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Capitolul VI

DESPRE S|N|TATEA STARE}ULUI 
{I ULTIMA SA BOAL|

S\n\tatea stare]ului a fost slab\ `nc\ din copil\rie; `n

plus, `n anii tinere]ii [i ai adolescen]ei s-a `ntâmplat s\ se lo-

veasc\ [i s\-[i epuizeze puterile prin osteneli peste m\sur\,

lucru care s-a r\sfrânt asupra st\rii sale de s\n\tate.

Pe c=nd vie]uia `n schit, p\rintele Ilarion, din cauza rui-

n\rii puternice a s\n\t\]ii, lua de dou\ ori pe s\pt\mân\ un

medicament atât de puternic, `ncât bolnavul ajungea la exte-

nuare. Dup\ ce a terminat tratamentul, s-a mai `ntremat [i

starea s\n\t\]ii i s-a `mbun\t\]it.

~n octombrie 1848, stare]ul Macarie a lipsit un timp

din schit pentru a-[i vizita fiii duhovnice[ti. P\rintele Ilarion

a r\mas aici [i, sim]indu-se sl\bit, a re`nnoit vechiul trata-

ment, dup\ care, puternic extenuat, a c\zut la pat. Deodat\

s-a primit la Optina [tirea c\, pe data de 13 octombrie, la

18 verste de ora[ul Dimitrovsk, gubernia Orlov, tr\sura p\rin-

telui Macarie s-a r\sturnat `ntr-un [an], iar stare]ul [i-a

luxat um\rul drept, dar este posibil s\-[i fi fracturat [i

mâna, iar acum se afl\ la arhondaricul m\n\stirii de maici

de la Sevsk69. S-a luat hot\rârea s\ fie trimis la stare] un

priceput doctor osteolog care tr\ia `n vecin\tatea mo[iei K.

Dar cine s\ mearg\ la acest doctor? P\rintele Ilarion z\cea

bolnav, unul era ocupat, altul n-avea timp, al treilea a re-

fuzat. V\zând aceasta, p\rintele Ilarion a uitat de propria

69 Vezi scrisorile p\rintelui Macarie adresate monahiilor, partea I,

scrisoarea 290, pag. 443.
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boal\ [i s-a gr\bit s\ plece la doctorul osteolog de la Sevsk.

A plecat cu c\ru]a po[tei, pe drumurile desfundate de intem-

periile toamnei, parcurgând astfel aproape 300 de verste.

Luxa]ia p\rintelui Macarie s-a dovedit nepericuloas\, dar

aceast\ c\l\torie s-a r\sfrânt asupra s\n\t\]ii stare]ului

Ilarion, care, pe lâng\ crizele de dinainte a `nceput s\ simt\

o durere `n partea stâng\ [i o tumefac]ie `n partea inimii,

iar la oboseal\ avea `n]ep\turi la inim\ [i b\t\i neregulate.

~ncep=nd cu sfâr[itul anului 1851, p\rintele Ilarion s-a

folosit de sfaturile doctorului K.K.P. de la Moscova, prin inter-

mediul Nataliei Petrovna Kireevskaia. ~n anul 1865, sta-

re]ul a fost consultat de profesorul V. de la Moscova, specialist

`n boli de piept, `ns\ nu a sim]it vreo ameliorare a bolii nici

de la unul, nici de la altul. Principalele mijloace de tratament

pe care le folosea `n anii 1850-1860 au r\mas acelea[i, iar

prim\vara [i vara folosea zer. Fiind `nc\ ucenicul de chilie

al p\rintelui Macarie, iar apoi devenind conduc\torul

Schitului, p\rintele Ilarion termina pe la ora patru pravila

de diminea]\, lua `n mâini o topori[c\, iar `n buzunar o sticl\

cu zer [i se ducea `n p\durea care `nconjura schitul unde pe-

trecea dou\ ore, de la patru la [ase. Aici cur\]a teii tineri [i

alte l\st\ri[uri folosind zer `ntre timp, iar pe la orele [ase se

`ntorcea s\ citeasc\ ceasurile [i s\ fac\ alte lucruri obi[nuite.

