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Not\ asupra edi]iei

Despre Cuviosul Isaia Pustnicul se [tiu foarte pu]ine
lucruri, unele informa]ii fiind chiar contradictorii. În Filocalia
greac\, dup\ care a tradus p\rintele St\niloae cele 27 de
capete „Despre p\zirea min]ii”, este men]ionat faptul c\
autorul nu este Isaia care a tr\it în jurul anului 370 [i care
ar fi fost contemporan cu Cuviosul Macarie Egipteanul, „ci
un monah cu acela[i nume din pustia schetic\ a Egiptului,
apoi din pustia de lâng\ Gaza Palestinei, care s-a împo-
trivit Sinodului din Calcedon, isc\lind Henoticonul împ\-
ratului Zenon la 482, [i a murit la anul 488”1. P\rintele St\-
niloae preia în prim\ instan]\ aceast\ informa]ie, prezen-
tând-o ca valabil\ în traducerea Capetelor lui Isaia în primul
volum al Filocaliei române[ti2, revenind asupra ei îns\ în ul-
timul volum, unde traduce „Cele dou\zeci [i nou\ de cuvinte”.
Aici el îmbr\]i[eaz\ întru totul p\rerea monahului Augustin
– care traduce [i prefa]eaz\, în 1911, la Ierusalim, aceast\

1 De acest Isaia vorbesc istoricii biserice[ti Rufinus [i Palladius. Vezi
Rufinus, Historia monachorum 10, Migne, PL 21, 428; Palladius, Historia
Lausiaca 14, ed. Butler 2, 37; apud Filocalia, ed. rom., vol. I, trad., introd.
[i note Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Sibiu, 1947, p. 391.

2 Bazându-se pe observa]ia lui G. Krüger (K. Ahrens und G. Krüger,
Die sogenannte Kirchengeschichte des Zaharias Rhetor, Leipzig, 1899, p. 385 sq.)
la biografia pe care o închin\ lui Isaia monofizitul Zaharia Retorul. G.
Florovsky preia la rândul s\u aceast\ informa]ie, sus]inând c\ Isaia a
isc\lit Henoticonul împ\ratului Zenon, cu toate c\ nu a fost monofizit
propriu-zis. Vezi notele 3 [i 4 din Filocalia româneasc\, vol. I, p. 391.
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oper\, dup\ alte manuscrise decât Filocalia greac\ – care
sus]ine cu argumente solide faptul c\ Isaia Pustnicul nu
este acela[i cu Isaia monofizitul. În acest sens, el invoc\
Epistola sinodal\ împotriva monotelismului a Patriarhului
Sofronie al Ierusalimului, care condamn\ ereziile lui Isaia,
Varsanufie [.a., considera]i acefali, dar îi socote[te ca auto-
rit\]i pe Sfin]ii Isaia, Varsanufie, Dorotei, Isihie [.a., ale c\ror
scrieri sunt reprezentative pentru spiritualitatea ortodox\.
În plus, textul celor 29 de cuvinte este scris în cel mai curat
stil ortodox, neprezentând nici cea mai mic\ suspiciune de
monofizitism3.

În ultimul volum al Filocaliei române[ti este redat\ pre-
fa]a destul de generoas\ [i cuprinz\toare a monahului Au-
gustin, fapt pentru care nu vom insista aici asupra aspectelor
referitoare la biografia acestui sfânt. De altfel, cele mai multe
informa]ii legate de via]a [i înv\]\turile lui Isaia Pustnicul
sunt preluate de monahul Augustin din Pateric, el reconsti-
tuind în linii mari coordonatele biografice pe baza apofteg-
melor sau relat\rilor în care apare numele Avva Isaia.

Traducerea de fa]\ este una mai veche, fiind datat\ la
sfâr[itul sec. al XVIII-lea, ea apar]inând unui monah din
„[coala” isihast\ paisian\ de traduc\tori4, anume Ieromo-
nahul Ilarion Dasc\lul de la m\n\stirea Dragomirna.

3 Mari P\rin]i ai Bisericii, precum sfin]ii Ioan Damaschin, Varsa-
nufie, Grigorie Sinaitul, Pavel Evergetinos [.a., au preluat în operele
lor citate din scrierea lui Isaia, ori acest lucru ar fi fost imposibil dac\
Isaia ar fi fost monofizit. Vezi prefa]a monahului Augustin în Filocalia,
ed. rom., vol. XII, trad., introd. [i note Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae,
Ed. Harisma, Bucure[ti, 1991, pp. 30-31.

