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Capitolul XV

RELA}IILE STARE}ULUI MACARIE 
CU VIZITATORII MIRENI

Stare]ul Macarie avea aceea[i sfânt\ dragoste [i

aceea[i sincer\ bun\voin]\ [i fa]\ de monahi [i fa]\ de vizi-
tatorii mireni care c\utau la el un folos duhovnicesc.

~ntre ace[ti vizitatori, nu pu]ini dintre ei, prin educa]ie
[i starea lor social\, f\ceau parte [i cei din elitele timpului.

Deseori `l vizita pe P\rintele Macarie contele Alexandru
Petrovici Tolstoi, fost oberprocuror al Sfântului Sinod [i
Constantin Karlovici Zederholm, care era `ns\rcinat cu
probleme speciale pe lâng\ conte (mai târziu a devenit iero-

monahul Clement, din schit); senatorul Petru Ivanovici
Solomon cu familia, renumitul scriitor-filozof Ivan Vasi-
lievici Kireevski, care a netezit cale, spre P\rintele Maca-
rie unui alt renumit scriitor, Nicolae Vasilievici Gogol

care, a[a cum spunea un b\trân fost `naintest\t\tor al

Sih\striei Optina, arhimandritul Dositei115, a stat la casa
de pelerini a m\n\stirii vreo trei s\pt\mâni. ~n tot acest
timp l-a vizitat `n fiecare zi pe Stare]ul Macarie [i a discu-

tat `ndelung cu dânsul. {i Stare]ul, din partea sa, `l vizita
aproape zilnic, dup\ prânz, la casa de pelerini a m\n\stirii
`n camera unde locuia. Se [tie cu exactitate c\ p\rintele
Macarie, din punct de vedere al `nv\]\turii cre[tine, nu `i
accepta activitatea literar\ [i l-a sf\tuit s\ p\r\seasc\

acest mod de a scrie [i s\ `nceap\ o nou\ via]\ `n Hristos,

115 A trecut la Domnul pe data de 3 martie 1900.
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dup\ poruncile Evangheliei. Gogol a consim]it aceasta,
punând la inim\ pove]ele Stare]ului Macarie. ~n timpul
cât a stat la Optina acestui oaspete venerabil i s-a propus,
desigur, cu binecuvântarea Stare]ului, s\ lectureze cartea
Sfântului Ioan Sc\rarul. Citind, Gogol a spus a[a: „Ce psi-
hologie adânc\!”. S-a auzit c\ dup\ ce s-a `ntors la Moscova
starea lui sufleteasc\ s-a schimbat cu des\vâr[ire. A `ncetat
nu numai s\ scrie `n tonul ridiculizant, dar [i-a exprimat [i
p\rerea de r\u pentru cele scrise de el mai `nainte. Pentru
aceast\ cotitur\ `n concep]ia lui despre via]\ [i lume mul]i
l-au proclamat scrântit la minte. Pentru c\ Ivan Kireevski
l-a atras pe Gogol spre Stare]ul Macarie, ace[ti oameni s-au
comportat cu rea voin]\ fa]\ de Kireevski. Dup\ aceasta
Gogol a mai venit la Optina la Stare] `nc\ de vreo dou\ ori
[i, `n timpul [ederii la casa de pelerini a m\n\stirii, mergea
cu sârguin]\ la slujbele biserice[ti din schit. 

~n anul 1851, pe data de 8 septembrie, a vizitat Sih\stria
Optina scriitorul Andrei Nicolaevici Muraviov, renumit
datorit\ evlaviei sale. A stat aici vreo dou\ zile [i a vizitat
[i schitul.

~n afar\ de aceste renumite personalit\]i, au vizitat
Optina [i pe Stare]ul Macarie foarte mul]i oameni din toate
p\turile sociale: nobili, negustori, mici burghezi, ]\rani.
Mai ales `n posturile de peste an era o mare afluen]\ de
popor [i precump\nitor `n postul Adormirii Maicii Domnului,
când duhovnicii abia mai reu[eau s\-i spovedeasc\ pe cei
veni]i la m\n\stire [i `n fiecare zi se `mp\rt\[eau câteva
sute de oameni. Stare]ul nu spovedea, ci doar `i primea pe
cei veni]i pentru descoperirea cugetelor [i pentru sfaturi
folositoare de suflet. ~i primea pe b\rba]i `n chilia sa de
diminea]\ pân\ seara târziu, iar pentru femei ie[ea din-
colo de por]ile schitului. ~n ultimii ani ai vie]ii sale primea
femeile `ntr-o chilie din afar\, care, cu timpul, a fost ane-
xat\ la chilia sa, având o intrare dinafara schitului. Aceast\
chilie s-a numit totdeauna „hibarc\”, adic\ bordei.



