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CUVÂNT ÎNAINTE 

A idoma celorlalte texte filocalice, Cuvintele Avvei  
Isaia Pustnicul au ca temã centralã râvna de a do
bândi desãvârºirea. Cel ce îºi supune întreaga fiinþã 
strãdaniilor ascetice, renunþând la cele lumeºti, este 
numit monah sau cãlugãr. Aºadar, acesta, în trup mate-
rial fiind, petrece în treapta, rânduiala ºi starea fiinþelor 
netrupeºti.

Primii cãlugãri creºtini sunt cunoscuþi ca „Pãrinþii 
pustiei”, iar spaþiul în care, începând cu secolul al III-lea,  
s-au format primele comunitãþi monahale creºtine 
este deºertul egiptean (de-a lungul vãii Nilului).

Isaia Pustnicul a vieþuit ºi el în deºertul Egiptului 
în a doua jumãtate a secolului al V-lea ºi, mai apoi, 
a plecat în deºertul Gaza. Strãmutarea în Palestina 
ajunsese o obiºnuinþã printre monahii din Egiptul 
secolelor al IV-lea ºi al V-lea, mai ales dupã anul 434, 
când a avut loc a doua pustiire a aºezãrilor monahale 
din Sketis din pricina prigoanelor.

Înainte de perioada în care a trãit Avva Isaia, 
din nevoi practice – ce urmãreau îndrumarea înce-
pãtorilor în viaþa monahalã ºi întãrirea lor pe calea 
nevoinþei prin pilde demne de împlinit, rãspunsuri la 
frãmântãrile lor ºi sfaturi duhovniceºti –, se înfiripase 
deja ceea ce astãzi numim literaturã hagiograficã. 
Pãrinþii duhovniceºti le transmiteau prin viu grai uce-
nicilor apropiaþi îndrumãri, poveþe privind vieþuirea 
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monahalã, istorisiri din viaþa unor Bãtrâni (pãrinþi 
îmbunãtãþiþi), reguli monahale, dar ºi date de ordin 
istoric, pe care unii fii duhovniceºti le aºterneau în 
scris ºi le comunicau mai departe. Urmând tradiþia, 
aºa a procedat ºi Avva Isaia, încredinþându-i ucenicu-
lui sãu apropiat, Petru, rãspunsurile la frãmântãrile 
ucenicilor ºi pildele vrednice de urmat din viaþa pust-
nicilor îmbunãtãþiþi care îi precedaserã.

Deºi sfaturile duhovniceºti ale Avvei Isaia Pustnicul 
nu diferã mult de cele ale Pãrinþilor anteriori, Cuvintele 
sale ne descoperã ºi câteva caracteristici proprii, care 
oglindesc un curent nou în viaþa duhovniceascã a 
mãnãstirilor din Gaza. Astfel, îi îndeamnã pe ucenici 
(pustnici sau mireni) sã se strãduiascã sã înlãture car-
nea pãcatului ºi sã îmbrace trupul înnoit în Hristos 
(„Cuvântul al XVII-lea”, „Cuvântul al XXI-lea”), le dã 
poveþe originale cu privire la cât sã doarmã, la felul în 
care sã se comporte la masã, la ascultãri, pe cale cu 
alþi fraþi, în vizitã la alþi fraþi ºi în relaþiile cu duhovnicul 
sau cu ceilalþi membri ai comunitãþii,  sugerându-le 
sã arate multã delicateþe; îi îndeamnã sã urce pe 
Crucea lui Hristos, nu doar sã poarte crucea proprie 
(„Cuvântul al VIII-lea”). Avva Isaia este printre puþinii 
Pãrinþi ai perioadei de început a monahismului care 
accentueazã importanþa ajutorului Sfântului Duh 
în înaintarea duhovniceascã (importanþa harului, 
„Cuvântul al XIX-lea”). Adesea, el îl atenþioneazã pe 
nevoitor sã nu se bazeze pe faptele sau strãduinþele 
sale, ci pe mila ºi ajutorul lui Dumnezeu. Îndrumãrile 
sale privind controlul respiraþiei în timpul rugãciunii 
probeazã existenþa printre anahoreþi a practicii 
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isihaste, care premerge înfloririi acesteia în secolele 
al XIII-lea ºi al XIV-lea, fiind o dovadã atât a vechimii, 
cât ºi a continuitãþii rugãciunii isihaste în Ortodoxie. 

