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EVAGRIE PONTICUL, 
Tratatul Practic. 
Gnosticul, 
Introducere, dosar, 
traducere şi comentarii 
de Cristian Bădiliţă, 
Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2009, 271 p.

Opera şi gândirea monahului Evagrie Ponti-
cul sunt astăzi destul de bine cunoscute în 

România, graţie, preponderent, cercetărilor în-
treprinse de părintele Gabriel Bunge şi publicate 
la editura sibiană Deisis. La aceasta a contribuit 
însă şi patrologul Cristian Bădiliţă, cel puţin prin 
traducerea şi ampla comentare a două opus-uri 
evagriene: Tratatul practic şi Gnosticul. Volumul 
de faţă – pus, poate mai puţin inspirat, sub egida 
colecţiei Ştiinţă şi Religie, coordonată la editura 
Curtea Veche de Basarab Nicolescu şi Magda 
Stavinschi – se afl ă la a treia ediţie, primele două 
văzând lumina tiparului la editura Polirom (1997 
şi 2003). Editarea succesivă s-a soldat, în mod 
cert, cu revizuirea traducerii şi îmbogăţirea apa-
ratului critic.

Traducerea acestor texte patristice şi bogăţia 
comentariilor denotă acurateţea cercetării şi 
familiaritatea patrologului român cu textul eva-
grian. Comentariile avizate, bine argumentate şi 
judicios elaborate, sunt însă însoţite, pe alocuri, 
de explicaţii excesiv tehnice, de natură fi lologică 
sau etimologică, necesare în economia volumu-
lui şi adiacente actului de traducere, dar, prin 
frecvenţa lor, aride pentru publicul larg. Pentru 
un cititor preocupat de învăţătura Bisericii, con-
tribuţia traducătorului, deloc lipsită de profunde 
intuiţii şi de o viziune duhovnicească conturată, 
denotă pe alocuri, totuşi, un defi cit de rigoare 
dogmatică şi o receptare necritică a doctrinei 
evagriene. În general, un fi lolog, un patrolog pro-
babil nici nu urmăreşte acest scop. Interpretarea 
lui pe marginea operelor patristice se doreşte 
una neutră, de-o manieră ştiinţifi că, iar nu în 
cheie eclesială. Enunţurile eterodoxe din volum 
(de genul: „Mânia, stare specifi c demonică, după 
Evagrie, îi transformă şi pe oamenii cuprinşi de 
ea în demoni. Asta se va întâmpla la Judecata 

din a şaptea zi, a doua judecată, unde oamenii 
vor fi  împărţiţi, după merit, în îngeri şi demoni, 
urmând ca în a opta zi, veşnică, atât îngerii cât şi 
demonii să se resoarbă în pleroma divină, să-şi 
recâştige statutul de dinaintea căderii”, p. 76), 
vădit inspirate de controversatele Kephalaia 
gnostica, nu exprimă cu adevărat miezul viziunii 
duhovniceşti a lui Evagrie.

Spiritualitatea rămâne punctul forte al mo-
nahului pontic, ea afl ându-se într-un dezacord 
doctrinar major cu protologia, eshatologia sau 
hristologia acestuia, cum nimerit observa Paul 
Géhin într-un interviu inclus la fi nalul volumu-
lui. Spiritualitatea evagriană a rezistat peste 
timp pentru că a fost citită şi asumată ortodox 
şi făcându-se abstracţie de doctrina dedusă din 
Kephalaia gnostica. Varsanufi e din Gaza, invocat 
de acelaşi Paul Géhin, recomanda ca „opera lui 
Evagrie să fi e folosită aşa cum ne învaţă parabola 
evanghelică a năvodului (cf. Mt 13, 40) aruncând 
doctrinele îndoielnice şi păstrând ce e de folos 
pentru sufl et” (p. 237). Altminteri, Evagrie apare 
mai puţin ca un părinte şi monah neptic, ci mai 
mult ca „un fi losof în pustie”, după celebra sin-
tagmă a lui Antoine Guillaumont. Evagrie este 
„produsul” unei Tradiţii duhovniceşti şi trebuie 
înţeles în spiritul acesteia. Speculaţiile teologice 
din Kephalaia gnostica nu oferă cheia gândirii 
lui şi, ca atare, ele trebuie utilizate cu discernă-
mânt când e vorba de interpretarea scrierilor lui 
clasice.

