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Rezumat:
Acest studiu descrie amănunţit perioadele de timp petrecute de Sfântul Ioan Casian împreună cu
însoţitorul său Gherman în Constantinopol, Roma şi Marseille. Aceste perioade importante din biografia
Sfântului Ioan Casian sunt prezentate în special din perspectiva contribuţiei lor la gândirea spiritual a
acestui Sfânt Părinte.
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„Periplul egiptean” al Sfântului Ioan Cassian şi Gherman a durat aproape douăzeci de ani, de la
mijlocul anului 380 şi până spre sfârşitul lui 399. Pe parcursul celor aproape două decenii, Cassian a
vizitat Egiptul Părinţilor pustiei, mai precis principalele centre de la Skete, Nitria şi Khellia. Cei doi au
sosit la Khellia în perioada de maximă înflorire a vieţii monahale din această regiune. Cassian descrie
Khellia ca fiind la distanţă de 80 de mile depărtare faţă de Skete şi de 5 mile faţă de Nitria1. Această
eroare de apreciere a distanţei este considerată de cercetători ca fiind un efect posibil al trecerii timpului
asupra memoriei lui Cassian2.
El menţionează aşezământul de la Nitria numai atunci când descrie Khellia3. O vizită la Khellia, fără a
face aluzie sau fără a numi Nitria, este posibilă, deşi neverosimilă dacă ţinem cont de legăturile şi
vecinătatea lor. Nicăieri altundeva Cassian nu se referă la Khellia şi Nitria şi niciodată nu menţionează pe
nici unul din faimoşii călugări de aici: nici pe Ammona, nici pe Macarie Alexandrinul, nici pe Evagrie 4.
Comparând această „tăcere” a lui Cassian cu elocvenţa sa în legătură cu Skete, desigur că ceva ne uimeşte
şi totodată ne intrigă. Cu siguranţă – cum pe bună dreptate remarcă un cercetător –, origenismul şi, mai
ales, Evagrie, au fost motivele tăcerii5. Relatarea din Aşezăminte despre „un frate din Pont”6 este,
probabil, despre Evagrie, dar nici numele, nici locul în care trăia acel frate în pustia Egiptului nu sunt
menţionate.
Mai mulţi cercetători nu omit posibilitatea unei întâlniri a Sfântului Cassian şi Gherman, cu Evagrie, la
Khellia7. Dacă avem în vedere faptul că cei doi prieteni monahi erau în continuă căutare a izvoarelor
desăvârşirii duhovniceşti, este foarte greu de acceptat ideea că ei l-au evitat tocmai pe cel mai renumit şi mai
cult monah din Khellia, care era, la vremea aceea, Evagrie.
1. Tulburările din Egipt-cauza principală a părăsirii deşertului
După cum am afirmat, Evagrie a fost unul din cei trei mari călugări care au trăit la Khellia, având o
însemnătate covârşitoare în istoria acestui deşert. El a fost originar din Pont şi în tinereţea lui a fost ucenic
al Sfinţilor Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz. La Khellia, conform unei tradiţii, a venit în jurul
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anului 385, după ce a petrecut doi ani în Nitria8. Când a venit la Khellia, Evagrie avea vârsta de 40 de ani
şi a petrecut aici 14 ani, până la moartea sa, întâmplată în anul 399. Toate aceste informaţii succinte le
avem de la Palladiu, care i-a fost o perioadă ucenic9. Tot aici Evagrie şi-a compus opera sa, de o înaltă
ţinută teologică – adevărată sinteză originală a filozofiei savante şi a învăţăturii tradiţionale a părinţilor
pustiei –, operă care a influenţat profund dezvoltarea spiritualităţii creştine, mai ales în Orient, dar şi în
Occident.