Avva Isaia le încredinþeazã destinatarilor Cuvin
telor sale tezaurul de înþelepciune al Pãrinþilor din 
veacurile anterioare. El este astfel atât compilator al 
sfaturilor ºi rânduielilor monahale moºtenite de la 
aceºtia (spre exemplu, citeazã des pe Sfântul Antonie 
cel Mare ºi pe Sfântul Pahomie), cât ºi autentic autor 
ºi îndrumãtor duhovnicesc. Cuvintele sale sunt 
un adevãrat „praktikos” – ghid practic de vieþuire 
asceticã. Regãsim în cuprinsul lor îndrumãri pri-
vind împletirea rugãciunii cu rucodelia ºi meditaþia 
asupra textelor Sfintei Scripturi (mai ales asupra 
Psalmilor), împlinirea poruncilor, ascultarea de un 
Bãtrân, care sãl îndrume, sãi dea sfat ºi ajutor în 
încercãri. Importanþa Cuvintelor o adevereºte Pavel 
Everghetinul (secolul al XI-lea), care citeazã nu numai 
din sfaturile Pãrinþilor de dinaintea Avvei Isaia, ci ºi 
din ale celui din urmã.

Despre acest volum, care încheie monumentala 
colecþie româneascã de texte patristice Filocalia sfin
telor nevoinºe ale desãvârºirii, ctitorul ei, traducãtorul 
inspirat al acesteia, Pãrintele Dumitru Stãniloae, se 
exprima astfel: „Dumnezeu mi-a ajutat sã închei tra-
ducerea în limba românã a Filocaliei cu o operã de 
cea mai mare forþã duhovniceascã (subl.n.), plinã de 
sfaturi concrete întemeiate pe o experienþã realã, 
o carte de forþa învãþãturilor Pãrinþilor pustnici din 
Pateric, trãitori în pustiurile Egiptului. Cred cã a fost 
voia lui Dumnezeu (subl.n.) ca Filocalia româneascã, 
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începutã cu o scriere atribuitã Sfântului Antonie cel 
Mare, sã se încheie cu o operã a unui pustnic care a 
trãit în aceleaºi pustiuri egiptene curând dupã moar-
tea lui Antonie (anul 355). Prin aceasta se aratã cã 
viaþa duhovniceascã ce urmeazã pilda lui Hristos este 
aceeaºi în toate timpurile, fiind susþinutã de acelaºi 
Duh Sfânt al lui Hristos (subl.n.).” (p. 9)

Binecuvântãm aºadar, cu bucurie, apariþia acestei 
noi ediþii a volumului al XII-lea al Filocaliei româneºti, 
care cuprinde cele Douãzeci ºi nouã de cuvinte ale 
Avvei Isaia, traduse în limba românã de vrednicul de 
pomenire Pãrinte profesor Dumitru Stãniloae, pentru 
a le fi tuturor – clerici, credincioºi mireni sau monahi 
– sprijin ºi pildã pe calea împlinirii poruncilor lui 
Dumnezeu ºi a dobândirii desãvârºirii, a Împãrãþiei 
lui Dumnezeu. 

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române



Scurtã introducere 

Dumnezeu mi-a ajutat sã închei traducerea în 
limba românã a Filocaliei cu o operã de cea mai mare 
forþã duhovniceascã, plinã de sfaturi concrete înteme-
iate pe o experienþã realã, o carte de forþa învãþãturilor 
Pãrinþilor pustnici din Pateric, trãitori în pustiurile 
Egiptului. Cred cã a fost voia lui Dumnezeu ca Filocalia 
româneascã, începutã cu o scriere atribuitã Sfântului 
Antonie cel Mare, sã se încheie cu o operã a unui pust-
nic care a trãit în aceleaºi pustiuri egiptene curând 
dupã moartea lui Antonie (anul 355). Prin aceasta se 
aratã cã viaþa duhovniceascã ce urmeazã pilda lui 
Hristos este aceeaºi în toate timpurile, fiind susþinutã 
de acelaºi Duh Sfânt al lui Hristos.