4 A[a cum remarc\ p\rintele Arhim. Ciprian Zaharia, într-un ex-
celent studiu dedicat traducerilor filocalice la noi („Biserica Ortodox\
Român\ [i traducerile patristice [i filocalice în limbile moderne”, în dr.
Dan Zamfirescu (coord.), Paisianismul. Un moment românesc în istoria
spiritualit\]ii europene, Ed. Roza Vânturilor, Bucure[ti, 1996, pp. 46-54,
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Manuscrisul folosit pentru edi]ia de fa]\, care se afl\ în Bi-
blioteca Academiei Române (B.A.R. 1552), în care sunt cu-
prinse cele 29 de Cuvinte, are la sfâr[itul textului, intitulat
Înv\]\turi dintr-ale fericitului Isaiii Pustnicul (f. 1-138v), urm\-
toarea însemnare:

Aceast\ sfînt\ [i dumnez\iasc\ carte a sfîntului, preacu-
viosului p\rintelui nostru Isaiei Pustnicul, cu bun\voirea
preacuviin]ei sale al mieu dup\ Dumnezeu sufletesc bun
pov\]uitoriu [i trupescu chivernisitoriu, p\rintelui stari]
Paisie, m-am îndemnat de o am prescris de pre alta, ce sa
afl\ aici, întru aceast\ sfînt\ mân\stire Dragomirna, scris\ de
doritul nostru întru Hristos iubit frate Rafail monah, dior-
tositoriul dela sfânta Episcopie a Rîmnicului, t\lm\cindu-o
din elinie cuvio[iia sa, cel din neamul nostru rumânesc,
mult osîrduitoriu întru înv\]\tura dumnez\ie[tii Scripturi,
chiriu, chir Ilarion ieromonah [i dasc\l tot de la aceea[i
sfînt\ Episcopie a Rîmnicului5.

Acest ieromonah Ilarion era, potrivit înse[i cuvintelor
Sfântului Paisie, „cel mai iscusit traduc\tor din grece[te în

5 

5 f. 138v.

passim), prima traducere masiv\ [i sistematic\ a textelor patristice [i,
mai cu seam\, filocalice în limbile moderne vorbite se petrece în cadrul
ob[tii stare]ului Paisie Velicikovski, de la m\n\stirile Dragomirna,
Secu [i Neam]. În aceast\ comunitate paisian\, alc\tuit\ în mare parte
din c\lug\ri slavi [i români, cei care traduceau din limba greac\,
„eleni[tii” ob[tii, erau prin excelen]\ românii. Aceasta înseamn\ c\ ei
au tradus mai întâi în limba român\ [i ulterior în slavon\ (aceasta fiind
oricum o limb\ vorbit\ doar de c\rturari, nu [i de marea mas\ de
credincio[i). A[adar, textele filocalice transpuse în limba român\ vor-
bit\ sunt anterioare binecunoscutei edi]ii a Filocaliei grece[ti realizate de
Nicodim Aghioritul [i Macarie din Corint (Filocalia ton ieron neptikon),
tip\rit\ la Vene]ia, în 1782. Limba român\ este, a[a cum demonstreaz\
p\rintele Zaharia, prima limb\ european\ vie în care au fost traduse
textele filocalice.
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moldovene[te”6 dintre monahii c\rturari ai ob[tii paisiene.
Despre dânsul îns\ nu [tim foarte multe lucruri, iar cele care
ne sunt cunoscute provin din scurtele însemn\ri ale copi[-
tilor pe marginea manuscriselor care reprezint\ texte traduse
de el7. A[a cum reiese din calitatea extraordinar\ a traduce-
rilor pe care le-a întreprins, era, de bun\ seam\, un c\rtu-
rar al vremii sale8, fiind de origine din }ara Româneasc\.
Cu certitudine c\ în afara cuno[tin]elor temeinice de limb\
greac\, el avea o cultur\ vast\ pe care a dobândit-o la aca-
demia domneasc\ de la Bucure[ti, unde l-a avut mentor pe
Manase Eliad9, care preda aici cursuri de filosofie alc\tuite
dup\ tratatele neoaristotelice ale lui Theofil Coridaleu. Aici
a studiat, în afara limbii [i literaturii eline, [i retorica, latina,
teologia [i alte discipline literare sau [tiin]ifice, acestea f\când
parte din programul de studii al [colii respective10. Dintre

6 Aceast\ informa]ie este preluat\ dintr-o scrisoare a Sfântului Paisie
c\tre arhimandritul Teodosie, cona]ionalul s\u, scrisoare reprodus\
aproape în întregime de rusul Serghie Cetferikov, în remarcabila sa
monografie despre via]a [i activitatea stare]ului Paisie. Vezi S. Cetfe-
rikov, Paisie, stare]ul m\n\stirii Neam]ului din Moldova. Via]a, înv\]\tura
[i influen]a lui asupra Bisericii Ortodoxe, trad. din lb. rus\ de episcopul
Nicodim, stare]ul m\n\stirii Neam], M\n\stirea Neam], 1933 (reed. în
1943), p. 197; apud, N.A. Ursu, „{coala de traduc\tori români din ob[tea
stare]ului Paisie de la m\n\stirile Dragomirna, Secu [i Neam]”, în Virgil
Cândea (coord.), Românii în reînnoirea isihast\, Ed. Trinitas, Ia[i, 1997,
pp. 49-50.

7 Vezi Gabriel {trempel, Copi[ti de manuscrise române[ti pân\ la 1800,
vol. I, Bucure[ti, 1959, pp. 198-199; cf. Ibidem, p. 64.