267Via]a Stare]ului Ieroschimonah Macarie de la Optina

~n rela]iile cu vizitatorii Stare]ul nu era p\rtinitor. ~l vi-
zitau [i rudele dintre monahi [i dintre mireni, dar el se
comporta `n acela[i fel cu to]i. Stare]ul primea pe toat\

lumea cu iubire p\rinteasc\, `i asculta cu r\bdare [i cu o
blânde]e uluitoare, st\ruindu-se, pe cât posibil, s\-i mul]u-
measc\ pe to]i. {i aceasta o f\cea `n fiecare zi [i nu un an,

ci mai bine de 20 de ani, ar\tând tuturor calea cea adev\-
rat\ spre mântuire. ~n felul acesta, `n chip nev\zut pentru
smeritul s\u suflet [i pentru el `nsu[i s-a `mplinit f\g\du-

in]a lui Dumnezeu: „Cel ce va face [i va `nv\]a, acesta mare
se va chema `n ~mp\r\]ia cerului” (Mt. 5, 19).

Dar dac\ Stare]ul se comporta atât de comp\timitor

fa]\ de vizitatori, ace[tia se `nchinau cu adev\rat `naintea
lui [i mai ales poporul simplu. ~n ochii celor ce urm\reau
aceasta se prezenta un tablou `nduio[\tor când el, smeri-
tul [i bunul Stare] trecea pe c\r\ruia ce ducea din schit la

casa de pelerini a m\n\stirii. „P\rinte, scumpule! — a[a
striga, de exemplu, o ]\ranc\ — sunt de tare mul]i ani bol-
nav\. Nu pot pune mâna pe nimic, iar la noi `n sat este mult\

munc\. Ajut\-m\, de dragul lui Hristos!”. {i prinzându-se
de picioarele Stare]ului le uda cu lacrimile ei, f\când pre-
cum Cananeeanca. Ce i-a r\spuns smeritul Stare], când

spre el erau a]intite sute de priviri ale vizitatorilor care `l `n-
so]eau? „Ce faci, maic\? — spunea el. Domnul este cu tine.
Ridic\-te, de dragul lui Dumnezeu, ridic\-te. Sunt om p\-

c\tos, nu [tiu nimic, nu pot s\ fac nimic. Pentru aceasta
sunt doctori. Dar eu ce sunt?”. „P\rintele meu — continua s\
strige bolnava, f\r\ s\-l lase pe Stare] - nu plec de lâng\ tine.
Roag\-te pentru mine, p\c\toasa. Pe tine te ascult\ Dum-

nezeu. Porunce[te s\ mi se aduc\ untdelemn sau ap\ sfin-
]it\. Tu ai ajutat-o pe una”. Stare]ul a chemat-o `ntr-o parte,
i-a dat o pova]\ duhovniceasc\ [i a binecuvântat-o; i-a

poruncit ucenicului de chilie s\-i dea ap\ sfin]it\ sau unt-
delemn de la candela care arde `n chilia sa `naintea icoanei
Maicii Domnului de Vladimir. {i totdeauna acest ulei era
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binef\c\tor, cu milostivirea Celui care a pus `n inima bol-
navei atât credin]\ [i smerenie fa]\ de robul S\u.