În prologul sãu la prima ediþie, monahul Augustin 
aduce dovezi serioase cã scrierea de faþã este a lui 
Isaia Pustnicul, care trãia pe la anul 370 în pustiurile 
Egiptului, ºi nu a lui Isaia monofizitul, care s-a împo-
trivit Sinodului de la Calcedon (451 – n.ed.), iscã lind 
„Henoticonul” împãratului Zenon în 482, ºi care a mu-
rit pe la anul 488. 

Textul acestor Douãzeci ºi nouã de cuvinte nu l-am 
avut la îndemânã în anul 1947, atunci când am publicat 
la Sibiu cele 27 capete, în vol. 1 din Filocalia româneascã. 
ªi, neavând la îndemânã nici „Prologul” monahului 
 Augustin, care l-a editat, împreunã cu alþi patrologi  
(O. Bardenhewer, G. Florovski) am adoptat teza lui G. Krü-
ger cã autorul a fost un monah monofizit. Ne decla rãm 
acum de acord cu pãrerea monahului Augustin.



Dar chiar textul acestor „Cuvinte” ne aratã cã ele 
nu au putut proveni decât de la un autor care peregri-
na prin pustiurile Egiptului. Ele cuprind sentinþe de 
subtile analize ºi descrieri de stilul celor din  Patericul 
egiptean ºi intercalãri de dialoguri asemenea celor 
din acel Pateric. Aceasta aratã cã pustnicia acelor 
Pãrinþi nu era totalã. Aºa este ºi pustnicia Avvei Isa-
ia, autorul scrierii de faþã. Fiecare Bãtrân stãtea într-o 
chilie cu unul sau doi ucenici ºi se vizitau unii pe alþii, 
ca sã înveþe unul de la altul. Preocuparea principalã 
a scrierii este sã-i înveþe pe fraþi sã depãºeascã orice 
egoism al mândriei în relaþiile dintre ei, urmând pilda 
lui Hristos, Care vrea ca monahul sã pãrãseascã orice 
patimã, având în suflet frica neîncetatã de  Dumnezeu 
ºi smerita cugetare produsã de ea. Mânãstirile de 
obºte au apãrut puþin mai târziu, ca ºi cele idioritmi-
ce sau cu viaþã de sine, în chilii din aceeaºi mânãstire.

Publicãm acum aceastã operã principalã a Avvei 
Isaia, care este o lucrare de mare densitate ºi fineþe 
duhovniceascã ce izvorãºte dintr-o experienþã autenticã 
ºi nu se resimte de aderarea autorului la amintitul do-
cument promonofizit al împãratului Zenon.

Înainte de textul „Cuvintelor” reproducem atât 
„Prologul” monahului Augustin la prima ediþie (publi-
catã la Ierusalim, în 1911, de cãtre monahul  Augustin 
din Ierusalim, dupã un manuscris din biblioteca 
 Patriarhiei de acolo), cât ºi „Prologul” învãþatului mo-
nah athonit Teoclit Dionisiatul la ediþia a doua (publi-
catã de Sotirios Schinas la Volos, în 1962). „Prologul” 
monahului Augustin cuprinde preþioase alte fragmen-
te din opera Avvei Isaia ºi unele ºtiri din viaþa lui, care 
precizeazã natura conþinutului acestei lucrãri.

10 Preotul profesor dr. DUMITRU STĂNILOAE



Monahul Augustin dã ºi preþioase note la subso-
lul scrierii, în care aratã unele împrumuturi fãcute de 
Avva Isaia din Pãrinþii anteriori, ca Antonie ºi Pahomie, 
ºi multele împrumuturi fãcute din ea de autorii ulteri-
ori, îndeosebi de Pavel Everghetinul. Din aceste note 
nu reproducem decât foarte puþine. Am dat în schimb 
multe note proprii, încercând sã explicãm pentru citi-
torii de astãzi unele dintre învãþãturile Avvei Isaia.

Pr. prof. dr. DUMITRU STÃNILOAE
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