8 N.A. Ursu îl socote[te chiar „cel dintâi teolog important din istoria
culturii noastre”. Vezi „Dasc\lul Ilarion – primul traduc\tor [i comen-
tator român al Exaimeronului Sfântului Vasile cel Mare”, în Credin]\ [i
cultur\ în Moldova, vol. III, Ia[i, 1995, p. 45.

9 A[a cum reiese din ms. 3008 B.A.R., care reprezint\ o traducere a
Capetelor pustnice[ti ale lui Diadoh (f. 65v); cf. Idem, „{coala de traduc\tori
români...”, p. 64.

10 Ibidem, pp. 65-66.
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traducerile sale, amintim Exaimeronul Sfântului Vasile cel
Mare, probabil cea mai important\ traducere a sa; Maxim
M\rturisitorul, 400 de capete; Talasie Libianul, 400 de capete;
Omiliile lui Grigorie Teologul; Înv\]\turile lui Calist Tilicudi,
cartea I; Înv\]\turile lui Marcu Efesean; Cartea avei Varsanufie,
r\spuns al marelui stare] c\tr\ ava Ioan cel din Mirosavi; Capete
pustnice[ti, a lui Diadoh, episcopul Fotichiei, 100 de capete; Al
celor întru pustnici prea mici, al lui Callist [i Ignatie Xanthopolii,
me[te[ug [i îndreptariu...; Via]a sfântului mucenic Anastasie11.

Referitor la traducerea operei lui Isaia Pustnicul, se poate
spune c\ o dovad\ a interesului crescut pentru aceast\ scriere
duhovniceasc\ în mediul monahal românesc o constituie [i
num\rul relativ mare de manuscrise ce con]in textul Cuvintelor,
integral sau par]ial. Dintre manuscrisele ce con]in acest
text integral, copiate în mare parte pân\ la moartea Sfântu-
lui Paisie (1794), dar [i mai târziu, pân\ la începutul veacului
al XIX-lea, amintim: mss. BAR 3554, 3568, 3762, 570, 4466,
4834. Cu excep]ia mss. BAR 570, unde sunt amintite nu-
mele copi[tilor12, celelalte manuscrise nu con]in date concrete
referitoare la traduc\tor sau copist, fiind dat cel mult anul
copierii. O copie integral\, realizat\ la m\n\stirea C\ld\ru[ani,
cu certitudine, dup\ o alta de la Neam], se g\se[te în Bi-
blioteca Sfântului Sinod, notat\ de Pr. Dumitru Fecioru la
cota 2713. Numeroase alte manuscrise con]in doar fragmente

11 Ibidem, pp. 61-68, passim; vezi [i Dumitru Fecioru, „Un catalog
vechi de manuscrise [i c\r]i al bibliotecii m\n\stirii Neam]ului”, în
Biserica Ortodox\ Român\, nr. 7-8, 1941, pp. 421-430; Valentina Pelin,
„Contribu]ia c\rturarilor români la traducerile [colii paisiene”, în Românii
în reînnoirea isihast\..., pp. 102-106.

12 „Urmându-se aceast\ carte de noi din început pân\ în sfâr[it, când
ne aflam în Sfânta M\n\stire Neam], la P\rintele Stare] Paisie, [i am
g\sit aceast\ lips\ aceste zece foi]\”. Iustin ieromonah, Daniil, iero-
diacon, 1791, dechemvrie 21.

13 Vezi „Catalogul manuscriselor române[ti din Biblioteca Patriar-
hiei Române”, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1961, p. 86. 



12 Avva Isaia Pustnicul

din aceast\ scriere, fapt ce dovede[te c\ ea a avut o larg\
circula]ie printre c\lug\rii români, mai ales în perioada de
reînnoire isihast\, aceasta fiind nu doar o lucrare ascetic\
izvorât\ dintr-o experien]\ îndelungat\, ci [i un îndrumar
pre]ios, mai cu seam\ pentru monahii încep\tori14. 

Se cuvine a face câteva preciz\ri referitoare la particu-
larit\]ile acestei traduceri în raport cu traducerea P\rin-
telui Dumitru St\niloae din volumul Filocaliei, la care am
f\cut referire mai sus. În primul rând, trebuie precizat faptul
c\ apar destul de multe diferen]e între aceast\ traducere
realizat\ în [coala paisian\ [i textul Cuvintelor din Filocalie.
Aceste diferen]e se datoreaz\ f\r\ îndoial\ atât edi]iilor
folosite de p\rintele St\niloae (cea a monahului Augustin
[i traducerea latin\ din PG), cât [i manuscriselor/izvoarelor
utilizate de monahul Augustin, în edi]ia sa de la Ierusalim.
Se pare c\ pentru traducerea de fa]\ a fost folosit un manu-
scris athonit neidentificat, care în linii mari este acela[i cu
izvorul folosit în edi]ia de la Ierusalim a monahului Augustin.
Diferen]ele semnificative, de ordin semantic, dintre edi]ia
de la Ierusalim, via Filocalia 12, [i mss. paisian au fost mar-
cate în text, corelându-se cu edi]ia în limba englez\15, care a
folosit manuscrise mai bune, f\r\ lacune. Edi]ia englez\
împarte tradi]ia manuscriselor în dou\: o tradi]ie cu lacune
(cea mai r\spândit\, folosit\ [i de monahul Augustin, [i
traducerea latin\) [i alta, restrâns\, cu numeroase texte care
lipsesc din cealalt\, [i care în prezent nu au fost accesibile

