut `ntâlni cu ur[i [i lupi. ~ntr-adev\r, Sta-

re]ul Leonid a fost r\nit de un lup, dar faptul acesta s-a petre-

cut pân\ la intrarea sa `n m\n\stire [i se va vorbi detaliat

despre aceasta `n descrierea vie]ii sale. 
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Capitolul III

DESPRE ST|RE}ISM

Trecerea Stare]ului la Sih\stria Optina este remarcabil\

prin faptul c\ a introdus [i a consolidat `n aceast\ m\n\s-

tire a[a-numitul st\re]ism. {i, dup\ cum acest mod de

via]\ c\lug\reasc\, fundamentat pe `nv\]\tura Evangheliei,

a apostolilor [i a Sfin]ilor P\rin]i, este pu]in cunoscut `n zilele

noastre, cu toate c\ ̀ n ultima vreme s-au scris nu pu]ine poezii

despre acest fenomen, [i `nainte de a continua relatarea

vie]ii Stare]ului Leonid, ar fi de dorit s\ se spun\ câteva

cuvinte despre st\re]ism. De fapt, nu este o noutate ceea

ce vom relata privitor la acest subiect, pentru c\, deja s-a

spus de c\tre adormitul Stare], ieroschimonahul Ambrozie,

[i s-a tip\rit `n edi]iile anterioare ale vie]ii P\rintelui Leo-

nid. De aceea `ndr\znim s\ ad\ug\m foarte pu]ine lucruri

[i poate nu de prisos pentru clarificarea problemei16. 

„Stare], stare]i” este un cuvânt `ndeob[te folosit `n

m\n\stiri, pentru a-i desemna pe monahii cei b\trâni, `n

special pe cei care se deosebesc prin severitatea vie]ii lor [i

prin puterea de a conduce pe al]ii `n via]a duhovniceasc\. 

Ce este st\re]ismul? Dac\ am privi la partea de dinafar\

a st\re]ismului, nu este altceva decât o regul\ sau o parte

a rânduielii m\n\stire[ti (unde, bine`n]eles, a fost introdus\).

16 Extrasele din Sfin]ii P\rin]i nevoitori, prezentate la timpul s\u de

Stare]ul Ambrozie, `n limba slavon\, acum sunt prezentate, pentru o mai

bun\ `n]elegere, `n limba rus\ [i cu indicarea lor `n Filocalia rus\.
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St\re]ismul ca „lucrare” sau, `n sfâr[it, st\re]ismul, dup\

importan]a sa l\untric\, `n rela]ie cu Stare]ul-`nv\]\tor se

nume[te cârmuire st\re]easc\ (`n slovene[te pentru câr-

muitor se folose[te cuvântul cormcii) sau, mai aproape de

vorbirea ruseasc\, conducere st\re]easc\ sau, mai simplu,

st\re]ire. ~n rela]ia cu cei pe care `i cârmuie[te el are o cale

st\re]easc\, pe care `i duce pe cei ce au leg\turi duhovnice[ti

cu dânsul, pentru des\vâr[irea lor `n via]a duhovniceasc\.

St\re]ismul, `n acest ultim `n]eles, adic\ de cale st\re]easc\,

dup\ cum l-a definit adormitul stare], ieroschimonahul Am-

brozie, const\ `n ascultare [i o sincer\ leg\tur\ duhovni-

ceasc\ a fiilor fa]\ de stare] sau p\rintele duhovnicesc. 

Mo[tenirea st\re]easc\

a. St\re]ismul `[i ia obâr[ia de la Cel f\r\ de `nceput

Noi vedem `n ~ns\[i Dumnezeirea cea Una [i `n Trei

Ipostasuri ascultare [i supunere necondi]ionat\ a Fiului

lui Dumnezeu [i Duhului Sfânt Celui Vechi de Zile (Dan. 7, 9).

De exemplu, Domnul nostru Iisus Hristos spune despre

Sine `n Evanghelia dup\ Ioan: „Pentru c\ M-am pogorât din

cer, nu ca s\ fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine”

(6, 38); [i `n alt loc: „~nv\]\tura Mea nu este a Mea, ci a Celui

ce M-a trimis” (7, 16) [i, de asemenea: „Eu am p\zit porun-

cile Tat\lui Meu [i r\mân `ntru iubirea Lui” (15, 10). Iar la

Pavel g\sim: „S-a f\cut ascult\tor pân\ la moarte, [i `nc\

moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8). 