Starea s\n\t\]ii sale se `nr\ut\]ea tot mai mult, a[a `ncât,

`n anul 1870 se poate spune c\ stare]ul nu mai era deloc s\-

n\tos, nici chiar pentru perioade scurte. Cu toate acestea, era

prezent la toate slujbele care se s\vâr[eau `n schit, adeseori

slujea [i el [i `n acela[i timp avea grij\ [i de gospod\ria schi-

tului, `[i `ndeplinea `ndatoririle de duhovnic [i se ocupa [i

de imensa lui coresponden]\. Studiind cu sârguin]\, `nc\ `na-

inte de intrarea `n m\n\stire, scrierile Sfin]ilor P\rin]i, nu

doar cu mintea, ci str\duindu-se s\ `ndeplineasc\ [i `n fapt\

sfaturile lor, p\rintele Ilarion `i avea pe ace[tia pururea `na-

intea sa.
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„Monahul este cel care `ntotdeauna supune firea70. Frate,

orice tihn\ trupeasc\ este tic\lo[ie la Dumnezeu, c\ci ~nsu[i

Domnul a zis: «~ngust\ este calea ce duce la via]\»71 [i «Mai

`nainte de toate s\ dispre]uie[ti odihna»72. «R\bdarea ostene-

lilor de bun\voie [i a ispitelor celor f\r\ de voie este sârgu-

in]\ pentru suflet»73”.

Astfel, stare]ul, printr-o `ndelungat\ obi[nuin]\, se for]a

pe sine `n fiecare clip\ la tot felul de nevoin]e trupe[ti [i mo-

rale [i dispre]uia voin]a proprie [i odihna. A continuat s\

se constrâng\ pe sine la osteneli chiar [i atunci când doctorii au

constatat un cumul de câteva boli, fiecare fiind `n sine foarte

serioas\ [i aproape nevindecabil\.

~n miercurea, joia [i vinerea din prima s\pt\mân\ a Pos-

tului Mare din anul 1872, stare]ul prin obliga]ia sa de du-

hovnic a spovedit aproape 188 de oameni, ie[ind `n aceste

zile de la utrenie doar dup\ cântarea a noua a canonului, ca

s\ spovedeasc\ [i mireni pân\ la venirea fra]ilor. Sâmb\t\,

4 martie 1872, fra]ii s-au `mp\rt\[it cu Sfintele Taine. Sta-

re]ul a slujit Sfânta Liturghie. Aceasta a fost ultima slujb\

la care a slujit. ~ntorcându-se la chilie, a spus cu un zâmbet li-

ni[tit, a[ezându-se pe pat: „Niciodat\ nu m-am obosit a[a.

Cred c\ mi-a venit sfâr[itul”. 

Duminic\, 5 martie, stare]ul s-a a[ezat `n pat, f\r\ s\ se

mai ridice vreodat\. Pe data de 9 martie, la dorin]a sa, a pri-

mit schima cu p\strarea numelui „Ilarion”. 

Pe data de 13 aprilie, stând `n pat, i s-a s\vâr[it Taina

Sfântului Maslu. Epuizarea [i respira]ia grea s-au amplificat,

astfel `ncât pe 13 [i 14 martie, egumena Paulina, aflând de

starea grav\ a stare]ului, a venit `mpreun\ cu dou\ surori

ca s\ aib\ timp s\-[i ia r\mas bun de la dânsul. Pentru a

70 Avva Dorotei cuvântul II, pp. 48-49.
71 Varsanufie cel Mare, r\spunsul 132.
72 Isaac Sirul, cuvântul 51, p. 255.
73 Avva Talasie, cuvântul 16, p. 3.
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se evita tulbur\rile [i [ocurile suflete[ti care la sl\biciunea
stare]ului puteau fi periculoase, nu li s-a permis s\ intre la el
[i s-au `ntors la m\n\stirea lor.

Doctorii se temeau de o paralizie a inimii; dar `ntr-o zi când
starea p\rintelui era deosebit de rea, `n a treia s\pt\mân\
a Postului Mare, acesta a spus: „Nu cred `n vise, dar cred c\
de aceast\ dat\ r\mân `n via]\. Am visat c\ `n jur era o fur-
tun\ puternic\; s-au dezl\n]uit ni[te tunete neobi[nuite, dar
m-au ocolit [i am r\mas `n via]\”. Prezicerea stare]ului, dup\
cum [tim, s-a adeverit `n realitate. Dup\ aceasta a mai tr\it
`nc\ un an [i [ase luni. Doctorii s-au `ntrunit de câteva ori
`n consilii: Baziliov din Belev, Ba[kanski din Suhinici, medi-
cul militar Lukin din Belev [i doctorul de la Optina, p\rintele
Nifon. Fiii duhovnice[ti ai p\rintelui au `ncercat s\ invite
[i al]i doctori, dar aceste `ncerc\ri s-au f\cut f\r\ `ng\duin]a
anticipat\ a stare]ului, deoarece ace[tia se temeau s\-i pro-
pun\ acest lucru, mizând pe refuzul s\u.