Trebuie remarcată, la acest volum, claritatea 
lingvistică a traducerii, exactitatea şi prospe-
ţimea limbajului, semn nu atât al unei viziuni 
tributar fi lologice, cât al unui simţ al limbii şi al 
unei adecvări la înţelegerea omului contempo-
ran. De altfel, traducătorul observă just: „Soco-
tesc că o reîmprospătare a limbajului ortodoxiei 
(în sensul normalizării la toate nivelurile: sin-
tactic, morfologic, lexical) rămâne una dintre 
priorităţile culturii române. Cel mai important 
rol în sensul acesta îl joacă traducerile. Atât timp 
cât ortodoxia nu va dispune de traduceri clare, în 
limba pe care o vorbim astăzi, nu în cea pe care o 
vorbeau românii secolului al XVIII-lea, contactul 
tinerelor generaţii cu Sf. Scriptură va fi  din start 
condamnat la sterilitate... Pledez, aşadar, pentru 
o rescriere a mesajului creştin într-o limbă româ-
nă vie şi fi rească” (p. 67).

În creuzetul gândirii avvei Evagrie Ponticul 
s-au contopit infl uenţe venite dinspre Părinţii 
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capadocieni (s-a considerat mereu un discipol al 
Sfântului Grigorie de Nazianz) dar şi ale marilor 
bătrâni egipteni (cei doi Macarie – Alexandri-
nul şi Egipteanul – sunt pomeniţi cu pietate), 
toate trecute însă prin fi ltrul propriei experienţe 
spirituale. Cu privire la teoria celor opt păcate 
capitale, miezul Tratatului practic, traducătorul 
observă: „Evagrie a făcut o sistematizare a lor, 
plecând, după părerea mea, de la experienţa per-
sonală, pe de o parte, iar pe de altă parte, de la 
experienţa «bătrânilor egipteni»” (p. 82). 

Despre viaţa şi opera lui sunt păstrate doar 
câteva scurte mărturii, la Ieronim (într-o tentă 
defavorabilă), la Ghenadie al Marsiliei, la istoricii 
bisericeşti Sozomen şi Socrate, însă cele mai am-
ple în colecţia alfabetică a Patericului egiptean 
şi mai ales în Istoria lausiacă a discipolului său 
Palladius, episcop de Hellenopolis. Un alt disci-
pol – Sf. Ioan Casian – îi va răspândi în Occident 
învăţătura ascetică şi mai ales lista celor opt pă-
cate capitale. Interpretarea unor capitole contro-
versate ale operei sale a condus la condamnarea 
sa la Sinodul V Ecumenic (553), alături de Origen 
şi Didim cel Orb, măsură urmată de o cenzura-
re severă a operei sale, păstrată peste timp fi e 
sub alt nume (cel mai frecvent al Sfântului Nil 
Ascetul), fi e – în traduceri, în cazul păstrării 
numelui – în teritoriile creştine din afara infl u-
enţei constantinopolitane. A fost însă recuperat 
şi revalorizat de contemporaneitate, mai ales din 
perspectiva spiritualităţii lui.

Volumul de faţă conţine două scrieri evagrie-
ne – Tratatul practic în 100 de capitole şi Gnos-
ticul, în 50 de capitole, ambele fi ind prefaţate de 
note preliminare explicative şi având capitolele 
lămuritor comentate – precedate de o amplă 
introducere a traducătorului şi îngrijitorului 
volumului şi postfaţate de un interviu edifi cator 
cu patrologul Paul Géhin. Originalitatea volumu-
lui o constituie minuţiozitatea şi complexitatea 
comentariilor capitolelor şi, totodată, frecventa 
inserţie a apoftegmelor din Patericul egiptean, 
foarte utilă pentru a explica practic, pe viu, conţi-
nutul concis al capitolului.

În Tratatul practic, două probleme deţin 
ponderea tematicii abordate în cele 100 de ca-
pete: lupta cu demonii şi descrierea nepătimirii 
(apatheia). Lupta cu demonii, pentru Evagrie, 
înseamnă, în sens fundamental, combaterea 
celor opt gânduri sau duhuri ale răutăţii, proble-
matică ascetică asupra căreia monahului pontic îi 

revine paternitatea. Enunţurile sale demonstrea-
ză o profundă cunoaştere a sufl etului, o lentă 
decantare a impresiilor şi trăirilor prilejuite de 
lupta duhovnicească şi, mai ales, gustarea pe viu 
a confruntării cu puterile răului.