{i despre Mângâietorul Duhul Sfânt, `n ultima convor-

bire cu ucenicii S\i, Domnul Iisus Hristos a spus c\ Duhul

Sfânt nu vine El ~nsu[i, „ci ~l trimite Tat\l” (Ioan 14, 26),

[i tot despre Duhul Sfânt: „C\ci nu va vorbi de la Sine, ci câte

va auzi va vorbi” (In 16, 13). 
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Din aceste texte ale Sfintei Scripturi [i din multe altele,

se poate vedea c\ cele dou\ Persoane ale Sfintei Treimi —

Fiul lui Dumnezeu [i Duhul Sfânt, cu toate c\ sunt o sin-

gur\ fiin]\, putere [i slav\ asem\n\toare, se afl\ `ntr-o

subordonare necondi]ionat\ cu Dumnezeu Tat\l sau dac\

aducem aceast\ subordonare la nivelul `n]elegerii ome-

ne[ti, se afl\ `mpreun\ cu Tat\l `ntr-o rela]ie sincer\ sau,

simplu, `n ascultare. 

b. Universalitatea

~n al doilea rând, mo[tenirea st\re]easc\ garanteaz\

universalitatea ei. Dup\ cum Unul este Creatorul tuturor

f\pturilor v\zute [i nev\zute [i toate f\pturile poart\ `n

sine mai mult sau mai pu]in amprenta atributelor Dumneze-

ie[ti, tot a[a trebuie `n mod firesc, dup\ asem\narea Creato-

rului lor, s\ se subordoneze [i legii generale a subordon\rii

creaturilor inferioare celor superioare. Aceasta o cere uni-

tatea [i ordinea `ntregului univers, precum [i nenum\ratele

[i feluritele p\r]i, `ntr-o ma[in\ bine construit\. Astfel, noi

[tim c\, `n lumea `ngerilor, cetele inferioare primesc [tiin]\

despre Cel Nev\zut [i Ne`n]eles [i, `n acela[i timp, ilumi-

nare prin cetele mai `nalte sau cele mai vechi (Sfântul Dionisie

Areopagitul, Despre ierarhia cereasc\). Sufletele drep]ilor

pleca]i din aceast\ via]\, `mpreun\ cu `ngerii, lucreaz\ spre

binele celor ce tr\iesc pe p\mânt, pov\]uindu-i [i ajutându-i

s\ se fac\ pl\cu]i lui Dumnezeu. 

L\sând la o parte subordonarea din Biserica lupt\toare,

putem spune c\ cei ce se nevoiesc, `n via]a aceasta vrednic\,

ca s\ mo[teneasc\ via]a ve[nic\, se conduc ([i altfel nu se

poate) dup\ sfaturile [i `ndrum\rile celor mai b\trâni, sau ale

celor mai iscusi]i stare]i `n via]a duhovniceasc\. La aces-

tea mai ad\ug\m: orice cunoa[tere [tiin]ific\, arta, pictura
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[i chiar cea mai simpl\ meserie au nevoie de pov\]uitorii

lor. ~n sfâr[it, chiar [i r\ul se supune aceleia[i legi. Cei

iscusi]i `n via]a vicioas\ devin conduc\torii celor mai pu-

]ini iscusi]i pe calea viciilor. 

De aceea, Sfântul Grigorie Sinaitul spune: „Este impo-

sibil ca cineva s\ fi `nv\]at de unul singur arta virtu]ilor, cu

toate c\ unii s-au folosit de experien]a lor, ca de un `nv\]\tor.

Deoarece, lucrând de unul singur [i nu la sfatul celor iscusi]i,

se na[te sau ]i se insufl\ mândria. Dac\ Fiul lui Dumnezeu

nu face nimic de la Sine (In 5, 19) [i Duhul nu vorbe[te de la

Sine nimic (In 16, 13), cine crede c\ poate dobândi o aseme-

nea `n\l]ime de virtu]i [i s\ nu aib\ nevoie de o cârmuire

tainic\? Nebunie, mai mult decât virtute, au cei ce sunt

`n[ela]i `n felul acesta17. 