La Khellia l-a cunoscut pe Macarie Alexandrinul, care, în calitatea sa de preot, s-a bucurat de o anumită
autoritate printre călugării pustiei. Cel mai apropiat prieten i-a fost însă Ammona, care era, ca şi el, un spirit
deosebit de cultivat şi pasionat cititor al cărţilor lui Origen. Ammona, împreună cu cei trei fraţi ai săi, –
dintre care unul, după ce a fost în prealabil preot în Nitria, a devenit episcop de Hermopole (Damanhur),
scaun arhieresc sub jurisdicţia căruia se aflau Nitria şi Khellia –, sunt cunoscuţi sub numele de „Fraţii
Lungi”.
Evagrie, Ammona şi cei din anturajul lor se caracterizau prin gustul pentru speculaţia intelectuală, erau
călugări educaţi, cultivaţi şi, prin aceasta, foarte diferiţi de ceilalţi monahi, care, în mare parte, erau ţărani
veniţi din satele lor, din lunca sau Delta Nilului. La un moment dat, chiar s-a ajuns la o anumită ostilitate
între grupul lui Evagrie, numiţi „origenişti” şi ceilalţi, numiţi „antropomorfişti”.
Precizăm că la acea vreme a început să se răspândească printre călugării de la Skete o învăţătură,
cunoscută, mai ales prin intermediul scrierilor lui Cassian, sub numele de „antropomorfism”. Aceştia,
refuzând orice exegeză spirituală, înţelegeau versetul din Facere 1, 27 „Şi a făcut Dumnezeu pe om după
chipul Său” în sensul lui literal şi îşi închipuiau că Dumnezeu are o înfăţişare umană. Evagrie, Ammona şi
cei apropiaţi lor s-au ridicat împotriva unei rătăciri atât de vulgare, apărând nu numai imaterialitatea lui
Dumnezeu, ci şi teza conform căreia „rugăciunea curată”, adevărata rugăciune, nu trebuie să comporte
nici o reprezentare a dumnezeirii, oricât de subtilă ar fi aceasta. Astfel, între adepţii „antropomorfismului”
şi cei pe care adversarii lor îi numeau „origenişti”, pentru ataşamentul lor faţă de gândirea lui Origen şi
pentru sistemul pe care l-au elaborat pe această bază10, a izbucnit un conflict făţiş.
Cel care s-a ocupat într-un mod constant de această problemă a fost Origen, iar marele său discipol,
Evagrie, pornind de la bevoinţele ascetice, a sistematizat doctrina maestrului său despre spiritualitatea
absolută a lui Dumnezeu, doctrină păstrată mai ales în texte în limba siriacă11. J.C. Guy precizează în
acest sens: „Prin rugăciune, mortificare, prin ansamblul vieţii în pustie, călugărul trebuie să năzuiască,
să învingă toate patimile, să le stăpânească în aşa fel încât să poată să ajungă la starea de nepătimire (în
limba greacă apatheia), în care liberat de tot ceea ce-l ademeneşte şi-l tulbură, curăţia inimii sale îl
introduce la contemplarea spirituală a lui Dumnezeu cel nevăzut. Mai mult decât pocăinţa şi mortificările
trupeşti excesive, meditaţia neîntreruptă a Sfintelor Scripturi, este ceea ce îngăduie călugărului acest
progres, (...) descoperind astfel, puţin câte puţin, sensul misterios şi ascuns al Cuvântului lui
Dumnezeu”12.
Unii specialişti consideră că, la începutul controversei, patriarhul Teofil al Alexandriei ar fi susţinut
părerile lui Evagrie. Astfel, el a osândit cu asprime pe antropomorfişti, în Epistola pascală din 399,
epistolă cu caracter pastoral, în care, potrivit tradiţiei, indica data Paştelui şi a începutului Postului Mare,
amintind, de asemenea, credincioşilor, unele îndatoriri morale şi învăţături doctrinare.
Fiind încă în Egipt la data când Teofil a adresat Epistola sa, Cassian a descris indignarea şi tulburarea
produsă în rândul monahilor, care au respins epistola, cu excepţia Avvei Pafnutie. Avva Serapion, unul
dintre cei mai respectaţi şi admiraţi monahi ai pustiei din vremea sa, renumit pentru virtuţile şi asprimea
vieţii sale, era pomenit în Epistolă, de către Teofil, pentru eroarea sa.