14 Poate de aceea în unele manuscrise, unele fragmente au fost
extrase din Cuvinte [i rearanjate tematic într-o antologie care a fost
redat\ [i în Filocalia româneasc\ (vol. XII, ed. cit., p. 255, nota 512) de Pr.
D. St\niloae ca un text distinct intitulat „Porunci sau sfaturi ale lui Ava
Isaia c\tre monahii încep\tori”, cu un accentuat caracter practic.

15 Abba Isaiah of Scetis, Ascetic Discourses, translated, with an intro-
duction and notes by John Chryssavgis and Pachomios (Robert) Penkett,
Cistercian Publications, Kalamazoo, Michigan, 2002.
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decât prin intermediul traducerii engleze. Am încercat s\
afl\m izvoarele edi]iei engleze[ti, pentru a corela textele lips\,
traduse în englez\, cu originalul grecesc, îns\ nu am putut
g\si decât manuscrisul aflat la British Library (Add. 39609),
ce se g\se[te integral pe site-ul acestei biblioteci, care, cer-
cetat la capitolele cu texte lips\, acestea nu au putut fi
aflate. Acestea se g\sesc, conform edi]iei engleze, în manu-
scrisul aflat în Bodleyan Library (mss. Cromwell 14), care
nu ne-a fost accesibil, site-ul acestei biblioteci nead\ugând
[i acest manuscris în baza lui de date. Un alt aspect distinctiv,
referitor de aceast\ dat\ la maniera de a traduce, const\ în
faptul c\ P\rintele St\niloae prefer\ mai degrab\ para-
fraza, cu scopul de a accesibiliza probabil mai mult textul
pentru cititorii de ast\zi, în timp ce traduc\torul paisian
este mai fidel textului din manuscris, încercând s\ p\streze
cât mai bine forma ini]ial\ [i s\ redea cât mai exact gândirea
autorului sfânt. 

Cu toate c\ în edi]ia de fa]\ au fost f\cute unele mo-
dific\ri care ]in de normele gramaticale actuale (cum ar fi,
de pild\, schimbarea punctua]iei [i a topicii, când tradu-
c\torul urmeaz\ în mod excesiv caracteristicile limbii gre-
ce[ti, sau înlocuirea unor cuvinte pe care cititorul de ast\zi
ar fi riscat fie s\ nu le în]eleag\, fie s\ le interpreteze gre[it),
textul p\streaz\ aproape în totalitate atât forma, cât [i
con]inutul manuscrisului paisian. A[adar, scopul nu a fost
de a „re-scrie” textul traducerii paisiene, în sensul unei
adapt\ri moderne, pentru c\ acest lucru ar fi însemnat o
tr\dare atât a traduc\torului, cât [i a autorului. Mai de-
grab\, prin edi]ia de fa]\, se încearc\ o aducere în prim
plan a duhului care anima „[coala” de traduc\tori a Sfân-
tului Paisie; aceast\ „[coal\” nu reunea un simplu colectiv
de monahi înv\]a]i, buni traduc\tori [i oameni de cultur\,
ci, în primul rând, monahi tr\itori, care au imprimat în stilul
traducerilor via]a duhovniceasc\ isihast\ pe care o tr\iau ei
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în[i[i atât de intens [i care nu era cu nimic mai prejos de
aceea a monahilor care au vie]uit cu mai bine de o mie de
ani înaintea lor în pustiurile Egiptului. La aceast\ tr\ire
înalt\ este invitat, prin aceast\ carte, [i cititorul de ast\zi,
chemat s\ redescopere, prin frumuse]ea limbii române
vechi, atât de vibrant\ [i plin\ de savoare, frumuse]ea unei
vie]i duhovnice[ti autentice, a[a cum numai la p\rin]ii filo-
calici se poate afla.

{tefan Voronca [i Constantin Cre]u
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Prefa]\1

Spre sfâr[itul secolului al IV-lea [i în prima jum\tate a
celui de-al V-lea, monahii din Egipt erau caracteriza]i de
un sim] al mobilit\]ii; nu numai c\ erau din ce în ce mai
„descoperi]i”, dar totodat\ au început s\ se „r\spândeasc\”,
treptat-treptat fiind atra[i de alte locuri. Dup\ trecerea ge-
nera]iei întemeietoare a monahismului – Antonie, Pahomie,
Amun din Nitria [i Macarie al Schitului – a doua genera]ie
de monahi – Silvanus fiind unul dintre ei – [i-a p\r\sit
casele [i locurile de nevoin]\ [i c\l\torea peste grani]e, adesea
în c\utare de locuri retrase, izolate. În anii 430, Avva Isaia
s-a stabilit în Gaza, aici fiind locul origine al unei serii de
Cuvinte atribuite lui.

