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Introducere:
P\rintele Placide Deseille
– „o filocalie vie”
Cartea de fa]\ este ultima dintre lucr\rile publicate
de P\rintele Arhimandrit Placide Deseille, ap\rut\ în
limba francez\ cu numai dou\ luni înainte de plecarea
la Domnul a marelui duhovnic francez. P\rintele Macarie Simonopetritul mi-a m\rturisit, în timpul unei scurte
întrevederi avute la M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare”,
dup\ slujba înmormânt\rii p\rintelui Placide, c\ acesta
o considera drept testamentul s\u duhovnicesc.
M-a învrednicit Dumnezeu [i l-am putut revedea o
ultim\ dat\ pe p\rintele arhimandrit, pentru a-l conduce
pe ultimul drum, împreun\ cu b\iatul meu, spre cimitirul m\n\stirii ctitorite în regiunea masivului muntos
Vercors, dup\ participarea la slujba de prohodire. Cu
aceast\ ocazie, în cuvântul transmis din Sfântul Munte,
Gheronda Elisei, stare]ul p\rintelui Placide [i al întregii
ob[ti de la Simonos Petra, l-a caracterizat pe acest mare
duhovnic francez contemporan ca fiind „o filocalie vie”.
Un p\rinte care a tr\it în iubirea deplin\ de frumuse]ea
divin\, de virtute [i de adev\rul Cuvântului lui Dumnezeu, în duhul [i lumina înv\]\turii Bisericii [i a Sfin]ilor
P\rin]i, a c\ror lectur\, tâlcuire [i traducere în limba francez\ i-a fost atât de drag\.
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P\rintele Arhimandrit Placide Deseille a plecat la
Domnul în ziua de pr\znuire a Sfântului Proroc Ioan
Botez\torul, Înaintemerg\torul Domnului, în mijlocul
fiilor [i fiicelor duhovnice[ti, lin [i senin, cu bucuria [i
împ\carea de a-[i fi luat r\mas bun de la ei [i mai ales
cu bucuria [i încredin]area întâlnirii cu Domnul Hristos,
Cel C\ruia I-a dedicat cu mare dragoste [i jertfelnicie
întreaga via]\.
P\rintele urma s\ împlineasc\ anul acesta 92 de ani,
din care 76 de via]\ monahal\. Altfel spus, p\rintele
Placide a fost c\lug\r aproape toat\ via]a. Un c\lug\r
athonit, de origine francez\, întemeietor în Fran]a a dou\
m\n\stiri ortodoxe cu tipic [i rânduial\ liturgic\ athonite.
Ambele m\n\stiri ctitorite de p\rintele Placide, cea de
maici de la Solan, din departamentul Gard, [i cea de
c\lug\ri din masivul muntos Vercors, sunt metocuri ale
M\n\stirii Simonos Petra din Sfântul Munte, m\n\stirea
de metanie a p\rintelui arhimandrit. Episodul îndelungatei c\ut\ri a drumului spre Ortodoxie, al închinovierii [i tunderii sale în monahism la Simonos Petra dup\
mai bine de dou\zeci de ani de via]\ c\lug\reasc\ într-una
din cele mai mari [i mai «tradi]ionale» (în sensul p\str\rii unei reguli de via]\ monahal\ riguroas\) aba]ii cisterciene din Fran]a (Aba]ia Bellefontaine), este povestit
pe larg de Gheronda (cum i se spune în m\n\stirile
sale [i în Sfântul Munte) în lucrarea M\rturia unui c\lug\r ortodox (publicat\ în traducere româneasc\ la
Editura Doxologia în anul 2011) [i reluat, cu alte detalii, [i în cartea de fa]\. Dup\ intrarea în ob[tea M\n\stirii Simonos Petra, stare]ul de atunci al acesteia –
Gheronda Emilianos Simonopetritul – a considerat c\ este
mult mai folositor ca p\rintele Placide s\ se întoarc\ în
Fran]a pentru a întemeia acolo metocuri în care via]a
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monahal\ s\ se desf\[oare în limba francez\, dup\ tipicul athonit. {i a[a au luat na[tere cele dou\ m\n\stiri. În prezent, ob[tea de maici este una dintre cele mai
numeroase din Fran]a, fiind alc\tuit\ din [aisprezece c\lug\ri]e de diverse na]ionalit\]i.
Prin toate scrierile sale, prin ancorarea profund\ [i
viguroas\ a gândirii sale teologice în Tradi]ia Bisericii
[i în lucr\rile Sfin]ilor P\rin]i, prin autenticitatea vie]uirii sale monahale dup\ rânduielile Sfântului Munte
al Athonului, p\rintele arhimandrit se înscrie cu fermitate în tradi]ia marilor monahi athoni]i, adev\ra]i tr\itorim\rturisitori ai Adev\rului credin]ei: Gheron Iosif Isihastul, Gheron Iosif Vatopedinul (ucenic credincios al
celui dintâi), p\rin]ii Paisie Aghioritul, Efrem Katunakiotul,
Petroniu T\n\se – compatriotul nostru, sau Gheronda
Emilianos Simonopetritul, p\rintele s\u duhovnicesc.
Pentru to]i cei care l-au cunoscut, întâlnirea cu p\rintele Placide a fost mereu cople[itoare prin smerenia,
bun\tatea [i vigoarea sa duhovniceasc\, prin duhul p\cii
[i sfin]eniei pe care îl r\spândea în jur acest mare duhovnic al Occidentului cre[tin. C\utat de mult\ lume
pentru experien]a sa duhovniceasc\, într-o Fran]\ secularizat\ [i confruntat\ cu multe probleme sociale, P\rintele Arhimandrit Placide Deseille face parte din seria
marilor figuri spirituale ce au marcat lumea european\
occidental\ a ultimelor decenii, profund ancorate în spiritualitatea Sfântului Munte, altoite pe trunchiul monahismului athonit (dintre care e suficient s\ îl amintim
doar pe p\rintele Sofronie Saharov, de pioas\ pomenire cu care p\rintele a fost prieten). Grupuri de pelerini ortodoc[i din diferite p\r]i ale Fran]ei, precum [i
din ]\rile vecine, mai mult sau mai pu]in francofone,
str\b\teau adesea sute bune de kilometri pentru a veni
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s\-l vad\ [i s\-i asculte cuvântul de înv\]\tur\, dup\ modelul binecunoscut nou\ de cercetare a marilor p\rin]i
duhovnice[ti din ]\rile tradi]ional ortodoxe. Înso]i]i [i
c\l\uzi]i spre M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare” de
preotul lor paroh, ace[tia c\utau în întâlnirea cu Gheronda lini[tea [i bucuria procurate de sfin]enie, precum [i certitudinea atât de necesar\ omului cu privire
la lucrarea Duhului Sfânt de îndumnezeire a omenescului ce consimte s\-i fie p\rta[ la aceasta.
Dragostea p\rintelui arhimandrit fa]\ de România
[i de credin]a ortodox\ m\rturisit\ de poporul român,
de p\rin]ii lui duhovnice[ti, era deja binecunoscut\ în
Fran]a de mult\ vreme. Acum doi ani, în 2016, P\rintele Arhimandrit Placide Deseille a împlinit, prin mila
Domnului, 90 de ani. Cu acest minunat prilej, fiii [i
fiicele duhovnice[ti l-au înconjurat cu profund\ dragoste la M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare”. Emo]ionat, p\rintele arhimandrit le-a ]inut un scurt cuvânt
de mul]umire [i împreun\-bucurare. Nu mic\ a fost
surprinderea, nici a celor de fa]\ [i nici a celorlal]i, de
departe, care-i suntem fii [i fiice duhovnice[ti, de-a
constata c\ întregul s\u cuvânt aniversar, de mul]umire
adus\ Domnului, a fost consacrat relat\rii vizitelor întreprinse în România în perioada 1960-1970, evoc\rii
figurii extraordinare a Patriarhului Justinian Marina, cu
care s-a întâlnit de mai multe ori, a marilor p\rin]i duhovnice[ti din m\n\stirile nem]ene sau din alte p\r]i
ale ]\rii, a spiritualit\]ii mi[c\rii Rugul Aprins de la M\n\stirea Antim, pentru a se încheia cu exprimarea bucuriei de a vedea cum tot mai mul]i români vin la slujbele de la M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare”.
Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a publicat deja patru dintre cele mai reprezentative
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c\r]i ale p\rintelui arhimandrit, care se bucura de fiecare
dat\ la modul cople[itor de apari]ia traducerilor sale, [i
mai ales de publicarea lor cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, fa]\ de care
nutrea o profund\ [i respectuoas\ dragoste. Prin urmare, aceasta este cea de a cincea. Despre con]inutul
ei extrem de util pentru cititorul din spa]iul românesc,
atât din punct de vedere al informa]iei istorico-biserice[ti [i al prezent\rii evolu]iei diferen]elor doctrinare
dintre Apus [i R\s\rit, cât [i din acela al folosului duhovnicesc (cartea propune, la final, un îndreptar de
sfaturi referitoare la tr\irea [i m\rturisirea credin]ei
ortodoxe în zilele noastre în societ\]ile capitaliste ale Europei r\s\ritene sau apusene), vorbe[te în Cuvântul
înainte ortodoxul francez Bernard Le Caro, fin cunosc\tor al vie]ii Sfântului Ioan Maximovici [i fiu duhovnicesc al Sfântului Iustin Popovici.
Din acest motiv, dorim s\ semnal\m aici – foarte
pe scurt – doar dou\ dintre caracteristicile importante
ale acestei lucr\ri. În primul rând, abordarea problematicii complexe [i spinoase a divergen]elor doctrinare dintre R\s\rit [i Apus este f\cut\ de bunul [i blândul
p\rinte arhimandrit cu mult\ rigoare [i delicate]e, rigoarea fiind justificat\ de fermitatea m\rturisirii convingerii c\ Biserica Ortodox\ este singura Biseric\ a lui
Hristos în deplin\tate, iar delicate]ea, de grija sa mereu
cople[itoare de a nu-i r\ni pe ceilal]i, în duh de iubire.
Îns\, dup\ cum m\rturise[te personal în lucrare: „Iubirea
nu este opus\ adev\rului”, iar adev\rul este unul: „Biserica Ortodox\ este Biserica lui Hristos în deplin\tate”.
În al doilea rând, în mai multe capitole consacrate
reînr\d\cin\rii Ortodoxiei în Apus în general [i în Fran]a
în special, p\rintele arhimandrit insist\ în mod deosebit
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asupra universalit\]ii ei, [i a pericolului reprezentat de
na]ionalismul bisericesc. De altfel, întregul univers de
vie]uire monahal\ al p\rintelui Placide reprezint\ o m\rturie [i o expresie dintre cele mai impresionante ale
acestei universalit\]i. Biserica M\n\stirii „Sfântul Antonie
cel Mare” este construit\ în stilul arhitectural specific Sfântului Munte. Pictura sa interioar\ (în fresc\) este realizat\ de un iconograf rus (Iaroslav Dobrinin) [i de so]ia
sa; la intrarea în st\re]ie, str\juie[te de mai mul]i ani o
superb\ icoan\ a Maicii Domnului, d\ruit\ p\rintelui
Placide de prietenul s\u din Sfântul Munte [i compatriotul nostru, smeritul p\rinte Petroniu T\nase; în chilia
p\rintelui se afl\ la loc de cinste frumoase icoane ale
Sfintei Cuvioase Parascheva de la Ia[i [i Sfântului Calinic de la Cernica (pictat [i în paraclisul m\n\stirii), fotografia p\rintelui Cleopa de la Sih\stria, al\turi de epitrahilul Sfântului Iustin Popovici, primit în dar, ca semn
de prietenie [i pre]uire duhovniceasc\, dup\ trecerea
la Domnul a acestuia, din partea maicilor de la M\n\stirea Celie (din Serbia). În biblioteca p\rintelui sunt aranjate cumin]i volumele Filocaliei în limba român\, mai
multe c\r]i de cult [i o serie de culegeri de Acatiste (tot
în limba român\), Gheronda fiind un mare iubitor al
acestui gen de poezie liturgic\, el însu[i traduc\tor din
greac\ a numeroase imne de acest fel.
În plus, biserica M\n\stirii „Sfântul Antonie cel Mare”
reune[te în fiecare duminic\ [i zi de s\rb\toare credincio[i din toate eparhiile canonice reprezentate din punct
de vedere al jurisdic]iilor pe teritoriul Fran]ei, de na]ionalitate diferit\, iar preo]ii prezen]i sunt invita]i întotdeauna s\ slujeasc\ împreun\ cu p\rin]ii din ob[te. Din
iubire fr\]easc\ [i respect fa]\ de originea [i tradi]ia îndelungat\ a Ortodoxiei practicat\ în ]\rile lor, ace[tia
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sunt invita]i s\ rosteasc\ anumite ectenii (în cazul preo]ilor) sau rug\ciuni [i s\ interpreteze tropare (în cazul
credincio[ilor), în limbile lor liturgice respective. Prin
varietatea [i armonia membrilor adun\rilor liturgice
constituite astfel în zilele de duminic\ la M\n\stirea
„Sfântul Antonie cel Mare” se dep\[e[te simbolic situa]ia
destul de delicat\ canonic a coexisten]ei mai multor
jurisdic]ii ortodoxe pe teritoriul Fran]ei (despre care se
vorbe[te, de asemenea, în cartea de fa]\), manifestându-se în chip v\dit caracterul universal al Ortodoxiei.
Sfin]enia marilor p\rin]i duhovnice[ti este rodul [i
semnul vie]uirii lor în imediata apropiere a lui Dumnezeu. Lucrarea roditoare a Duhului Sfânt în via]a lor se
face v\dit\ celor din jur care-[i au inimile deschise spre
„receptarea” ei, sub forma unei lini[tiri cople[itoare (datorat\ duhului p\cii) [i a dorin]ei irezistibile de a le urma
exemplul, devenind binepl\cu]i lui Dumnezeu, asemenea lor. Bun\tatea, smerenia [i blânde]ea cople[itoare,
iubirea jertfelnic\ fa]\ de aproapele manifestat\ printr-o
disponibilitate permanent\, acestea laolalt\ [i multe altele
i-au atras mereu pe occidentalii din zilele noastre (cre[tini ortodoc[i sau de alte confesiuni, precum [i intelectuali agnostici c\ut\tori ai unui sens al vie]ii) spre acest
mare p\rinte duhovnic francez. {i senin\tatea cople[itoare a privirii îndreptat\ spre ceilal]i, în care se reflecta la modul tulbur\tor bucuria covâr[itoare a vie]uirii
în Hristos, în vecin\tatea lui Dumnezeu, înc\ din timpul
vie]ii sale p\mânte[ti.