c. Nevoia cârmuirii st\re]e[ti

Trebuin]a [i mai ales nevoia extrem\ a cârmuirii st\re-

]e[ti `n via]a duhovniceasc\ rezult\, `n mod firesc, din

`ns\[i natura omeneasc\ stricat\ prin p\cat, care a `ntune-

cat ochii suflete[ti ai omului. Despre lucrurile duhovnice[ti

el are cele mai tulburi reprezent\ri. El [i v\zând nu vede [i

auzind nu aude. Educat `n obiceiurile lume[ti p\c\toase [i

`nsu[i dobândind o mul]ime de deprinderi rele, adesea are

cea mai superficial\ no]iune despre religie [i moralitate, iar

uneori ea este denaturat\ cu totul. To]i ace[ti oameni, neex-

ceptând a[a-numita clas\ educat\ [i instruit\, tr\iesc doar

prin cele de dinafar\: s\ mearg\ de s\rb\tori la biseric\, s\

aprind\ o lumânare `naintea icoanei, s\ fac\ ni[te metanii —

iat\ toat\ lucrarea duhovniceasc\ a unor astfel de oameni.

Dar c\ `n biserica lui Dumnezeu [i la rug\ciune „ies din

17 Filocalia rus\, vol. 5, Sfântul Grigorie Sinaitul, Capete despre rug\-
ciune [i t\cere, cap. 5, p. 255.
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Capitolul VIII

~NV|}|TURILE STARE}ULUI LEONID, 
DIN POVESTIRILE UCENICILOR S|I 

Am f\cut mai `nainte o privire general\ asupra st\re]is-

mului, sau a `nv\]\turii primului stare] de la Optina, a iero-

monahului Leonid. Acum ne vom str\dui s\ prezent\m

câteva am\nunte, o parte din povestirile scrise de fiii s\i

duhovnice[ti [i alt\ parte din povestirile orale primite de

la cei mai `n vârst\ monahi, tr\itori la Optina. 

Deoarece mândria [i `ndrept\]irea de sine sunt princi-

palele r\d\cini ale tuturor relelor [i dezordinilor neamului

omenesc — toate `nv\]\turile Stare]ului Leonid sunt, `n prin-

cipal, `ndreptate `mpotriva acestor rele. ~n capitolul anterior

s-a ar\tat cum el `l smerea pe apropiatul [i iubitul s\u uce-

nic, pe Stare]ul ascet [i colaborator, ieromonahul Macarie.

El se comport\, `n chip asem\n\tor, [i cu al]i stare]i de la

Optina, dintre care nu f\cea excep]ie nici chiar egumenul

Schitului, ieromonahul Antonie. Era un lucru obi[nuit ca

Stare]ul-`nv\]\tor s\ certe cu severitate pe vreun c\lug\r

dintre cei b\trâni sau pe altcineva care `i c\dea la `nde-

mân\. A[a a venit la dânsul mai sus amintitul ieromonah

Varlaam, care mai apoi a fost `ntâist\t\torul m\n\stirii

Valaam [i care [i-a tr\it veacul `n timpul Stare]ului Leonid,

la Schitul Optina. Trebuie s\ subliniem faptul c\ acest om

a fost un aspru nevoitor, un mare rug\tor, un deplin neago-

nisitor de cele materiale, care nu avea nimic `n chilie [i

de aceea nu o `ncuia niciodat\. De aceast\ dat\, el dorea
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o l\mâie, pe care, desigur, nu o avea. Stare]ul Leonid, ca de

obicei, era la chilie `nconjurat de credincio[i. Intrând la el,

P\rintele egumen s-a jenat s\-i cear\ o l\mâie de fa]\ cu

oamenii [i, de aceea, i-a [optit `nceti[or: „Vreau s\-]i spun

câteva auzite”. ~n chilia Stare]ului era un paravan, `nd\-

r\tul c\ruia putea s\ duc\ unele discu]ii de tain\. P\rintele

Leonid s-a ridicat `ndat\, l-a luat de mân\ pe P\rintele Var-

laam, l-a condus spre paravan [i `mpingându-l u[urel, `i

spunea: „Hai, mergi, mergi! E[ti un a[a egumen, iar eu ce

sunt?..”. Ducându-l dincolo de paravan, Stare]ul l-a `ntre-

bat: „Ei, ce ai de spus?” P\rintele egumen, `nceti[or: „Nu ai

cumva o l\mâi]\?” Stare]ul, `n auzul tuturor, spuse: „Vai,

ce mai secret! Dac\ nu am o l\mâie?” Atunci l-a chemat pe

fratele de chilie: „Ia[a, d\-i o l\mâie”. 