Context istoric [i geografic

În secolele V [i VI, provincia Gaza s-a dovedit a fi, din
punct de vedere istoric, geografic, teologic [i duhovnicesc,
o punte între Egiptul secolului al IV-lea (sau mai devreme)
[i Bizan]ul secolului al VII-lea (sau mai târziu). Localizat la
31°31' N [i 34°28' E, cetatea palestinian\ de sud-vest a

1 Prefa]a reprezint\ traducerea studiului introductiv realizat de
John Chryssavgis [i Pachomios (Robert) Penkett la edi]ia englez\ a
Cuvintelor Avvei Isaia. A se vedea John Chryssavgis [i Pachomios (Robert)
Penkett, „Introduction”, în Abba Isaiah of Scetis, Ascetic Discourses,
Cistercians Publications, Kalamazoo, Michigan, 2002. Traducerea în
limba român\ a fost realizat\ de {tefan Voronca.
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Gazei era a[ezat\ într-un loc tocmai potrivit pentru a înlesni
comunicarea dintre Est [i Vest, dar [i între Nord [i Sud. Era
înconjurat\ de numeroase ape curg\toare mai mici, [i nu
de vreun canal principal, precum alte cet\]i. Avea acces la
Mediterana, [i totu[i era protejat\ de mare datorit\ dunelor
de nisip. Era a[ezat\ pe un sol foarte fertil, dar [i la r\scrucea
unei re]ele complexe de drumuri, constituindu-se astfel ca
un important centru comercial. Dintre aceste drumuri, cel
mai important era drumul caravanelor care lega Siria de
Egipt, datând înc\ din primul veac d.Hr2. Un alt drum lega
Gaza de Ierusalim din veacul al II-lea d. Hr. În veacul al
XII-lea s-a descoperit un drum ce pornea din Gaza spre
de[ertul de r\s\rit, datând din prima jum\tate a veacului
al II-lea. Maiuma era portul ei, care permitea comer]ul pe
mare în toat\ Mediterana. Provincia era una din princi-
palele drumuri ale mirodeniilor [i aromatelor înc\ din veacul
al III-lea î.Hr.

Dincolo de comer]ul cu mirodenii, Gaza era de asemenea
vestit\ pentru culturile de vi]\ de vie [i comer]ul cu vin.
Provincia se l\uda cu un sofisticat sistem de iriga]ii [i de
prese de struguri de calitate. Via]a lui Ilarion, scris\ de
Ieronim3, atest\ chiar faptul c\ printre preocup\rile mona-
hilor se num\ra [i cultivarea vi]ei de vie. Avva Isaia se
folose[te de imaginea etapelor presupuse de cultivarea vi]ei
de vie [i de producere a vinului în Cuvântul 12. 

Constantin cel Mare († 337) a desp\r]it Gaza p\gân\ de
Maiuma cre[tin\ (sau Constan]ia), iar cele dou\ cet\]i nu s-au
reunificat decât în vremea lui Iulian Apostatul (361-363).
Gaza, cu templul ei, Marneion, avea s\ devin\ centrul p\gâ-
nismului elenist. În vremea domniei lui Arcadie (395-408),

2 Cf. Fapte 8, 26. 
3 Ieronim, Life of Hilarion, ccca 25-27. Pentru informa]ii bibliografice

complete asupra textelor citate, vezi „Bibliografia”.
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s-a dat un edict care interzicea cultul p\gân, iar Gaza a fost
cre[tinat\, în mare m\sur\ datorit\ lui Porfirie. So]ia lui
Arcadie, împ\r\teasa Eudoxia († 404), a zidit o bazilic\,
Eudoxiana, pe ruinele Marneionului. Cu toate acestea, pân\
în veacul al V-lea, comunitatea cre[tin\ din Gaza a r\mas o
minoritate. O serie de factori au f\cut cetatea cunoscut\:
convertirea etiopianului de c\tre Filip, pe drumul c\tre Gaza4.
Se mândrea cu martiri vesti]i. Episcopul ei a participat la Si-
nodul I Ecumenic de la Niceea (325). În veacul al IV-lea,
Gaza s-a implicat în controversa arian\, iar reinstalarea
episcopului local atanasian a necesitat interven]ia papei [i
a împ\ratului. Monahul Ilarion (291-371) de asemenea s-a
n\scut în aceast\ perioad\ în Thavatha, un ora[ la 5 mile
sud de Gaza, care ulterior a câ[tigat o reputa]ie important\
datorit\ prezen]ei vestitei m\n\stiri a lui Serid, c\l\uzit\
de Avva Varsanufie la cump\na dintre veacul al VI-lea [i
începutul celui de-al VII-lea. Se spune c\ Ilarion a c\l\torit
spre Egipt ca s\-l întâlneasc\ pe Antonie, p\rintele mona-
hismului. Dup\ aceasta, el s-a întors în Palestina [i a introdus
monahismul în regiune, cunoscut\ [i pentru de[ertul ei plat
[i nisipul galben [i fin, care amintea locuitorilor [i c\l\to-
rilor de pustia egiptean\.