Felicia Dumas
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Cuvânt înainte
Dac\ divergen]ele principale dintre Ortodoxie [i confesiunile apusene sunt cunoscute în zilele noastre de
un public destul de larg, despre originile acestora [i
consecin]ele lor asupra vie]ii duhovnice[ti nu s-a scris
decât foarte pu]in, mai ales în limba francez\. Sunt cunoscute pu]ine lucruri despre perioada de dinaintea
Schismei din 1054, care a preg\tit-o. Spre exemplu, raportarea fenomenului capital al exclusivismului augustinian din Apus la consensum Patrum (consensul Sfin]ilor P\rin]i) din R\s\rit a fost pu]in studiat\. Aceast\ lacun\, al\turi de multe altele, este completat\ de lucrarea de fa]\, în care p\rintele Placide puncteaz\ totodat\ [i „gre[elile de mistic\” ale cre[tinismului apusean, intuite de Péguy, [i consecin]ele lor asupra vie]ii
duhovnice[ti. O face îns\ la modul pozitiv [i cu discern\mânt, c\utând „m\rturisirea [i nu înfruntarea”, cum
se spune în textele slujbelor Sfin]ilor P\rin]i de la Sinoadele Ecumenice. În acela[i duh, el identific\ [i aspectele care au p\strat în Apus o nuan]\ ortodox\, dup\
Marea Schism\. Dup\ cum observa un mare teolog ortodox sârb din veacul al XX-lea, Episcopul Daniel Krstić,
dup\ ce s-a îndep\rtat de Ortodoxie, istoria Apusului a
cunoscut numeroase „meandre”. Printre aceste meandre,
f\r\ s\ adere la vreo form\ de sincretism, p\rintele arhimandrit a c\utat ceea ce a r\mas în conformitate cu
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„porunca veche”, pe care „o aveam de la început” (I
Ioan 2,7).
Cartea reune[te o serie de conferin]e [i articole publicate sub form\ de mici bro[uri la M\n\stirea „Sfântul
Antonie cel Mare” [i, în acela[i timp, prezint\ parcursul
autorului, P\rintele Arhimandrit Placide Deseille. Dup\
ce a vie]uit înc\ din adolescen]\ într-o m\n\stire cistercian\, de cea mai bun\ tradi]ie apusean\ în vremea respectiv\, [i a studiat în profunzime izvoarele biblice [i
patristice, p\rintele a devenit ortodox în Sfântul Munte,
m\rturisind în Apus, de mai bine de patruzeci de ani,
tradi]ia Bisericii din primele zece veacuri, care s-a
p\strat mereu vie în Ortodoxie. Demersul s\u nu a fost
acela de a se întoarce c\tre „R\s\ritul” ca atare, ci de a
se ad\pa din izvoarele de ap\ vie ale Sfin]ilor P\rin]i,
fiindc\ ei L-au întâlnit pe Hristos [i au vorbit apoi
despre El, iar înv\]\tura [i sfin]enia lor sunt mereu valabile pentru omul contemporan, ei în[i[i putând fi
considera]i mai „actuali” ca niciodat\. P\rintele Placide
nu s-a mul]umit doar cu o cunoa[tere „livresc\” a Ortodoxiei, ci a mers la izvoarele ei, în Grecia, România,
Serbia [i mai ales în Sfântul Munte, pentru a se ad\pa
de acolo [i a transmite apoi mai departe mesajul ei de
via]\ d\t\tor. Lectura c\r]ii ne ajut\ s\ în]elegem [i parcursul s\u duhovnicesc, care a dus la „transplantarea”,
prin persoana sa, a tradi]iei athonite în Apus. Dup\ cum
spune P\rintele Arhimandrit Elisei, stare]ul M\n\stirii
Simonos Petra, este vorba despre „o m\rturie autentic\
a vie]uirii ortodoxe [i a monahismului ortodox într-un
mediu practic decre[tinat [i într-o societate în descompunere”.
Paginile c\r]ii cuprind o succint\ istorie spiritual\ a
Fran]ei realizat\ din perspectiva unui ortodox, care începe
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cu prezentarea r\d\cinilor ei cre[tine, caracterizate de
o credin]\ comun\, în Apus [i în R\s\rit, continu\ cu
devierile [i îndep\rtarea ei de acestea, mai cu seam\
prin replierea asupra augustinismului, [i ajunge pân\
la Revolu]ia Francez\ [i avatarurile ei. Cu mult înaintea
istoricilor din zilele noastre, p\rintele Placide a recunoscut meritele perioadei merovingiene din istoria Fran]ei.
Cartea de fa]\ nu se opre[te îns\ la istoria veche, ci
abordeaz\ [i problemele actuale ale Bisericii Ortodoxe
[i modul ei de a le rezolva. Sinceritatea [i profunzimea
demersului p\rintelui Placide, cunoa[terea profund\ a
tradi]iei spirituale [i teologice apusene [i experien]a tr\irii
Ortodoxiei în interiorul ei, confer\ cuvintelor sale o
autoritate unic\, cu totul special\. Prin intermediul acestei
lucr\ri, cititorul porne[te din R\s\ritul primelor veacuri
pentru a ajunge în Apusul secolului al XXI-lea, având
drept criteriu de referin]\ pentru a privi spre viitor celebrele cuvinte ale Sfântului Vincen]iu de Lérins: „Ceea
ce a fost crezut dintotdeauna, pretutindeni [i de c\tre
to]i”.
Bernard Le Caro
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Etapele unui pelerinaj:
o autobiografie a p\rintelui Placide
Prima formare
M\ gândesc cu imens\ recuno[tin]\ la to]i cei care
au contribuit la formarea mea uman\ [i duhovniceasc\.
În sânul familiei mele, am fost crescut la [coala marii
tradi]ii liturgice [i patristice a Bisericii. Bunica [i cele
dou\ m\tu[i din partea tat\lui, care au avut asupra mea
o influen]\ profund\, aveau drept c\r]i de c\p\tâi Cartea
rug\ciunii antice a lui Don Cabrol1 [i Anul liturgic al
lui Don Guéranger2, care con]in atâtea texte minunate
din vechile liturghii din Apus [i R\s\rit. Aceste trei femei însufle]ite de o credin]\ robust\ [i foarte evlavioase aveau oroare de evlavia sentimentalist\ [i au [tiut
s\ îmi transmit\ foarte de timpuriu semnifica]ia [i gustul pentru bog\]iile Tradi]iei. Ele iubeau [i via]a monahal\, iar lucr\rile lui Don Marmion [i marile aba]ii de
la Beuron, Maredsous [i Solesmes3 reprezentau pentru
1

Don Fernand Cabrol a fost un teolog francez (1855-1937) [i c\lug\r benedictin, ini]iator al mi[c\rii de restaurare liturgic\, devenit
prior [i abate al m\n\stirii din Farnborough din Anglia (n.t.).
2
Don Prosper Guéranger a fost abate al vestitei m\n\stiri benedictine de la Solesmes, din Fran]a, în secolul al XIX-lea (n.t.).
3
Beuron, Maredsous [i Solesmes sunt m\n\stiri benedictine situate în Germania (prima), Belgia (cea de a doua) [i respectiv în
Fran]a (cea de a treia). În secolul al XIX-lea [i în prima jum\tate a
celui de al XX-lea, aceste m\n\stiri au contribuit mult la reînnoirea liturgic\ [i patristic\ din Biserica Romano-Catolic\. Don Marmion
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ele referin]ele supreme ale cre[tinismului. La colegiu,
dasc\lii mei iezui]i – oameni de rug\ciune, de o mare noble]e de spirit [i inteligen]\ – mi-au trezit gustul pentru
Antichitatea clasic\, pentru Evul Mediu cavaleresc [i pentru secolul al XVII-lea francez. Sub îndrumarea lor, am
descoperit în rug\ciune, în prag de adolescen]\, un izvor nesecat de pace [i de bucurie.