Din lista celor opt duhuri se distinge patima 
acediei, prin extensia capitolului principal alocat 
(e vorba de nr. 12 din Tratatul practic) dar şi a 
comentariului care îl însoţeşte (regăsit în mare 
parte identic în introducerea volumului) şi, mai 
ales, prin complexitatea trăirilor asociate aces-
teia. E un subiect care i-a conferit lui Evagrie o 
anumită celebritate (p. 30). Acedia ţine de chinul 
interior al solitarului, e „boala anahoretică prin 
excelenţă” (p. 36). Combaterea celor opt duhuri 
ale răutăţii, lupta duhovnicească în ansamblul 
ei reprezintă ceea ce Evagrie Ponticul numeşte 
„praktike”, etapa curăţitoare a sufl etului şi pre-
liminară în evoluţia spirituală, şi care, alături de 
„gnostike” (după împărţirea expusă în prologul 
Tratatului practic) sau alături de „physike” şi 
„theologike” (după o altă împărţire întâlnită în 
capitolul 1), exprimă dinamica vieţii în Hristos.

Scopul etapei practice îl constituie nepăti-
mirea (apatheia), concept preluat din tradiţia 
fi losofi că stoică dar resemantizat. Apatheia nu 
mai înseamnă „nepăsare”, „indiferenţă”, „des-
prindere de toate”, ca stări psihologice, ci „starea 
de tensiune permanentă a sufl etului” (p. 29). Mai 
mult, apatheia nu înseamnă încheierea luptei 
ascetice ci dobândirea unei anumite imunităţi în 
faţa atacului demonic. Evagrie notează: „Nepă-
timirea desăvârşită apare în sufl et după biruirea 
tuturor demonilor care se împotrivesc practicii” 
(T. p. 60, p. 163). Mai trebuie observat ceva: îna-
intarea în viaţa spirituală e urmată de o acutizare 
şi o intensifi care a războiului nevăzut sau, cum 
acelaşi avvă scrie: „Cu cât sufl etul a înaintat mai 
mult [pe calea mântuirii], cu atât şi vrăjmaşii 
lui se schimbă cu unii mai tari... Asta o ştiu prea 
bine cei loviţi mai straşnic de ispite şi care văd că 
starea de nepătimire, deşi dobândită, este zdrun-
cinată mereu de atacurile lor repetate” (T. p. 59, 
pp. 160-161).

Gnoza, adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu, 
e pecetluită şi condiţionată de nepătimire. Ea 
nu înseamnă enciclopedism, falsa aură creată de 
posesia unor cunoştinţe, ci compasiune izvorâtă 
din accederea la taina Adevărului. Iubirea e cheia 
gnozei creştine. Evagrie scrie: „Gnosticul va face 
întotdeauna pomană şi va fi  gata să vină în aju-
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tor” (G. 7, p. 203), iar traducătorul comentează: 
„Cine nu iubeşte, degeaba ţine gnoza... Pentru 
gnosticul creştin, cunoaşterea care nu mântuieş-
te e stearpă, inutilă. Iubirea trebuie să fi e iubire 
cunoscătoare, iar cunoaşterea, cunoaştere iubi-
toare” (pp. 204-205). Cristian Bădiliţă consideră 
tratatul Gnosticul un pandant al scrierii Kepha-
laia gnostica, cu care împreună formează „un 
manual pentru călugării avansaţi” (p. 197).

Evagrie Ponticul rămâne un mare autor pa-
tristic, cu particularităţi de gândire, cu o expri-

mare teologică vie, dar şi liberă, neafi liată plenar 
la învăţătura ofi cială a Bisericii, ce-i drept nede-
plin confi gurată în veacul când el a trăit. E mo-
tivul pentru care el trebuie evaluat în contextul 
epocii lui şi nu atât prin grila doctrinei ortodoxe 
actuale (P. Géhin afi rma cu îndreptăţire: „Nu 
putem să-l judecăm luând ca etalon ortodoxia 
contemporană”), aşa cum, pe de altă parte, ero-
rile lui dogmatice trebuie recunoscute, iar nu 
cosmetizate şi validate ortodox”.

CĂTĂLIN PĂLIMARU