Porfirie al Gazei (347-420) a fost numit episcop al Gazei
în 394 [i, dup\ Via]a scris\ de Marcu Diaconul, a sim]it
nevoia s\ construiasc\ o cas\ de oaspe]i pentru pelerini, pen-
tru a se îngriji de num\rul tot mai mare de c\l\tori cre[tini.
La scurt timp dup\ Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon
(451), controversatul teolog Petru Iviritul († 491) a fost ales
episcop de Maiuma. Petru a fost ucenicul Avvei Isaia [i el a
f\cut cunoscute în lumea cre[tin\ scrierile c\l\uzitorului
s\u. {tim de asemenea c\ a c\l\torit în Alexandria [i în
pustia egiptean\, precum [i în Arabia [i Fenicia.

4 Cf. Fapte 8, 26-40.
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Dar Gaza avea s\ înfloreasc\ deodat\ abia la sfâr[itul
veacului al V-lea, ca centru de studii literare [i de pelerinaje,
atr\gând în egal\ m\sur\ numero[i studen]i [i pelerini [i
ajungând faimoas\ pentru dasc\lii ei de retoric\. Al\turi de
un num\r de retori [i poe]i, comunitatea din Gaza l-a dat [i
pe Enea († 538), care a combinat filozofia neoplatonic\ cu
credin]a sa cre[tin\ [i pe care probabil Avva Isaia îl va fi
influen]at prin discu]ii avute cu el, pe Procopie (465 - cca 530),
retor [i teolog eminent de la începutul veacului al VI-lea.
Alte exemple renumite de la {coala din Gaza includ pe
Zosima, Horiciu, Isidor, Timotei [i Ioan. În 673, Gaza este
cucerit\ de arabi, de atunci retr\gându-se în obscuritate,
cel pu]in din perspectiv\ cre[tin\.

Transmigra]ia monahilor din prima parte a veacului al
V-lea pân\ la jum\tatea acestuia era foarte întâlnit\. Livada
duhovniceasc\ [Limonariul] lui Ioan Moshu (550-619/634) [i
Vie]ile lui Eftimie († 437) [i Sava († 532) scrise de Chiril de
Scythopolis (cca 525-557) confirm\ migra]ia asce]ilor din
Egipt (în special de la Schit) c\tre Palestina (în special c\tre
Gaza). Însu[i Avva Isaia a fost imigrant târziu din Egipt. El
a mers c\tre Beit Daltha, la jum\tatea drumului dintre Gaza
[i Thavatha, cândva dup\ al Doilea Sinod Ecumenic de la
Constantinopol (431), ducând cu sine chipul vie]uirii mo-
nahale [i bog\]ia duhovniceasc\ a mediului semi-eremitic
de la Schit. Probabil c\ el a p\r\sit Schitul dup\ a doua de-
vastare a Schitului în jurul anului 4345.

Perioada de tulburare, dintre anii 431 [i 451 [i dup\ aceea,
a fost vreme critic\ pentru autorit\]ile imperiale în privin]a
jurisdic]iei eclesiastice [i a formul\rilor dogmatice. Se cu-
noa[te din Via]a lui Petru Iviritul, scris\ de Zaharia Scolarul
din Gaza (începutul veacului al VI-lea), c\ atât Avva Isaia,
cât [i Episcopul Petru au refuzat s\ dea ascultare chem\rilor

5 Vezi, în acest sens, Chitty, The Desert a City, p. 73.
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împ\ratului roman Zeno în capital\ (cca 485) pentru a semna
Henotikonul (482). Avva Isaia se bucura de mult\ apreciere
printre monahii din Egipt, a[a cum o confirm\ includerea
unor ziceri ale sale în colec]ia Apoftegmelor [Patericul], din-
tre care ultimele trei corespund unor pasaje din Cuvinte.
Cu siguran]\ c\ va fi dobândit o reputa]ie pe scar\ larg\ de
nevoitor al Gazei pân\ la adânci b\trâne]i. Aceasta se v\-
de[te [i din chem\rile lui Zeno, ce p\reau s\ indice faptul
c\ el a sosit în Gaza cu câteva decenii mai devreme, probabil
spre sfâr[itul anilor 430. Cunoa[tem c\ Petru a simulat o boal\
pentru a nu semna, îns\ privitor la Avva Isaia nu avem nici
o m\rturie c\ nu a acceptat s\ semneze aceast\ încercare
imperial\ de a împ\ca tab\ra monofizit\ cu cea calcedo-
nian\.

Ca [i c\lug\r al Gazei veacului al V-lea, Isaia nu putea
s\ nu împ\rt\[easc\ acest spirit de împ\care [i comunicare
caracteristic atât locului, cât [i perioadei sale. 