Mediul meu familial era îns\ unul extrem de divers.
Credin]ei profunde a familiei din partea tat\lui i se opunea vechea tradi]ie socialist\ [i anticlerical\ de la care
se revendica mama, care nu putea suporta s\ vad\ o troi]\
pe un drum oarecare. Dou\ dintre m\tu[ile din partea
mamei se c\s\toriser\ cu emigran]i ru[i, fra]ii Constantin
[i Serghei {er[evsky din Chessin. În felul acesta, Ortodoxia a f\cut parte de timpuriu din orizontul meu familial. O alt\ m\tu[\ se c\s\torise cu un urma[ al unei
familii de pastori protestan]i din Cévennes, Félix GalLadevèze, [i îmi amintesc [i acum de crucile hughenote
pe care le purtau la gât veri[oarele mele maici.
Cred c\ aveam vreo doisprezece ani când am citit
într-o revist\ veche, intitulat\ Luna literar\ [i pitoreasc\,
un articol ilustrat cu fotografii evocatoare despre m\n\stirile Meteore din Tesalia. Aceast\ lectur\ m-a impresionat profund [i am presim]it c\ aceste cuiburi de vulturi
duhovnice[ti erau ca ni[te simboluri ale unei tradi]ii mult
mai venerabile [i mai autentice decât aceea a marilor
aba]ii benedictine contemporane despre care îmi vorbea bunica. Mi-a[ fi dorit s\ fiu c\lug\r la Marea Meteor\
– îns\ acesta era un vis irealizabil [i nu îmi imaginam
nici m\car o clip\ c\ într-o zi a[ putea fi primit ca [i
c\lug\r într-o m\n\stire catolic\, atât de sublim\ [i de
(1858-1923), Abate al M\n\stirii Maredsous, a publicat trei lucr\ri
fundamentale de spiritualitate, întemeiate în principal pe doctrina
Sfântului Apostol Pavel [i a exercitat o influen]\ puternic\.
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inaccesibil\ mi se p\rea via]a care se ducea acolo. Calea
mea p\rea s\ fi orientat\ înspre c\s\torie [i o carier\ laic\.
R\zboiul din 1939 [i ocupa]ia german\ au schimbat
brusc tot cadrul existen]ei mele de pân\ atunci. Am avut
prilejul s\ vizitez Aba]ia Wisques4 din regiunea Pas-deCalais, unde am cunoscut un minunat c\lug\r, Don Pierre
Doyère, fost ofi]er de marin\ care se c\lug\rise acolo [i
devenise apoi prior. Am r\mas în continuare foarte legat
de dânsul, precum [i de P\rintele Abate, Don Augustin
Savaton. Cincisprezece ani mai târziu aveam s\ colaborez cu Don Doyère la publicarea în colec]ia „Sources
Chrétiennes” a scrierilor Sfintei Gertruda de Helfta, marea mistic\ benedictin\ din veacul al XIV-lea.
Personalitatea Sfântului Francisc de Assisi [i a primilor s\i tovar\[i pe care o descoperisem în lucr\rile
lui Joergensen5 [i în Fioretti6 m\ umpleau de entuziasm,
îns\ franciscanismul de mai târziu nu m\ atr\gea. Am
vizitat mai multe aba]ii benedictine, în special cea de
la Solesmes, unde am revenit de mai multe ori [i care a
r\mas pentru mine, împreun\ cu cea de la Trappe, un
fel de a doua patrie spiritual\. Dar via]a benedictin\, care
m\ atr\gea prin înr\d\cinarea ei tradi]ional\, nu îmi putea
satisface o anumit\ nevoie de absolut, gustul pentru un
fel de duritate a existen]ei [i un primitivism evanghelic
4

Aba]ie benedictin\, situat\ la Wisques, în nordul Fran]ei, afiliat\ congrega]iei benedictine de la Solesmes (n.t.).
5
Joannes Joergensen este autorul danez al unei excelente Vie]i
a Sfântului Francisc de Assisi, publicat\ în 1909.
6
Lucrarea Fioretti (Floricelele Sfântului Francisc) reprezint\ o
colec]ie de scrieri alc\tuit\ în ermitajele din Umbria care povestesc
cu mult\ prospe]ime via]a Sfântului Francisc de Assisi [i a primilor
s\i tovar\[i.
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pe care mi se p\rea c\ le întruchipeaz\ atât de bine ermitajele franciscane din Umbria [i Meteorele.

I. Via]a cistercian\ (1942-1966)
Aba]ia Bellefontaine
În iulie 1942, printr-o serie de împrejur\ri providen]iale, am petrecut câteva zile în Aba]ia cistercian\ Bellefontaine, din regiune Anjou7. Ab\tându-se în mod cu totul neobi[nuit de la obiceiul de a încerca vreme îndelungat\ voca]ia monahal\ a celor doritori, p\rintele abate m-a
întrebat chiar foarte brusc dup\ prima noastr\ discu]ie:
„Când vre]i s\ intra]i la m\n\stire?”. În luna septembrie,
am fost primit ca postulant, la vârsta de [aisprezece ani.
Cistercienii trapi[ti respectau Regula monahal\ a Sfântului Benedict, ca [i benedictinii, îns\ via]a lor avea un
aspect de simplitate [i de austeritate mai sporite. La Aba]ia
La Trappe, m\ sim]eam mai aproape de izvoarele vii ale
monahismului, de Evanghelia pe care Sfin]ii P\rin]i ai
7

Ordinul cistercienilor este un ordin c\lug\resc catolic, constituit
din m\n\stirile ce depind de Aba]ia Cîteaux (în latin\, Cistercium).
El a fost întemeiat în Bourgogne la sfâr[itul secolului al XI-lea de
un mic grup de c\lug\ri benedictini care doreau s\ duc\ o via]\ mai
s\rac\, mai solitar\ [i mai conform\ cu tradi]ia veche decât cu tradi]ia marilor m\n\stiri din vremea lor. Ordinul a fost reprezentat
în mod str\lucit în veacul al XII-lea de Bernard de Clairvaux, care
a avut o influen]\ remarcabil\ asupra vremii sale, în calitate de predicator, de autor duhovnicesc [i consilier al papilor [i al regilor.
Dup\ aceea, ordinul a cunoscut o evolu]ie care l-a îndep\rtat de
austeritatea de la începuturi [i a fost reformat în parte în secolul al
XVII-lea sub influen]a abatelui M\n\stirii la Trappe din Normandia,
Armand-Jean de Rancé. Aceast\ reform\ a dat na[tere în veacul al
XIX-lea ordinului trapi[tilor sau cistercienilor reforma]i.
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pustiei au vrut s\ o transpun\ în via]a lor. Abatele m\n\stirii, Don Gabriel Sortais, era un om foarte credincios
[i rug\tor, care într-o bun\ zi a oprit un incendiu aruncându-[i m\t\niile în fl\c\ri! Energic [i bun, riguros [i
sever în privin]a propriei asceze, exigent cu ceilal]i, se
str\duia s\ fie, dup\ modelul Sfântului Bernard de Clairvaux, „tat\l [i mama” c\lug\rilor s\i. Nu cred c\ citise prea
mult din Sfin]ii P\rin]i, dar era foarte legat de tradi]ia monahal\ [i prin respectarea strict\ [i tr\irea efectiv\ a regulii
monahale se apropia de spiritul primilor P\rin]i ai Bisericii.