Noilor fra]i `nclina]i spre slava de[art\, Stare]ul avea

obiceiul s\ le spun\ a[a: „Cine e cu gl\scior [i mai are peri[or,

are [i un dr\cu[or” (demonul slavei de[arte). {i mai spunea:

„Cel `ncep\tor se sl\ve[te `n de[ert, chiar [i `n cele mai obi[-

nuite `mprejur\ri”. Unii dintre fra]i, dorind s\ evite greut\-

]ile ascult\rii, `i spuneau Stare]ului c\, `n timpul lucrului,

`i lupt\ cugetele slavei de[arte. La care Stare]ul le r\spundea:

„Ei [i ce? Lupt\ cu aceste cugete, dar [i lucreaz\”. 

Observ\m aici c\ surprizele din comportamentul Stare-

]ului fa]\ de monahii mai `n vârst\, uneori chiar mustr\rile

[i dojanele, erau primite de ace[tia cu inim\ bun\, sau poate

chiar cu bucurie [i mul]umire; pentru c\ b\trânii ispiti]i `n

via]a duhovniceasc\ `n]elegeau scopul `nalt al mustr\rii

Stare]ului, pentru `nt\rirea [i des\vâr[irea lor `n r\bdare

[i smerenie. Astfel se prezentau lucrurile cu `ncep\torii `nc\

lipsi]i de experien]\ `n via]a duhovniceasc\. Ace[tia nu se

pricepeau nici s\ se exprime cu vreun folos duhovnicesc [i

se tulburau puternic, sau r\mâneau nedumeri]i, mus-

trându-i pe al]ii [i `ndrept\]indu-se pe sine `ntru toate. Pe
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to]i ace[tia, Stare]ul Leonid `i pov\]uia [i `i `ndruma cu

`ndelung\ r\bdare [i `ng\duin]\ p\rinteasc\. S\ citim

acum povestirile. 

Povestirea fratelui Alexandru Medvedev de la Schitul 

Optina, mai apoi ieroschimonah la Pecerska Kievului

Vie]uind `mpreun\ cu P\rintele (Leonid), nu am avut

ocazia s\ v\d c\ face cuiva vreo favoare, dac\ vedea la cel

venit vreo `nclina]ie spre mândrie, slav\ de[art\ sau viciu,

ascunse sub vreo virtute personal\. Pe atunci, era neclintit

[i ne`nduplecat. Atunci când `ns\ `[i atingea ]elul, adic\

vedea predispozi]ia de a-[i recunoa[te propria vinov\]ie [i

smerenia, atunci se transforma `n cea mai blând\ [i iubi-

toare mam\. Lucrul acesta `l sim]eau mai ales cei nechibzui]i

din fire. De exemplu, te cer]i cu cineva [i crezi c\ e[ti nevi-

novat. Totu[i con[tiin]a te sile[te s\-i dai unele explica]ii

Stare]ului. Mergi [i `i explici. P\rintele te ascult\ [i uneori

te aprob\. Atunci `ncepi s\ te scuzi f\r\ nici o jen\. 

— Ei, bine — spune, `n sfâr[it, Stare]ul. — ~nseamn\ c\ tu

ai dreptate, iar cel\lalt este vinovat; `nseamn\ c\ noi sun-

tem chit, tu ai dreptate, iar de acum `nainte nu mai ai nici

o treab\ cu mine; mergi cu Dumnezeu, acum e[ti mântuit.

{i acum las\-m\, deoarece obliga]ia mea este s\ folosesc

munca [i timpul pentru p\c\to[i. Mergi, ia mergi cu drep-

tatea ta [i s\ nu ne mai `mpiedici pe noi, cei p\c\to[i, s\

nu ne deranjezi. 

Pentru ca s\ corectezi gre[eala [i s\ recâ[tigi bun\-

voin]a Stare]ului, `ncerci s\-i mai spui ceva spre a te scuza: 

— Dar, nu, P\rinte, doar lucrul \sta a fost a[a [i a[a. 

— ~nseamn\ cu tu e[ti [i mai drept — observ\ Stare]ul.