Avva Isaia

Numele „Isaia” pare s\ fi fost unul destul de comun în
acea vreme, respectiv în regiunea p\rin]ilor pustiei, adic\
în Egiptul, Siria, Palestina [i Asia Mic\ a veacului al V-lea
[i al VI-lea. De pild\, numele apare în cel pu]in cinci iz-
voare de mare importan]\ pentru istoria monahismului
cre[tin timpuriu. Primul dintre acestea, Istoria monahilor din
Egipt – o colec]ie de descrieri ale c\lug\rilor egipteni reali-
zat\ în anul 394 de c\tre un diacon [i un grup de laici ce
c\l\toreau prin Egipt – pomene[te de un nevoitor evlavios,
Isaia, care, al\turi de Avva Souros l-au vizitat pe marele
p\rinte duhovnicesc, Avva Anuv6. Exist\ o alt\ referin]\ la

6 Historia monachorum in Aegypto, în The Lives of the Desert Fathers,
cap. 11. 
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un Isaia, ce vie]uia al\turi de Paisie, un anahoret din Egiptul
veacului al V-lea, în scrisoarea Episcopului Ammona c\tre
Pahomie [i Teodor, consemnat\ în Pachomian Koinonia7. O a
treia surs\, Istoriile monahilor din Egiptul de sus, a lui Pafnutie,
descrie mai multe întâmpl\ri din via]a unui episcop de la
sfâr[itul veacului al V-lea, pe nume Isaia8. Istoria Lausiac\, o
alt\ colec]ie de istorisiri, de data aceasta atât a nevoitorilor
b\rba]i, cât [i femei (în principal egipteni, dar [i, într-o m\-
sur\ mai mic\, palestinieni), realizat\ între anii 419-420 de
c\tre Paladie (cca 363 - înainte de 431), monah [i episcop
din Galatia, pentru Lausus, vistiernic al împ\ratului roman
de r\s\rit, Teodosie al II-lea (401-450), face pomenire de un
Isaia, din nou în compania lui Paisie, în Nitria9. Numele
Isaia se reg\se[te de mai multe ori în Alphabetikon, Colec]ia
alfabetic\ a Apoftegmelor, în leg\tur\ cu Ahile (3), Ammoe (2),
Macarie (27) [i Pimen (20). Prin urmare, orice studiu asupra
autorului Cuvintelor trebuie s\ fie realizat cu mult\ b\gare
de seam\. S-a convenit în general c\ spre sfâr[itul veacului
al V-lea sau în prima jum\tate a celui de-al VI-lea, avocatul
[i ascetul palestinian Zaharia Scolarul, cunoscut [i ca Zaharia
Retorul, a scris o Via]\ a lui Isaia în siriac\. În aceasta, Zaha-
ria face pomenire a unor scrieri pe care le atribuie lui
Isaia10. În decurs de câte veacuri s-a scris [i a doua Via]\ a
lui Isaia, de aceast\ dat\ de c\tre un nestorian, Dadišo de
Beth Qatraya. În aceast\ a doua Via]\, care serve[te ca
prefa]\ la Comentariul la Cuvinte a lui Dadišo, numele au-
torului Cuvintelor, Isaia, este asociat pentru prima dat\ cu
Schitul11. Conform textului Cuvintelor, Avva Isaia avea un

7 Pachomian Koinonia, 1,120.
8 Paphnutius, History of the Monks of Upper Egipt, cap. 42.
9 Palladius, Historia Lausiaca, cap. 14.
10 Zacchariah the Scholar, Vitae Isaiae, de aici înainte men]ionat ca

VI, 12.
11 Dadišo Qatraya, Commentaire du livre d’abba Isaie.
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Cuvântul întâi

Porunci celor care vieþuiesc împreunã cu el

1. Cei ce voi]i a petrece împreun\ cu mine, auzi]i pentru
Dumnezeu: De va [edea fiecare în chilia lui cu frica lui
Dumnezeu, s\ nu fi]i neb\g\tori de seam\ cu lucrul mâinilor
voastre pentru porunca lui Dumnezeu. {i s\ nu v\ lenevi]i
în grija (cugetarea) voastr\ [i de rug\ciunea cea de adesea.
{i p\zi]i inima voastr\ de cugete str\ine, pentru a nu cugeta
ceva pentru vreun om sau vreun lucru al veacului acestuia.
Întotdeauna cerca]i cele peste care v\ poticni]i, [i sârgui]i a
v\ îndrepta, rugând pe Dumnezeu întru durerea inimii, în
lacr\mi [i în rea p\timire, ca s\ v\ ierte pe voi. {i de aici s\
v\ p\zeasc\ pe voi a nu mai c\dea întru acelea[i, în fiecare
zi având moartea înaintea ochilor [i grijindu-v\ cum ve]i
ie[i din trup, [i cum ve]i trece de st\pânirile întunericului
ce v\ întâmpin\ pe voi în v\zduh, [i cum ve]i întâmpina pe
Dumnezeu f\r\ de poticnire, v\zând mai înainte înfrico-
[ata zi a hot\rârii Lui [i a r\spl\tirii lucrurilor, cuvintelor [i
cugetelor fiec\ruia dintre voi: „Pentru c\ toate sunt goale [i
v\dite înaintea ochilor Lui, c\tre care ne este nou\ cuvântul
(Evrei 4, 13)”1. 