La [coala Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii [i a tradi]iei
duhovnice[ti
P\rintele abate m-a încredin]at spre formare responsabilului novicilor, p\rintele Émile, un c\lug\r tân\r, bun
cunosc\tor al înv\]\turii Sfântului Casian, care le explica novicilor Regula Sfântului Benedict, comentând-o
prin prisma izvoarelor sale, reprezentate de scrierile P\rin]ilor pustiei, Sfântul Pahomie [i Sfântul Vasile. Pu]in
mai târziu, aveam s\ citesc [i scrierile Sfin]ilor Dorotei
din Gaza [i Ioan Sc\rarul, care-l influen]aser\ în mod
decisiv, în perioada convertirii sale, [i pe abatele de Rancé,
marele reformator al ordinului trapist din secolul al XVII-lea.
În acela[i timp, în to]i ace[ti ani de formare, am citit cu
mult interes numero[i autori cistercieni din secolul al XIIlea, care îmbinau în mod cu totul armonios tradi]ia spiritual\ augustinian\ cu un origenism purificat [i decantat
de Sfântul Grigorie de Nyssa [i Sfântul Maxim M\rturisitorul. Îmi pl\ceau de asemenea înv\]\tura Sfântului
Ioan al Crucii8, cea a {colii franceze din secolul al XVII-lea
8

Ioan al Crucii (1542-1591) a fost un c\lug\r spaniol împreun\
cu care Sfânta Tereza de Avila a reformat m\n\stirile care urmau
regula Carmelului. El este unul dintre cei mai mari autori mistici ai
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în care se simte ceva din marea influen]\ a P\rin]ilor
Bisericii, [i o serie de autori iezui]i precum p\rintele
Lallemant [i p\rintele Surin, c\l\uze practice [i lucide
pentru oricine vrea s\ înainteze în via]a spiritual\9.
Preg\tirea mea monahal\ a continuat sub pov\]uirea
duhovnicului meu, p\rintele Alphonse, c\lug\r rug\tor, plin de râvn\, cu mult umor [i uneori pu]in „nebun
pentru Hristos”. Tot la m\n\stire mi-am f\cut [i studiile
teologice. Timp de mai mul]i ani, am studiat în am\nunt operele lui Thoma de Aquino. Mi-a pl\cut mult filozofia thomist\ [i înc\ îmi mai place. G\seam în ea un
9
Bisericii
Catolice. Doctrina sa poate fi rezumat\ de urm\torul dicton:
„Nu c\uta]i prezen]a lucrurilor create dac\ vre]i ca sufletele voastre s\-[i p\streze tr\s\turile Chipului lui Dumnezeu în toat\ claritatea [i puritatea lor; goli]i-v\ mintea de orice obiect creat [i ve]i
înainta apoi c\l\uzi]i fiind de lumina lui Dumnezeu, c\ci Dumnezeu
nu este asemenea lucrurilor create”.
9
{coala francez\ de spiritualitate este denumirea unei mi[c\ri
spirituale catolice care a luat na[tere în Fran]a la ini]iativa Cardinalului Pierre de Bérulle (1575-1629), care a expus în mai multe lucr\ri o înv\]\tur\ a îndumnezeirii cre[tinilor inspirat\ de Sfin]ii P\rin]i, mai cu seam\ de Sfântul Chiril al Alexandriei [i de Fericitul
Augustin. El a avut numero[i ucenici [i continuatori pân\ în veacul
al XIX-lea, dintre care Louis Lallemant [i Jean-Joseph Surin, iezui]i
francezi, considera]i unii dintre cei mai remarcabili autori spirituali
din secolul al XVII-lea. Înv\]\tura lor încearc\ s\ demonstreze c\,
printr-o renun]are deplin\ la voia proprie, cre[tinul poate ajunge,
cu ajutorul harului lui Dumnezeu, la „o stare în care omul este în
a[a m\sur\ cuprins [i impregnat de lucrarea Duhului Sfânt înl\untrul s\u încât aproape c\ nici nu mai simte propriile sale tr\iri, ci
pe cele ale Domnului nostru Iisus Hristos Care este originea acestor
sim]\minte, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: «To]i cei ce
sunt c\l\uzi]i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu»”
(Surin).
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excelent antidot împotriva otr\vii individualismului, subiectivismului [i idealismului, de care abund\ gândirea
modern\. Îns\ modul în care Thoma de Aquino în]elege leg\tura dintre natur\ [i har [i în care se folose[te
de ra]iune – chiar dac\ în leg\tur\ cu credin]a – pentru
a construi o teologie care s\ corespund\ defini]iei aristotelice a „[tiin]ei” îmi displ\cea, deoarece era profund
diferit\ de demersul teologic al Sfin]ilor P\rin]i. Nu puteam s\ nu admir coeren]a [i armonia sintezei teologice
thomiste, îns\ ea evoca pentru mine arhitectura gotic\
din acea vreme, genial\, dar în care ra]iunea era prea
riguros impregnat\ în materialele de construc]ie. Mi se
p\rea c\ prin îns\[i natura sa, metoda scolastic\ tindea
s\ reduc\ tainele lui Dumnezeu la ceea ce ra]iunea uman\
poate s\ în]eleag\, încingându-le în defini]ii sau a[ezându-le în silogisme. În schimb, P\rin]ii Bisericii aveau
o con[tiin]\ atât de vie a transcenden]ei lui Dumnezeu
încât nu ar fi îndr\znit niciodat\ s\ îi aplice conceptele
noastre filozofice umane, precum cele de esen]\ sau de
rela]ie, potrivit unei semnifica]ii personale riguros formulat\ la nivelul unei transpuneri analogice, în a[a fel
încât s\ construiasc\ o teologie de tip scolastic. În opinia
lor, chiar [i atunci când exprim\ ceva cu totul adev\rat,
conceptele noastre aplicate lui Dumnezeu p\streaz\ mereu suple]ea [i distan]area metaforei. De aceea scrierile
lor sunt str\b\tute de un sim] al sacrului [i al tainei,
sugerând o întrep\trundere a divinului cu umanul, al
c\rei corespondent plastic îl g\sim în arta roman\ sau
bizantin\.
Aceast\ preferin]\ pentru P\rin]ii Bisericii mi-a creat,
de altfel, o serie de probleme. Cu pu]in\ vreme înainte

24

Din Răsărit în Apus

de a fi hirotonit preot, p\rintele abate m-a sf\tuit s\ citesc
un tratat serios despre preo]ie. În timp ce îi împ\rt\[eam cu entuziasm dorin]a de a citi câteva lucr\ri ale
Sfin]ilor P\rin]i pe aceast\ tem\, mi-a r\spuns t\ios: „Nici
s\ nu v\ treac\ prin cap! Ve]i fi hirotonit în trei s\pt\mâni: pentru aceasta, trebuie s\ citi]i ceva serios despre preo]ie. Dup\ aceea, ve]i putea citi din Sfin]ii P\rin]i cât ve]i dori, pentru completare”. {i am fost obligat
s\ citesc o lucrare pioas\ din secolul al XIX-lea, pe cât
de sentimental\ [i plin\ de efuziune, pe atât de abscons\
din punct de vedere teologic. M-am confruntat de multe
ori cu reac]ii asem\n\toare. Un alt responsabil monahal
c\ruia îi vorbeam despre Sfin]ii P\rin]i, mi-a spus odat\:
„Desigur, sunt lucruri frumoase la Sfin]ii P\rin]i. Dar ei
nu au nici teologie, nici mistic\. Nu a existat o teologie
adev\rat\ în Biseric\ înainte de Sfântul Thoma de Aquino.
R\s\ritul a avut martiri [i mari asce]i, dar nu a avut mistici.
Mistica începe în Biseric\ cu Sfântul Bernard [i ajunge la
maturitate cu Sfântul Ioan al Crucii în secolul al XVI-lea”.