— Mergi, hai mergi, la u[\ doar a[teapt\ p\c\to[ii, iar tu `i

`ncurci.
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Ie[i de la Stare], ca legat de mâini [i de picioare. Mergi

la chilie, pentru a te lini[ti. Dar nu — stând `n chilie o or\ ]i se

pare un an. Mergi din nou la Stare] s\-i explici [i aceasta

este, probabil, o suferin]\ nevinovat\, dar te `ncurci [i mai

mult. {i Stare]ul, din partea sa, confirm\ aceast\ nevino-

v\]ie, care duce pe acela[i drum — afar\ din chilie. Lucrul

acesta se repet\, pân\ când `n suflet se statornice[te con-

[tiin]a sincer\ a vinov\]iei proprii. Te duci la Stare] [i nu

mai `ndr\zne[ti s\ te `ntorci. Atunci [i P\rintele, dintr-un

judec\tor ne`nduplecat, devine o mam\ blând\. Astfel de

`ntâmpl\ri am avut de `ntâmpinat eu, p\c\tosul. Dar este

un lucru neimportant, pentru c\ firea mea necioplit\ cerea

a[a ceva. Astfel de opera]ii au fost nevoi]i s\ suporte adesea

[i P\rintele Macarie [i P\rintele Ioan (ieroschimonahul).

Am v\zut cum P\rintele Antonie, fiind egumenul Schitului,

se supunea Stare]ului Leonid, al\turi de ceilal]i. Dar dup\

astfel de `ntâmpl\ri `ntre Stare] [i ucenicii s\i [i `ntre ul-

timii, `n mod reciproc, nu numai c\ nu existau ne`n]elegeri,

ci, dimpotriv\, cre[tea [i mai mult unitatea duhului. 

S-a mai `ntâmplat cu mine ceva asem\n\tor. Unul dintre

fra]i st\tea la pravila de sear\ [i totdeauna mergea la chilia

Stare]ului. F\r\ s\-mi dau seama, m-am a[ezat `n fa]a aces-

tui frate. El m-a tras de halat [i mi-a zis cu ciud\: 

— Unde te bagi tu, un `ncep\tor, `naintea fra]ilor mai

`n vârst\? Ce ]\ran! 

Eu abia mi-am plecat pu]in capul [i am zis: 

— Pentru Dumnezeu, iart\-m\! — [i parc\ m-au luat

frigurile. 

 Dup\ pravil\, ca de obicei, am r\mas s\-i explic Stare-

]ului cutezan]a mea involuntar\, care a reu[it s\-l supere

pe acest frate. Dar eu, cum eram om cu r\spundere, buc\tar,

P\rintele permitea uneori ca noi s\ intr\m la el `naintea celor

mai vârstnici. A[a s-a `ntâmplat acum [i cu mine. Dup\
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explica]iile mele, P\rintele, ridicând vocea, l-a chemat pe

acel frate dup\ numele de familie. 

— Binecuvânta]i! — a r\spuns fratele. 

P\rintele: 

— Iat\ ce vreau s\-]i spun: acest porumbel — ar\tând la

mine — seam\n\ cu o cioar\ murat\, dar te-a sup\rat la pravil\? 

— Da, P\rinte, el parc\ `nadins se vâr\ peste tot. 

 Stare]ul mi se adreseaz\: 

— Auzi, tu, ochi-holba]i? — [i mi-a poruncit cu str\[nicie:

Cere-]i iertare [i pleac\-te lui pân\ la picioare. 

M-am plecat. Dar Stare]ul mi-a poruncit ca `n acest

timp s\ repet dup\ el cuvintele: 

— Iart\-m\ pe mine, cel care peste zece ani voi fi P\-

rinte, pe mine `ncep\torul, care am venit la Schit la câteva

luni dup\ tine. 

Acel frate `n]elegând c\ Stare]ul, prin aceste cuvinte,

`mi d\dea dreptate, a c\zut `n genunchi `naintea lui [i a `n-

ceput s\ se apere. 

— Ce faci? — a spus Stare]ul. — Fratele, fiind vinovat, [i-a

cerut iertare de la tine, iar tu r\mâi a[a, ca un suflet nevinovat. 

— Dar el, P\rinte, — a continuat fratele — nu v-a explicat

a[a. Eu, deja, plecasem la buc\t\rie. 

— Mergi [i cheam\-l aici — a spus Stare]ul [i vino s\ vezi

cum m\ r\fuiesc cu el. 

A venit la buc\t\rie [i m\ cheam\: 

— Frate Alexandru. Te cheam\ P\rintele. 

Venind la Stare], `mi spune: 

— Nu e p\cat de tine? M-ai pârât la P\rinte [i el s-a su-

p\rat. Iar acum chinuie[te-te. 

Am venit la P\rintele [i mi-a poruncit s\ repet cele spuse.

Am repetat. 

— Ei, a[a? — s-a adresat el fratelui. 