Iat\ ce ne povestea amintitul ieromonah Leonid Kave-
lin: „M\ `ntorceam odat\ din m\n\stire la schit. Pe c\rare
m\ `ntreab\ o femeie b\trân\ de la ]ar\, care f\cuse pân\
aici vreo trei sute de verste cu fiica ei bolnav\: «P\rinte, tat\
duhovnicesc, cum a[ putea s\-l v\d pe P\rintele Macarie?
De dragul lui Dumnezeu spune-i, dragule. Chiar de la Li-
turghia de diminea]\ `l a[tept [i nu mai pot». Dup\ cum se
[tie, Stare]ul mergea prin casele de pelerini cam de la ora
dou\. «Dar de ce trebuie s\-l vezi, maic\?» — am `ntrebat-o
eu. «Fiica `mi este bolnav\, p\rintele meu — a r\spuns ea.
Sunt trei ani de când am amânat nunta. Dumnezeu a bine-
cuvântat-o: i-a c\zut un b\rbat bun, o iube[te, are grij\ de
ea — nu-L putem sup\ra pe Dumnezeu — dar se usuc\ [i se
ofile[te [i nu [tiu de ce. Am `ncercat [i la doctori, am dus-o
[i `n pelerinaj — poate mijloce[te Dumnezeu... Nu ne ajut\
oare P\rintele Macarie? Ai no[tri au fost la el. Cine s-a dus
sup\rat s-a `ntors cu bucurie; bolnavii s-au `ns\n\to[it.
Pleac\, Stepanida, mi-au spus. Este un om cu mil\ — pri-
me[te pe oricine [i este bucuros s\ ajute pe oricare. Iat\,
am plecat `mpreun\ cu fiica mea. Spune-i, scumpule despre
noi, ai mil\». «Dar tu trebuie s\-l a[tep]i la casa pelerinilor»,
i-am spus eu. «Vai, p\rintele meu — mi-a r\spuns cu durere
b\trâna — acolo sunt oameni mul]i, nu ajungi, se a[teapt\
de diminea]a pân\ seara. M\ tem c\ nu voi r\zbate. Al]ii
a[teapt\ câte trei zile». {i, `ntr-adev\r, unii st\teau la casa
pelerinilor nu doar trei zile, dar [i s\pt\mâni `ntregi a[tep-
tând posibilitatea s\ stea de vorb\ cu Stare]ul.

Este cunoscut, f\r\ `ndoial\, c\ to]i cei care primeau [i
`ndeplineau cu credin]\ sfaturile Stare]ului, care avea
darul binecuvântat al chibzuin]ei duhovnice[ti, primeau,
prin mijlocirea sa, nu numai folos duhovnicesc, dar [i
s\n\tate trupeasc\ [i sporire `n treburile lor lume[ti. Pe
atunci erau o mul]ime de exemple de felul acesta, parte din
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care au fost ar\tate pe parcursul povestirii, iar altele le

vom prezenta `n continuare.

Erau `ns\ [i vizitatori care se `mpiedicau de piatra

necredin]ei [i ie[eau de la Stare] f\r\ s\ se foloseasc\ de

sfaturile sale. Al]ii veneau la el având deja format\ o p\rere

`nalt\ [i original\ despre dânsul. Filozofând la cele p\mân-

te[ti, `[i `nchipuiau c\ Stare]ul este un om cu cele mai vaste

cuno[tin]e [tiin]ifice [i c\ trebuie doar s\ se prezinte la el

[i vor asculta un torent de cuvinte din gura lui. Se `n]elege

de la sine c\ f\cându-[i astfel de idei, r\mâneau cu totul

nemul]umi]i v\zând `n fa]a lor un b\trân simplu [i smerit,

care nu numai c\ nu arunca cu vorbele, dar uneori chiar [i cu

cei ce aveau mare nevoie, din cauza bolii, abia putea

`nchega o discu]ie. Erau [i unii care veneau la Stare] din

simpl\ curiozitate [i `n timpul discu]iei aveau tendin]a s\-l

`nve]e ei pe Stare], `n loc s\ asculte de la el ceva folositor.

Stare]ul, dedicându-se `n `ntregime slujirii aproapelui [i

nevrând s\ supere pe nimeni, `i primea [i pe ace[tia, cu

toate c\ uneori se plângea ucenicilor s\i apropia]i c\ astfel

de vizitatori `i r\pesc timpul s\u pre]ios care, de fapt, nu `i

apar]ine. „P\rinte! — i-au spus ucenicii când din chilie a

ie[it un astfel de vizitator — se pare c\ el v-a `nv\]at mai

mult pe dumneavoastr\!”. „Dar ce, — a r\spuns smeritul

Stare] — `i mul]umesc. El m-a `n]eles mai bine decât voi. Ce

ar putea s\ `nve]e de la mine, p\c\tosul? El [tie multe.

{tie tot”. Se `ntâmpla ca unii din ace[ti curio[i, f\r\ s\

`n]eleag\ de ce `l vizitau pe Stare] oamenii credincio[i, s\

`nceap\ s\ controverseze cu ace[tia. Atunci, `n afar\ de

cazuri rare [i deosebite (mai exact, dac\ nu se discutau pro-

bleme de credin]\), Stare]ul `ntrerupea sau scurta discu]ia

spunând: „Dup\ cum [ti]i [i dumneavoastr\ [i [ti]i mai

bine decât mine, eu sunt un om ne`nv\]at”. Apoi ori t\cea,

ori continua discu]ia despre alte probleme f\r\ importan]\,

sau f\cea o mic\ glum\.