Am citat aceste dou\ afirma]ii deoarece ele ilustreaz\ o
stare de spirit cu care m-am confruntat de nenum\rate
ori. Sfin]ii P\rin]i p\reau interesan]i, reprezentau izvoare
pre]ioase, dar nu aveau – pare-se – o doctrin\ ajuns\
la maturitate. Mi se spunea c\ gândirea lor se oprise
într-un stadiu incipient. C\ între Sfin]ii P\rin]i [i marii
clasici ai catolicismului latin, to]i posteriori secolului al
XII-lea, este o distan]\ ce poat\ fi comparat\ aceleia
care desparte copil\ria [i adolescen]a de vârsta matur\.
Îmi era cu neputin]\ s\ ader la acest mod de a
privi lucrurile. Sigur, îl admiram pe Thoma de Aquino
[i n\d\jduiam ca interpretându-l, nu prin prisma comentatorilor târzii, ci a izvoarelor sale patristice, s\-l pot
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apropia de înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i. Eram îns\ pe deplin
convins c\ ace[tia erau martorii privilegia]i ai tradi]iei
Bisericii, în deplin\tatea ei. În scrierile lor, toate aspectele
doctrinare [i de via]\ cre[tin\ erau mereu explicate pornind de la tainele fundamentale ale Sfintei Treimi [i ale
îndumnezeirii omului prin Întruparea mântuitoare a lui
Hristos. În scrierile lor, cunoa[terea izvora mereu din plin\tatea vie]ii [i a experien]ei duhovnice[ti; sau, cum
spunea un gânditor al c\rui nume l-am uitat [i pe care
îl citez din memorie, „ei nu ne înva]\ pornind de la deduc]ii sau de la conjecturi, ci ne vorbesc despre ceea
ce au tr\it.”
La Sfin]ii P\rin]i nu m\ interesau atât elementele
individuale sau cele mai originale ale gândirii fiec\ruia,
ci tocmai convergen]ele, m\rturiile despre tradi]ia Bisericii,
primit\ [i asumat\ în mod personal de fiecare dintre ei.
Criteriul Sfântului Vincen]iu de Lérins mi se p\rea potrivit întru totul: „Trebuie s\ avem mare grij\ s\ consider\m drept adev\r ceea ce este crezut dintotdeauna,
pretutindeni [i de c\tre to]i”. Deplin\tatea adev\rului
este manifestat\ de Duhul Sfânt în întreaga Biseric\, cu
aceea[i dragoste, de-a lungul timpului [i pretutindeni.
{i liturghia îmi pl\cea în mod deosebit, deoarece nu
reprezenta rug\ciunea unui singur individ sau a unui
singur grup [i nici nu purta amprenta unui loc sau a
unei epoci precise: n\scut\ în vremea Sfin]ilor P\rin]i,
se dezvoltase [i filtrase prin practica a genera]ii întregi
de credincio[i [i de rug\tori, iar ceea ce fusese p\strat
[i transmis era liturghia autentic\ a Bisericii.
Eram pe deplin fericit la m\n\stire. M\ sim]eam în
deplin\ armonie cu via]a liturgic\ [i cu toate regulile [i
ascult\rile. De altminteri, Bellefontaine era o m\n\stire
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în care respectarea cu fidelitate a regulii monahale se
împletea cu un spirit de libertate [i de relativ\ suple]e.
P\rintele abate era foarte deschis. Singurul lucru care
îmi displ\cea era o anumit\ ruptur\ între regula monahal\, ascult\ri [i liturghie, pe de o parte, [i teologie [i
spiritualitate, pe de alt\ parte. Primele se p\straser\ în
esen]\ a[a cum fuseser\ în primele unsprezece veacuri
ale Bisericii; celelalte erau profund marcate (la marea
majoritate a c\lug\rilor) de catolicismul de sfâr[it de Ev
Mediu. Îmi amintesc c\ am spus într-o zi [i nu ca o simpl\ butad\: „Regula noastr\ monahal\ [i liturghia noastr\
sunt patristice; teologia noastr\ e dominican\; spiritualitatea noastr\ este carmelit\ sau iezuit\!”. Aveam s\ constat
aceea[i stare de lucruri mai târziu în Bisericile unite cu
Roma, care p\strau o tradi]ie venerabil\ desprins\ îns\
din contextul ei original, pe care mul]i nu o practicau
decât din ascultare, f\r\ s\ îi tr\iasc\ „sensul” profund.
Mi se p\rea util s\ reconstruim unitatea vie]ii noastre monahale prin reîntoarcerea la înv\]\tura [i duhul Sfin]ilor
P\rin]i ai Bisericii. Presim]eam c\ Biserica Ortodox\ p\strase mai bine marea tradi]ie a primelor veacuri cre[tine.
Perioada petrecut\ în Algeria
A trebuit s\ fac un an de armat\ în Algeria, cu câ]iva
ani înainte de r\zboiul care avea s\ însângereze aceast\
]ar\. În garnizoan\ la Mascara, l-am cunoscut pe liderul
spiritual al confreriei sufiste înfiin]at\ la Mostaganem de
[eicul El Alawi. Aproape în fiecare sear\ m\ întâlneam
cu un grup de tineri musulmani care se adunau în jurul
lui în magazinul s\u alimentar din partea arab\ a ora[ului.
Am citit [i comentat împreun\ o mare parte din Tratatul
despre dragostea lui Dumnezeu al Sfântului Francisc de
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Assisi. Tinerii ace[tia erau oameni simpli – chelneri, negustori, mecanici auto –, dar foarte evlavio[i [i foarte
interesa]i de rug\ciune.
În unele duminici, dup\ liturghia de la parohia catolic\, m\ întâlneam într-o cafenea evreiasc\ cu tân\rul rabin
al ora[ului, foarte legat de tradi]ia hasidic\, [i cu al]i membri ai comunit\]ii sale. Discutam vreme îndelungat\ împreun\ despre psalmi [i despre profe]i. Ace[ti oameni
erau mult mai dornici de întâlnirea fierbinte cu Dumnezeu decât de vreo controvers\ oarecare [i îmi respectau întru totul identitatea cre[tin\ pe care mi-o afirmam
r\spicat.
Am înv\]at astfel s\ iubesc foarte mult aceast\ bogat\ diversitate a Algeriei din acea vreme. Numai dragostea pentru m\n\stirea mea de la Bellefontaine m-a
împiedicat s\ r\mân în comunitatea cistercian\ de la
Notre-Dame de l’Atlas, din Tibhirine, unde mergeam cu
bucurie de câte ori aveam prilejul.
Prima întâlnire cu Biserica Ortodox\: Institutul „Sfântul Serghie”
În 1952 am fost hirotonit preot. Apoi, am fost numit profesor de teologie dogmatic\ [i la pu]in timp dup\
aceea, am fost îns\rcinat [i cu formarea spiritual\ a tinerilor c\lug\ri din m\n\stire, care urmau cursuri pentru
a deveni preo]i. Dornic s\ le transmit o teologie conform\ cu duhul Sfin]ilor P\rin]i, am profitat de câteva c\l\torii la Paris – cu diverse treburi pentru m\n\stire –,
pentru a m\ întâlni cu p\rintele Cyprien Kern, profesor
de patrologie la Institutul „Sfântul Serghie” [i cu Vladimir
Lossky. Lectura Teologiei mistice a Bisericii de R\s\rit a
lui Lossky m\ umpluse de entuziasm (în pofida rezervelor
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explicite ale excelentului c\lug\r iezuit care f\cuse impruden]a de a-mi împrumuta aceast\ carte exploziv\!).