Pentru a evita [i `n viitor asemenea lucruri, a `ng\duit
la propunerea unora dintre ei s\ invite un doctor priceput de
la Petersburg, medicul [i inspectorul regiunii militare, H.B.
Ritter. Acesta a venit la stare] [i a petrecut aici la Optina [ase
zile (din 21 pân\ pe 27 mai). El [i-a exprimat p\rerea c\, de[i,
`n esen]a ei, boala stare]ului este nevindecabil\, totu[i nu a
negat posibilitatea ca `n condi]ii prielnice, bolnavul s\ mai
tr\iasc\ un an, doi [i chiar mai mult. Acum [tim c\ stare]ul,
dup\ prima venire a lui Ritter, a mai tr\it un an [i patru luni.

Atitudinea stare]ului fa]\ de doctori [i tratamente

F\r\ s\ resping\ tratamentul, p\rintele Ilarion, pe par-
cursul bolii sale, `[i amitea deseori expresiile Sfintei Scripturi
[i ale Sfin]ilor P\rin]i `n sensul acesta: „Cinste[te pe doctor
cu cinstea ce i se cuvine, c\ [i pe el l-a f\cut Domnul. C\ de
la Cel Prea`nalt este leacul [i de la rege va lua dar. {tiin]a
doctorului va `n\l]a capul lui [i `naintea celor mari va fi mi-
nunat. Domnul a zidit din p\mânt leacurile [i omul `n]elept
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nu se va scârbi de ele” (~n]. Sir. 38, 1-4). Nichifor Teotok, `n

t\lcuirea sa la Evangheliile din duminici74 spune: „Fiind bol-

nav s\-]i pui toat\ n\dejdea `n Dumnezeu c\ te va vindeca

[i roag\-L cu toat\ evlavia [i smerenia. Cheam\ [i doctorul,

p\streaz\ dieta, ia medicamentele, nu refuza tratamentul.

Dumnezeu este [i doctorul bolii tale [i d\t\torul s\n\t\]ii tale;

dar numai atunci `]i va da [i s\n\tatea [i via]\, când nu vei

refuza cele de folos spre vindecare. A[a a f\cut regele Ieze-

chia. A n\d\jduit c\ va primi vindecare de la Dumnezeu `n

boala sa aduc\toare de moarte [i a cerut de la El, cu lacrimi

fierbin]i [i `mbel[ugate, atât via]\ cât [i s\n\tate, dar nu a

refuzat s\ rad\ smochine [i s\ pun\ pe rana sa plasturi f\cu]i

din ele, la sfatului Proorocului Isaia care i-a spus: «Ia smo-

chine [i le rade [i pune un plasture pe ran\ [i vei fi s\n\tos»

(Is. 38, 21). Vezi cum Dumnezeu `ntru dreptatea Sa vrea

ca noi, fiind `n boal\, s\ nu dispre]uim cele f\cute de Dân-

sul pentru vindecarea noastr\”.

Vorbind despre presupusa venire a doctorului Ritter,

stare]ul a spus: „Cel ce p\c\tuie[te  `mpotriva Ziditorului

s\u s\ cad\ `n mâinile doctorului” (~n]. Sir. 38, 15), adic\

el se supune tratamentelor doctorilor ca pedeaps\ pentru p\-

catele sale, deoarece bolile sunt urm\rile p\catului. Acest

gând care l-a c\l\uzit pe stare] s-a reflectat tot timpul `n ati-

tudinea sa fa]\ de doctori, `n grijile sale pentru `ndeplinirea

exact\ a prescrip]iilor date. 

Din „Scrisorile Sfântului Ioan Gur\ de Aur adresate Olim-

piadei”75: „ La Cezareea m-am sim]it mult mai bine [i mai

u[or pentru c\ aici se foloseau pentru mine medicamentele

[i sfaturile celor mai renumi]i medici, care nu m\ tratau

doar cu medicamente, ci cu mult\ comp\timire [i dragoste fa]\

de mine. Unul dintre ei mi-a propus s\ fie chiar `nso]itorul

74 Tâlcuirea la Evanghelia dup\ Marcu `n s\pt\mâna a doua a Pos-
tului Mare, 1847, cap. 2, p. 396.

75 Sankt-Petersburg, 1853.