— Da, a[a, — a r\spuns acesta. 
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— Acum mergi — a continuat Stare]ul — [i `ntreab\-]i

con[tiin]a cine dintre voi are dreptate [i cine este vinovat.

Tu trebuie s\ [tii acest lucru, de vreme ce te socote[ti aici

un vie]uitor mai vechi. El este un `ncep\tor [i nu ai ce cere

de la el. 

Scurtând aceast\ povestire, ad\ug\m doar c\ ne`n]e-

legerea dintre ace[ti doi fra]i a mai continuat un timp, dar

Stare]ul nu s-a gr\bit s\-i `mpace cu for]a, deoarece [tia c\

numai printr-o con[tientizare sincer\ a propriei vinov\]ii [i

prin mustrare de sine omul poate dobândi o pace sufleteasc\

trainic\, a[a cum spune Avva Dorotei76. {i `ntr-adev\r, pe-

trecând o vreme `n tulburare [i suferind cu duhul amândoi

fra]ii, cu rug\ciunile Stare]ului, s-au smerit, s-au `mp\cat [i

au r\mas prieteni sinceri pentru totdeauna. 

Povestirea monahului S. de la Sih\stria Sfântului Tihon, 

eparhia Kaluga

Monahul S., ucenicul Stare]ului Leonid, a povestit urm\-

toarele: „Fiind `nc\ acas\, mul]i oameni din satul nostru

veneau la Sih\stria Optina [i, `nvrednicindu-se s\ aud\ de

la P\rintele Leonid `nv\]\turi cre[tine[ti folositoare de suflet,

`l sl\veau [i `l l\udau `n discu]iile lor. Atunci mi-am dorit

s\-l v\d [i eu pe P\rintele [i, dac\ m\ vor primi `n m\n\stire,

s\ r\mân\ pe lâng\ dânsul. Mi-am g\sit un tovar\[ din sat,

om cu ceva carte, dar care avea o p\rere prea bun\ despre

sine. Mergând pe drum, `mi aminteam adesea despre P\-

rintele Leonid, zicând: 

— Ce ne va sf\tui, oare, pe noi, Stare]ul: s\ r\mânem la

m\n\stire sau nu?

76 Despre mustrarea de sine, Cuvântul 7.
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La care tovar\[ul meu r\spundea mândru: 

— Dar ce conteaz\ sfatul s\u? Eu singur m\ pricep. 

~n sfâr[it, ne-am dus la P\rintele Leonid, care ne-a

primit glumind [i cu blânde]e. Am r\mas câteva zile la m\-

n\stire [i apoi am cerut binecuvântare de la P\rintele s\

r\mânem `n m\n\stire. Dar Stare]ul mie mi-a dat binecuvân-

tare s\ r\mân, iar tovar\[ului meu mi-a poruncit s\-i spun

s\ plece acas\. 

— Nu `l sf\tuiesc — a spus el — s\ mearg\ la m\n\stire. 

Sup\rat de aceast\ interdic]ie, tovar\[ul meu de drum

a `nceput s\ murmure `mpotriva Stare]ului, spunând: 

— Ce fel de Stare] este acesta? Eu te sf\tuiesc, frate, s\ nu

`l ascul]i. 

F\r\ s\ iau seam\ de sfaturile lui trufa[e, cu binecuvân-

tarea P\rintelui, am r\mas la m\n\stire, iar tovar\[ul

meu s-a `ntors `n sat [i, f\r\ s\ asculte sfatul Stare]ului, s-a

dus, cu toate acestea, la o m\n\stire. A stat acolo nu prea mult

timp, [i-a recunoscut neputin]ele, a v\zut cum `l asalteaz\

[i `l lupt\ patimile, ca pe un lupt\tor singuratic, f\r\ s\ aib\

nici un ajutor prin sfaturile duhovnice[ti ale unui stare] is-

cusit, [i s-a dus la alt\ m\n\stire, n\d\jduind c\ acolo va

g\si pentru sine ceva mai bun. Dar patimile noastre sunt

pururea cu noi. ~n sfâr[it, a plecat de la m\n\stire, pier-

zându-[i sârguin]a fa]\ de via]a monahal\. Am auzit, apoi,

c\ s-a c\s\torit. Iat\ la ce a ajuns, cu mândria sa proast\:

«Ce fel de stare] este acesta? Eu singur m\ pricep». 