Din p\cate, el a murit la foarte pu]in timp dup\ ce l-am
întâlnit.
P\rintele Cyprien m-a ini]iat în doctrina Sfântului Grigorie de Nyssa, a Sfântului Maxim M\rturisitorul, a Sfântului Grigorie Palama. Mi-a explicat, de-a lungul mai multor întâlniri [i cu o bun\voin]\ infinit\, c\ hristologia
Sinodului de la Calcedon [i doctrina palamit\ a energiilor divine reprezint\ cheia în]elegerii ortodoxe a Bisericii,
a omului [i a universului. Extrem de discret [i de respectuos fa]\ de con[tiin]a celuilalt, p\rintele Cyprien nu
mi-a sugerat niciodat\ s\ devin ortodox. De altminteri,
la vremea aceea, nici m\car nu îmi trecea prin minte a[a
ceva. Apartenen]a mea la Biserica Catolic\ mi se p\rea
fireasc\ [i de nezdruncinat. Tot ce îmi doream era s\
g\sesc în tradi]ia ortodox\ un sprijin pentru a în]elege mai
profund sensul propriei mele tradi]ii.
Îmi pl\cea nespus de mult liturghia latin\. Liturghia
ortodox\ pe care o descoperisem plin de uimire la „Sfântul Serghie” m-a f\cut s\ con[tientizez existen]a unor
bog\]ii similare, de[i mai ascunse, [i în liturghia latin\
tradi]ional\, [i care m\ f\ceau s\ o tr\iesc cu mai mare
intensitate. Liturghia de la Trappe era, de altfel, cu excep]ia unor ad\ugiri tardive u[or de identificat [i neimportante în ansamblu, identic\ cu liturghia pe care Apusul
o practica în perioada în care nu întrerupsese comuniunea cu R\s\ritul. Spre deosebire de liturghia bizantin\,
ea era alc\tuit\ aproape în exclusivitate din texte biblice,
ceea ce o f\cea s\ par\ pu]in arid\, la prima vedere.
Aceste texte erau îns\ foarte bine alese, desf\[urarea anului liturgic era perfect armonioas\, iar ritualurile, de[i
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sobre, erau purt\toare de o mare bog\]ie de sensuri. Cu
pu]in efort, în afara slujbelor, în timpul orelor de lectio
divina10 atât de reprezentative pentru vechea spiritualitate monahal\ a Apusului, cel care dorea putea dobândi
o cunoa[tere „prin mijlocirea inimii” a Bibliei [i a tâlcuirilor ei patristice, iar celebrarea Dumnezeie[tii Liturghii
dobândea, prin lucrarea lui Dumnezeu, o savoare [i o
plin\tate admirabile.
Scrierile [i diverse alte activit\]i
În 1958 am fost trimis la Roma pentru studii superioare de teologie. A fost pentru mine ocazia de a-mi aduna,
prin frecventarea bibliotecilor, o abundent\ documenta]ie
referitoare la subiectele mele dragi [i de a m\ p\trunde
de atmosfera Romei catacombelor [i a basilicilor. Vizitarea Ostiei antice, a etajelor inferioare ale basilicilor Sfântului Clement, Sfin]ilor Ioan [i Pavel, a Sfintei Cecilia, vederea zilnic\ a Colosseum-ului [i a Circului Maximus erau
pentru mine ca ni[te cufund\ri revigorante în cre[tinismul antic în care ne sunt înfipte r\d\cinile.
Spre sfâr[itul acestei [ederi la Roma, abatele general
al ordinului cistercian (fost abate al M\n\stirii Bellefontaine, Don Gabriel Sortais, care fusese între timp promovat în aceast\ func]ie) mi-a cerut s\ înfiin]ez o colec]ie
în care s\ fie publicate [i traduse în francez\ texte ale
autorilor cistercieni din secolul al XII-lea. Am acceptat
cu mare bucurie; totu[i, mi se p\rea preferabil s\ nu
izolez textele respective de restul tradi]iei monahale [i
10

Mod tradi]ional de rug\ciune practicat de primii c\lug\ri [i îndeosebi de eremi]ii carmeli]i, care const\ în citirea Sfintei Scripturi,
meditarea la cele citite [i rug\ciunea cu scopul p\trunderii în inim\
a cuvântului lui Dumnezeu [i apropierea omului de Dumnezeu (n.t.).
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patristice. Nu trebuia creat\ impresia existen]ei unei „spiritualit\]i cisterciene”, în sensul modern al cuvântului, a[a
cum existau o spiritualitate igna]ian\ sau una carmelitan\. Tocmai acesta era marele dar al monahismului,
de a spulbera astfel de specializ\ri. De[i au existat de-a
lungul istoriei sale diverse direc]ii trasate de anumi]i
p\rin]i duhovnici [i de discipolii lor, ce cuprind diferite
elemente constitutive de intensitate mai mare sau mai
mic\ în func]ie de perioad\ [i de loc, via]a monahal\
este una [i aceea[i în esen]\. Aceast\ tr\s\tur\ se datoreaz\ tocmai caracterului s\u patristic. Diferitele „spiritualit\]i” au ap\rut mult mai târziu [i numai în Apus.
P\rintele abate mi-a dat foarte u[or acordul în privin]a l\rgirii proiectului ini]ial. M-am întâlnit atunci cu
responsabilii colec]iei „Sources Chrétiennes”, p\rin]ii Henri
de Lubac11, Jean Daniélou12 [i Claude Mondésert13, c\rora
le-am propus s\ integreze în colec]ia respectiv\ o serie
de texte ale unor autori monastici din Apus dintre secolele al V-lea [i al XIII-lea. Au în]eles numaidecât importan]a proiectului [i m-au îns\rcinat cu ducerea lui
la bun sfâr[it. Am redactat urm\torul text, care reprezenta textul constitutiv al noii serii: „În veacurile Evului
Mediu de dinainte de apogeul scolastic, Apusul a cunoscut
11

Henri de Lubac a fost un iezuit francez care a contribuit mult,
dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial, la popularizarea în mediile
catolice a scrierilor [i gândirii P\rin]ilor Bisericii.
12
Jean Daniélou (1905-1974) a fost un iezuit francez numit cardinal în 1969, care [i-a exercitat apostolatul în mediile intelectuale
[i universitare [i a publicat numeroase lucr\ri despre Sfin]ii P\rin]i.
13
Claude Mondésert (1906-1990) a fost un teolog [i iezuit francez de la Fourvière (Lyon). A fost cercet\tor la Centrul Na]ional de
Cercetare {tiin]ific\ (CNRS) [i membru al Academiei de [tiin]e, arte
[i litere de la Lyon.
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o înflorire a unei culturi religioase originale, care s-a dezvoltat mai cu seam\ în mediul monahal. Ea s-a caracterizat prin îmbinarea unei sensibilit\]i aproape moderne
cu o mare fidelitate fa]\ de dubla mo[tenire a culturii antice [i a patristicii grece[ti [i latine. Textele în care s-a
exprimat aceast\ cultur\ dovedesc astfel continuitatea
tradi]iei teologice [i spirituale, fiind de un interes deosebit de actual. Seria Textelor monastice din Apus va publica în cadrul colec]iei «Sources Chrétiennes» cele mai
reprezentative dintre aceste scrieri”.
Primele dou\ volume, Când Iisus a împlinit doisprezece ani14, de Aereld de Rievaulx, [i Contemplarea lui
Dumnezeu15, de Guillaume de Saint-Thierry, au ap\rut
în 1958 [i, respectiv, în 1959. Au urmat apoi [i alte apari]ii.
