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Sfântul Macarie Egipteanul [i istoria 

unui corpus de scrieri emblematice 

pentru spiritualitatea cre[tin\

1. Corpusul macarian în evolu]ia istoric\

Dintotdeauna scrierile duhovniceşti au fost foarte preţi-
oase pentru creştinul preocupat de viaţa în Hristos. Lectura
lor a fost înţeleasă ca o hrană pentru suflet şi ca o modalitate
de a cultiva necontenit în om interesul pentru credinţă şi
lupta pentru desăvârşire. Omiliile atribuite Sfântului Macarie
Egipteanul au cucerit prin prospeţimea şi profunzimea lor şi
s-au bucurat mereu, cel puţin în mediile monahale, de atenţia
celor doritori de viaţă duhovnicească. De aceea au fost citite
asiduu şi răspândite peste tot în vechea lume creştină. 

Corpusul de scrieri pus pe seama Sfântului Macarie Egip-
teanul a exercitat o influenţă considerabilă asupra spiritua-
lităţii creştine, cititorii lui interpretându-l, de-a lungul istoriei,
drept o expresie autentică a tradiţiei Bisericii şi un martor
al experienţei vii a lui Dumnezeu. Convergenţe teologice se
pot stabili de timpuriu între corpus şi lucrările unor autori
de limbă greacă precum Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeei,
Calinic Sirianul, avva Isaia Pustnicul în versiunea lui greacă1,
aşa cum acelaşi corpus şi-a pus amprenta asupra tradiţiei
siriene prin operele lui Isaac Sirul, Dadisho Qatraya, Iosif

1 Problema acestor convergenţe a fost tratată amănunţit de Marcus
Plested, în The Macarian Legacy. The Place of Macarius-Symeon in the Eastern
Christian Tradition, Oxford University Press, 2005.
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Hazzaya sau Ioan de Dalyatha2. Marii Părinţi isihaşti ai vea-
cului XIV recunosc în Sfântul Macarie Egipteanul, ca presu-
pus autor al corpusului, o instanţă duhovnicească de necon-
testat, ce va fi mereu invocată în disputele teologice3.

Odată cu editarea de către Johannes Picus, în 1559, a celor
50 de Omilii duhovniceşti, începe odiseea apuseană a corpu-
sului macarian, traducerea lor în mai multe limbi europene
făcând din Sfântul Macarie un autor foarte iubit în Occident
şi asumat ca precursor al pietismului. Johann Arndt, Philip
Jacob Spener sau Gottfried Arnold vor găsi în cele 50 de
Omilii argumente pentru abandonarea teologiei oficiale, osifi-
cată şi prea abstractă, după părerea lor, şi orientarea către o
direcţie spirituală, cu o evidentă componentă sentimentală
şi cu un accent pus pe trăire. Metodistul englez John Wesley
se va inspira, de asemenea, în predicile şi creaţiile sale din în-
văţătura Omiliilor4. Acest ecou îl va face pe Marcus Plested
să vorbească despre o moştenire ecumenică a corpusului

2 Felul cum spiritualitatea acestor autori sirieni stă sub influenţa scri-
erilor macariene a fost analizat de Robert Beulay, în La Lumière sans
forme. Introduction à l’étude de la mystique chrétienne syro-orientale, Édi-
tions de Chevetogne, 1985.

3 Vezi Klaus Fitschen, Messalianismus und Antimessalianismus. Ein Beispiel
ostkirchlicher Ketzergeschichte, Göttingen, 1998, pp. 332-341; А. Г. Дунаев,
„Предисловие к русскому переводу слов и посланий Макариевского
корпуса первого типа” (— în continuare: А. Dunaev, „Предисловие
к русскому переводу…”), în Преподобный Макарий Египетский
(Симеон Месопотамский), Духовные слова и послания. Собрание I /
Новое издание с приложением греческого текста, исследованиями
и публикацией новейших рукописных открытий. Изд. подг. А. Г.
Дунаев и иеромонах Винсен Дэпрэ при участии М. М. Бернацкого
и С. С. Кима. — Святая Гора Афон; Москва, 2015. — 1143 с. с разд.
пагин., илл. [A. Dunaev, V. Desprez (eds.), Sancti Patris Nostri Macarii
Aegyptii (Symeonis Mesopotamitae), Sermones ascetici et epistulae, Collectio I,
Sancti montis Athou, Moscvae, 2015], p. 5.

4 Influenţa Sfântului Macarie Egipteanul asupra creştinismului apuse-
an face obiectul cărţii lui Ernst Benz, Die protestantische Thebais. Zur Nach-
wirkung Makarios des Ägypters im Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts
in Europa und Amerika, Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
Mainz, 1963.
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macarian5. Cititori de pe toate meridianele lumii creştine, in-
diferent de afilierea lor religioasă, au preţuit acest corpus
de scrieri, ceea ce exprimă caracterul lui universal. 

În mod deosebit, corpusul macarian a exercitat o influ-
enţă considerabilă asupra spiritualităţii ortodoxe, Sfântul
Macarie, ca presupus autor al lui, fiind receptat drept un
punct de referinţă pentru învăţătura Bisericii. Experienţa du-
hovnicească dovedită de acest autor îl va face pe Sfântul
Grigorie Palama să îl numească „Marele Macarie” sau „dum-
nezeiescul Macarie”, numele lui sau idei care îi aparţin re-
găsindu-se în paginile multor altor scriitori patristici. Ca o
autoritate va trece şi pentru protagoniştii renaşterii filocalice
din secolul al XVIII-lea, fiind tradus masiv în amplul proces
de recuperare a vechilor scrieri duhovniceşti. Arhimandri-
tul Sofronie Saharov relatează o întâlnire petrecută în anii
’30 ai secolului trecut, la Mănăstirea rusească „Sfântul Pante-
limon” din Muntele Athos, între sfinţii Siluan Athonitul şi
Nicolae Velimirovici: „Sfântul Siluan avea ca ascultare să se
ocupe de magazinul de cărţi şi odată s-a simţit grozav de
stânjenit pentru că Episcopul Nicolae a venit şi a cumpărat
multe cărţi, cerându-i Sfântului Siluan să-l ajute să şi le pună
în geantă. În felul acesta, a făcut ca fiecare carte să treacă prin
mâinile acestuia. Sfântul Siluan a înţeles ce făcea episcopul
şi s-a simţit stânjenit. Aşa că, în timp ce făcea precum îi ceruse
Episcopul Nicolae, a arătat spre Omiliile Sfântului Macarie
şi a spus: «Iată un mare Părinte, omiliile sale sunt pline de
har». La care Episcopul Nicolae a răspuns: «Şi în zilele noastre
există părinţi de aceeaşi măsură cu Sfântul Macarie». Şi Sfân-
tul Siluan mărturisea mai târziu: «M-am simţit grozav de stân-
jenit după cuvântul său», înţelegând că episcopul se referea la
el”6. Acest episod, ca şi celelalte mărturii aduse, demonstrează

5 M. Plested, The Macarian Legacy, p. 1.
6 Arhim. Zaharia Zaharou, „Lărgiţi şi voi inimile voastre” (2 Corinteni

6, 13). Lărgirea inimii în teologia Sfântului Siluan Athonitul şi a Stareţului
Sofronie de la Essex, traducere din limba engleză de monahia Mariam Vicol