Acum voi vorbi despre mine. ~n fiecare zi mergeam la

Stare], `i descopeream cugetele cele rele [i patimile mele,

dar curând mi-am pierdut aceast\ vigilen]\ pentru sufletul

meu. Mai `ntâi am `nceput s\ t\inuiesc de Stare], dup\ p\-

rerea mea, cele mai neimportante cugete, apoi mi-am pierdut

`ncrederea `n Stare] [i sârguin]a de a tr\i `n sfânta m\n\s-

tire, am `nceput s\ m\ gândesc la via]a din sat [i la `nsur\-

toare. ~n sfâr[it, m-am dus la Stare] cu o credin]\ fals\ [i l-am
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rugat s\-mi dea voie s\ merg acas\, pentru scurt\ vreme.

Dar falsitatea mea nu a r\mas nedescoperit\ Stare]ului

`naintev\z\tor. El, cu un zâmbet larg pe fa]\ [i amenin-

]ându-m\ cu degetul, mi-a spus: 

— Ia aminte, frate, oare nu m\ `n[eli tu pe mine? 

Am `nceput s\ m\ scuz: 

— Nu, P\rinte, eu vreau s\ m\ v\d cu fratele [i numai-

decât m\ voi `ntoarce. 

~n sfâr[it, Stare]ul a spus: 

— Pleac\, frate, cu Domnul, [i vei veni aici fugu]a, dup\

cum nu vrei acum s\ r\mâi. 

Am plecat bucuros de la Optina, cu inten]ia s\ nu m\ mai

`ntorc aici niciodat\. Dar s-a petrecut ceva `mpotriva gân-

durilor [i hot\rârilor mele [i, dup\ cele prezise de Stare],

acas\, `n satul natal, am `nceput s\ fac agricultur\. Chiar

atunci, `n sat la noi, un ]\ran [i-a pierdut calul. Acesta `l

b\nuia pe un b\rbat care [i mai `nainte fusese suspectat `n

furturi de cai [i nu se `n[elase `n b\nuiala sa, dar nu avea

probe evidente, calul fiind vândut din mân\ `n mân\. A[a c\

nu putea face nimic cu vinovatul. Odat\, acest ]\ran venea

acas\ `ntr-o zi de s\rb\toare, din alt sat, fiind b\ut bini[or.

L-a `ntâlnit pe nefericitul ho] `ntr-o p\durice [i, `ntr-un acces

de mânie, s-a aruncat asupra lui, l-a b\tut cu cruzime [i l-a

omorât. ~n acea noapte, eu p\[team caii pe câmp. A doua

zi, localnicii l-au anun]at pe [eful sec]iei de poli]ie c\ un

]\ran din sat zace `n drum, omorât de cineva. Comisarul a

venit la fa]a locului. Au `nceput interogatoriile: cine [i unde

era `n acel timp. Pe mine m-a pârât o femeie, c\ `n acea

noapte am p\scut caii pe câmp. Au `nceput s\ m\ ancheteze.

Eu spuneam doar un cuvânt, c\ de [tiut nu [tiu nimic. Dar

]\ranii no[tri l-au rugat pe [ef s\ m\ `nchid\ [i s\ m\ `nfo-

meteze. M-au `nchis `ntr-o c\mar\ [i nu mi-au dat de mâncat

[i de b\ut nimic timp de trei zile [i trei nop]i. M-am c\it `n

aceste zile [i nop]i c\ nu am ascultat sfatul `naintev\z\torului
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Stare] [i m-am rugat Domnului ca, prin rug\ciunile Stare-