{i f\r\ de mare nevoie s\ nu gr\i]i nimic la mas\, nici
întru adunare, [i s\ nu îndrepta]i pe cineva când cânt\,
dac\ nu v\ întreab\ el pe voi ceva. {i câte o s\pt\mân\ lucra]i
la buc\t\rie întru frica lui Dumnezeu, f\r\ a pierde grija
(cugetarea) voastr\. Cu nici un chip s\ nu intre cineva în
chilia fratelui lui, nici s\ voi]i mai înainte de vreme a v\

1 „… în fa]a C\ruia noi vom da socoteal\” (cf. Biblia sinodal\.)
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vedea unul pe altul, nici s\ lua]i aminte la lucrul mâinilor
celuilalt, de au lucrat cumva fratele t\u mai mult decât tine
sau tu mai mult decât el. {i ie[ind dup\ întâmplare afar\,
s\ nu gr\i]i de[arte, nici s\ ar\ta]i îndr\zneal\ în toate unul
c\tre altul. Ci fiecare s\ ia aminte de sine[i întru frica lui
Dumnezeu [i de lucrul lui, [i de grija lui, [i de sufletul lui
întru ascuns. {i când se va risipi adunarea, sau când v\ ve]i
scula de la mâncare, s\ nu [ede]i împreun\ unii cu al]ii
pentru a vorbi, nici chiar cuvinte ale lui Dumnezeu. Ci
fiecare de sine s\ intre în chilia sa [i s\-[i plâng\ p\catele
sale. Dar de va fi trebuin]\ a gr\i împreun\ unii cu al]ii,
pu]in gr\i]i, cu smerenie [i cu cucernicie; de vreme ce de-a
pururea ia aminte Dumnezeu de voi, nu v\ prigoni]i [certa]i,
n.ed.2] unii cu al]ii întru ceva. {i s\ nu cleveti]i pe cineva, s\
nu judeca]i pe cineva, nici s\ def\ima]i, nici cu gura, nici cu
inima, nici s\ r\p[ti]i [cârti]i, n.ed.] împotriva cuiva nicide-
cum, nici s\ ias\ minciun\ din gura voastr\; nici s\ voi]i a
gr\i sau a asculta ceva din cele ce nu sunt de folos. 

2. S\ nu l\sa]i [s\ intre] r\utatea în inima voastr\, nici
urâciunea, nici zavistia împotriva aproapelui, nici una [s\
fie] în gura voastr\, [i alta în inim\, c\ Dumnezeu nu Se
am\ge[te, ci toate le vede: [i cele ascunse, [i cele ar\tate, [i
tot cugetul, [i tot necazul [i toat\ nevoia noastr\. {i toat\
p\rerea [despre ceva] s\ nu o ascunde]i, ci s\ o vesti]i B\-
trânului vostru prin spovedanie, [i ceea ce auzi]i de la dânsul,
sârgui]i-v\ cu credin]\ a o face. Vede]i s\ nu v\ lenevi]i a
p\zi poruncile mele, altminteri nu v\ voi l\sa a petrece
împreun\ cu mine. Dar de ve]i p\zi poruncile mele, [i întru
ascuns, [i întru ar\tare, eu cuvânt dau la Dumnezeu pentru
voi. Iar de nu ve]i p\zi, va cere de la voi cuvânt, [i pentru

2 Pentru a se face diferen]ierea între interven]iile traduc\torului,
încadrate în paranteze rotunde în textul paisian, [i interven]iile edito-
rului, acestea din urm\ au fost încadrate între paranteze p\trate.
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lenevirea voastr\, [i pentru a mea z\ticnire din lucrul meu.
Iar cela ce va p\zi poruncile mele, [i întru ascuns [i întru
ar\tare, st\pânul Dumnezeu îl va p\zi pe dânsul de tot r\ul,
[i-l va acoperi pe el întru toat\ ispita ce vine, fie ascuns\, fie
ar\tat\. V\ rog pe voi, fra]ilor mei, înv\]a]i-v\ [lua]i aminte,
n.ed.] pentru ce a]i ie[it din lume [i purta]i de grij\ de a
voastr\ mântuire, pentru ca s\ nu fie lep\darea voastr\ în
de[ert, ca s\ nu v\ ru[ina]i înaintea lui Dumnezeu [i a celor
ce s-au lep\dat [de ea]. S\ nu v\ ru[ina]i înaintea lui Dum-
nezeu [i a celor ce s-au lep\dat pentru Dânsul, [i a sfin]ilor
ce s-au nevoit. Iar neprigonirea [lipsa necazurilor lumii,
n.ed.] [i reaua p\timire, [i smerenia, [i cu cuno[tin]\ a t\ia
voia ta întru toate, [i a nu te pleca drept\]ii tale, ci a avea
înainte p\catele tale de-a pururea, acestea sunt cele ce nasc

faptele bune3. {i aceasta înva]\-te: c\ odihna, [i l\]imea [des-
f\tarea lumeasc\], [i slava de[art\ pierd pe toat\ roada
c\lug\rului.

3 Precum se [tie, vechii t\lm\citori nu foloseau „virtute” pentru a
reda pe grecescul ajrethv, ci „fapte bune”, care, dup\ unii, era o redare a
echivalentului slavon pentru ajrethv.