În 1992 a început publicarea operelor complete ale lui
Bernard de Clairvaux, prev\zut\ înc\ de la început; a
trebuit s\ a[tept\m îns\ s\ fie publicat\ mai întâi edi]ia
critic\ a textului latin, îngrijit\ de Don Jean Leclercq. Fiind
mult prea ocupat cu întemeierea m\n\stirii de la Aubazine, încredin]asem deja de mult\ vreme conducerea seriei p\rintelui Bernard de Vrégille.
Când m-am întors în Fran]a de la Roma, activitatea
de editare s-a ad\ugat a[adar celei de predare a teologiei. Mi s-a cerut, de asemenea, s\ promovez ceea ce
se nume[te sejururi de reculegere duhovniceasc\ în
m\n\stiri [i s\ scriu articole pentru diferite reviste [i
dic]ionare enciclopedice. Mi s-a mai încredin]at [i sarcina de a redacta un proiect de „directorat spiritual”,
un fel de manual de spiritualitate pentru ordinul cistercian. Rezultatul muncii mele a fost considerat de unele
14
15

În limba francez\, Quand Jésus eut douze ans (n.t.).
În limba francez\, La contemplation de Dieu (n.t.).
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persoane prea influen]at de doctrina P\rin]ilor pustiei [i
de tradi]ia patristic\ greac\ pentru a fi cu adev\rat reprezentativ pentru ceea ce ei numeau „spiritualitatea cistercian\”. Proiectul unui manual oficial a fost abandonat
în cele din urm\, datorit\ unor tendin]e prea divergente
care se f\ceau sim]ite în cadrul Ordinului cistercian. Textul Principii de spiritualitate monastic\16, care a fost la început doar policopiat, a devenit mai târziu, rev\zut [i
completat, Scara lui Iacob17 (1974), apoi Am v\zut lumina cea adev\rat\18 (1990).
Pentru a favoriza revenirea la izvoarele monahismului [i ale vie]ii spirituale, îmi doream înfiin]area unei colec]ii de texte monahale vechi [i r\s\ritene, în paralel cu
seria monastic\ apusean\ de la „Sources Chrétiennes”,
îns\ cu mai pu]ine exigen]e tehnice care s\ permit\ o
difuzare mai u[oar\. Acest proiect avea s\ izbuteasc\ abia
în 1966, odat\ cu publicarea primului volum din colec]ia
„Spiritualité orientale”, consacrat apoftegmelor P\rin]ilor
pustiei. Era perioada în care plecasem de la Bellefontaine la Aubazine, dar tot m-am ocupat de colec]ie, ca
director, pân\ la intrarea mea în Biserica Ortodox\.
C\l\toria în Egipt
În 1960, la invita]ia Monseniorului Elias Zoghby, pe
atunci vicar patriarhal greco-catolic în Egipt, mergeam
pentru prima dat\ în aceast\ ]ar\, pentru a cunoa[te monahismul copt. Pe toat\ perioada [ederii mele acolo am
locuit la M\n\stirea Deir Suriani, la Wadi Natrun, în fostul
pustiu de la Sketis, iar pe celelalte m\n\stiri doar le-am
16

În limba francez\, Principes de spiritualité monastiques (n.t.).
În limba francez\, L’échelle de Jacob (n.t.).
18
În limba francez\, Nous avons vu la vraie lumière (n.t.).
17
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vizitat. Mi se p\rea o binecuvântare nepre]uit\ acest pelerinaj în locurile care au constituit în veacul al IV-lea
centrul cel mai str\lucitor al vie]ii monastice a vremii,
fapt care îl îndrept\]ise pe avva Arsenie s\ afirme c\
pustiul Sketis reprezenta pentru monahi ceea ce Roma
reprezenta pentru lume. Monahismul sketiot m-a fascinat
dintotdeauna [i, din toat\ literatura monastic\ veche, Apoftegmele P\rin]ilor pustiei mi-au fost întotdeauna extrem
de apropiate de suflet.
Pustiul de la Sketis este o imens\ întindere de nisip,
u[or v\lurit\, pres\rat\ ici-colo cu câteva smocuri de iarb\
uscat\, care se întinde în partea sudic\ a drumului ce
duce de la Cairo la Alexandria. Cele patru m\n\stiri actuale, Sfântul Macarie, Deir Baramous, Amba Bishoï [i
Deir Suriani (care a luat na[tere din precedenta), sunt
amplasate pe locurile a trei dintre cele mai vechi centre
monahale din acest pustiu. Ele au forma unor cet\]i înt\rite, lungi [i rectangulare, înconjurate de ziduri masive,
deasupra c\rora se ivesc cupolele bisericilor [i silueta masiv\ a donjonului – refugiu din calea tâlharilor de[ertului
care au m\cel\rit c\lug\rii de mai multe ori. Construite
în jurul unor surse de ap\, în interiorul zidurilor m\n\stirile se aseam\n\ unor oaze paradiziace, ce contrasteaz\ puternic cu imensitatea dezolant\ care le înconjoar\ în exterior, din toate p\r]ile. În perioada în care am
fost eu acolo, monahismul copt cuno[tea o înflorire cu
totul deosebit\, care nu s-a diminuat pân\ în prezent.
Ini]iatorul acestei înnoiri spirituale era un c\lug\r
numit Abdel Messieh, care se nevoia din 1935 într-o grot\.
Chiril al VI-lea, Pap\ [i Patriarh al Alexandriei în anul
1960, fost sihastru el însu[i, fusese foarte influen]at de
el [i favorizase aceast\ dezvoltare a monahismului. La
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Deir Suriani, câ]iva c\lug\ri b\trâni duceau o via]\ idioritmic\; to]i c\lug\rii tineri, dintre care marea majoritate proveneau din mediul universitar, duceau îns\ o
via]\ chinovial\, cu câteva mici excep]ii de eremi]i care
se nevoiau în de[ert [i care veneau la m\n\stire numai
la anumite intervale de timp. Ziua începea cu un canon
de rug\ciune personal\, la chilie, de o or\, urmat de o
lung\ slujb\ de diminea]\ la biseric\ [i de Liturghia euharistic\. În timpul zilei, c\lug\rii îndeplineau diferite
ascult\ri: gr\din\ritul, tipografia, traducerea în arab\ a textelor Sfin]ilor P\rin]i. Practicau [i rug\ciunea lui Iisus.
Pe tot parcursul [ederii mele la Deir Suriani, un c\lug\r tân\r, de vreo treizeci [i cinci de ani, care tr\ia
într-o chilie în de[ert – p\rintele Antonie – a dorit s\ r\mân\ la m\n\stire pentru a se ocupa de mine, s\ aib\
grij\ s\ nu îmi lipseasc\ nimic, misiune îndeplinit\ cu o
dragoste infinit\. El avea s\ devin\ mai târziu Patriarhul
Alexandriei, cu numele {enuda.
La Helwan m-am dus s\-l v\d pe p\rintele Matta el
Meskin, care ducea atunci o via]\ semi-anahoretic\, împreun\ cu câ]iva ucenici. O prietenie îndelungat\ avea
s\ se nasc\ din aceast\ întâlnire cu p\rintele, pe care
nu l-am mai rev\zut decât treizeci de ani mai târziu, cu
ocazia unei c\l\torii în Egipt [i Sinai.
Înnoirea biblic\, liturgic\ [i patristic\ din Biserica
Roman\
Perioada dintre cel de al Doilea R\zboi Mondial [i
Conciliul Vatican II s-a caracterizat printr-o puternic\ înnoire biblic\, liturgic\ [i patristic\ în Biserica RomanoCatolic\, la baza c\reia s-au aflat p\rin]ii de Lubac,