]ului, min]it de mine, s\ m\ izb\veasc\ din aceast\ neno-

rocire! ~n sfâr[it, sl\bit de foame, m-au scos pentru o nou\

anchet\. }\ranii no[tri au propus [efului de poli]ie s\ m\

supun\ unor chinuri mai crude decât primul — s\ `ncing\

un vas `n foc [i s\ m\ a[eze `n el, `ncredin]ându-l c\ astfel

`mi voi recunoa[te vina. Nu credeam c\ voi suporta aceast\

cruzime [i m-am hot\rât s\ spun neadev\rul. Dar, cu rug\-

ciunile Stare]ului, m-a izb\vit Domnul. Secretarul i-a spus

[efului: «Pentru aceasta ve]i r\spunde, este contrar legilor

statului». Atunci m-au l\sat `n pace [i au `nceput s\-i an-

cheteze pe al]ii. Au ajuns [i la alt vinovat, care a `nceput

s\ se `ncurce `n cuvinte [i, `n scurt timp, [i-a recunoscut

vinov\]ia. Bucurându-m\ de izb\virea mea, m-am gr\bit s\

plec la Sih\stria Optina. Cum m-a v\zut P\rintele Leonid,

cu un zâmbet dr\g\stos, m-a binecuvântat [i mi-a spus: «Ah,

ariasina77, ai venit! Cum ai petrecut? S\ ne poveste[ti». I-am

povestit P\rintelui, cu detalii: [i gândurile dinainte, de a nu

mai sta `n m\n\stire, [i cele `ntâmplate acas\, fiind b\-

nuit de crim\. De atunci m-am temut s\-i ascund P\rintelui

[i cele mai ne`nsemnate gânduri. 

Dup\ ce am mai stat o bun\ vreme `n m\n\stire, Stare]ul

a `nceput s\ m\ trimit\ `n satul natal: «Mergi — `mi spunea, —

du-te acas\ [i `n scurt timp te vei `ntoarce». Dar nu-mi venea

s\ plec [i `l rugam s\ m\ lase `n m\n\stire. Dar P\rintele

nu mai contenea s\ m\ trimit\. Am plecat acas\ [i l-am

g\sit pe fratele meu cu mintea tulburat\, din cauza b\uturii.

Unii din ]\ranii satului chiar voiau s\ trimit\ pe cineva dup\

mine, ca s\ iau frâiele gospod\riei, `n locul fratelui meu.

77 R\d\cina acestui cuvânt este „ar”, care, dup\ dic]ionarul Dali, `n-

seamn\ urma unui animal pe z\pada proasp\t\. Deci cuvântul „ariasina”

corespunde cuvântului „fiar\ s\lbatic\”.
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Ce nenorocire! Nicidecum nu voiam s\ r\mân `n lume. Nu

[tiam ce s\ fac. ~n sfâr[it, mi-a venit gândul s\ merg, `m-

preun\ cu fratele, la Sfântul Ierarh Mitrofan de Voronej.

Am ajuns la Voronej [i ni s-a slujit un moleben78, `n cinstea

sfântului. Fratele a `nceput s\ se simt\ mai bine. A doua zi

am cerut, din nou, un moleben, dup\ care fratele s-a `ns\n\-

to[it la minte cu des\vâr[ire. To]i s-au mirat de aceast\

schimbare. M-am mirat [i eu atunci de `naintevederea

Stare]ului. L-am l\sat apoi acas\ pe fratele meu [i m-am

gr\bit s\ m\ `ntorc la Stare] [i mergeam la el cu credin]\

[i devotament filial. 

Ce am mai observat, tr\ind `n m\n\stire: uneori m\

cuprindeau `ntristarea, dezn\dejdea [i m\ chinuiau cum-

plit cugetele. Mergeam la P\rintele s\ m\ mângâie `n sup\-

r\rile mele [i, intrând `n chilia sa, toate disp\reau `ntr-o clip\

[i sim]eam `n suflet lini[te [i bucurie. P\rintele m\ `ntreba:

«De ce ai venit?» Iar eu nici m\car nu [tiam ce s\-i spun. P\-

rintele lua ulei din candel\, m\ ungea [i m\ binecuvânta; [i

plecam din chilia sa cu bucurie ̀ n inim\ [i cu pace sufleteasc\. 

Apoi, P\rintele Leonid mi-a poruncit s\ plec la sih\s-

tria Sfântului Tihon. Nicicum nu am vrut s\ m\ despart de

P\rintele, dar nu am avut curajul s\ nu-l ascult. Aici `mi era

foarte greu. Era mult\ munc\ [i nu aveam nici o mângâ-

iere. Stare]ul venea aici destul de rar. ~n sfâr[it, m-am hot\rât

s\ m\ `ntorc la Optina. Chiar atunci a venit aici P\rintele

Leonid. I-am m\rturisit inten]ia mea. Atunci, P\rintele m-a

chemat `n chilia P\rintelui Meletie. Era acolo [i P\rintele

78 Un moleben este o rug\ciune `n cinstea Domnul nostru Isus Hristos,

a Maicii Domnului, sau a unui sfânt. Este o slujb\ de origine slav\, `nru-

dit\ cu slujba Paraclisului. Un moleben este, de obicei, s\vâr[it de un preot,

dar [i laicii pot citi un moleben, de[i `ntr-o form\ modificat\ (n. red.)