8

A. Guillamont, Un philosoph au désert..., p. 30-31.
C. Butler, The Lausiac History of Palladius, vol. I, A critical Discussion together with notes on Early Egiptian Monasticism,
Cambridge University Press, Cambridge, cap. 38, p. 116-123.
10
Despre viaţa lui Evagrie la Khellia şi rolul lui în controversa origenistă, vezi Antoine Guillamont, Les “Képhalaia gnostica”
d’Èvagre le Pontique et l’histoire de l’origénisme chez les Grecs et chez les Syriens, Paris, 1962, p. 51-64.
11
Idem, „Les six Caenturies des “Képhalaia gnostica”, în Patrologia Orientalis, t. XXVIII, Paris, 1958.
12
Jean Cassien: Vie et la doctrine spirituelle, Collection Théologie, Pastorale et Spiritualité, nr. 9, Paris, 1961, p. 22.
9

Cassian descrie şi ne informează despre efectul pe care l-a produs venirea la Skete a învăţatului diacon
Fotin, din Capadocia, care, rugat de Avva Pafnutie, a explicat sensul credinţei adevărate al acestei
învăţături. El a arătat că era greşită credinţa că maiestatea dumnezeiască, invizibilă şi neînţeleasă, ar putea
fi mărginită de ceva care ar avea forma şi asemănare unui om. Ea este simplă, netrupească şi fără chip, de
aceea ochiul omului nu o poate vedea şi mintea lui nu o poate cuprinde.
Serapion a fost atât de pătruns de smerenia pe care i-o cerea această învăţătură, încât s-a aruncat la
pământ plângând şi lamentându-se că i s-a luat Dumnezeul în al Cărui chip credea şi I se închina, şi nu
mai ştia acum cui să i se închine13. Cassian se opreşte cu relatarea la acest punct, nespunându-ne ce s-a
mai întâmplat14.
La scurtă vreme după trimiterea Epistolei pascale, prin care condamna vehement pe antropomorfişti,
patriarhul Teofil a schimbat registrul, întorcându-se brusc împotriva origeniştilor, în special împotriva lui
Ammona şi a fraţilor săi. Evagrie a murit cu câteva luni înainte de aceste evenimente, probabil în prima
jumătate a anului 399. În anul următor, adică la anul 400, patriarhul Teofil a întreprins o expediţie de
pedepsire a monahilor suspectaţi de origenism de la Khellia15.
Teofil a sosit în fruntea unei trupe de mercenari, jefuind şi incendiind chiliile, cu tot ce s-au aflat în
ele, inclusiv cărţile. Avva Ammona şi fraţii săi au scăpat ascunzându-se într-un puţ16.
După aceste evenimente, aproximativ trei sute de monahi s-au văzut nevoiţi ca să plece în exil, mai ales
în Palestina, unde au fost primiţi de episcopul Ioan al Ierusalimului, iar Fraţii Lungi s-au îndreptat spre
Constantinopol, unde au fost ocrotiţi şi găzduiţi de patriarhul Ioan Gură de Aur.
Am făcut o succintă prezentare a acestor evenimente legate de controversele origeniste din Egipt cu
scopul de a justifica şi a explica într-un fel „tăcerea” lui Cassian şi nemenţionarea nici unei legături
personale cu Evagrie. După condamnarea origenismului de către Teofil al Alexandriei, în anul 400, şi
după victoria ulterioară a cauzei anti-origeniste, a devenit nepotrivit, mai ales din punct de vedere politic,
a afişa orice legătură cu Evagrie, marele teoretician al monahismului de factură origenistă. Chiar şi după
25 de ani, când furia împotriva lui Origen şi a origeniştilor s-a stins, iar controversele se concentrau
asupra altor probleme de doctrină, Cassian se simţea constrâns şi evita să mărturisească legăturile sale cu
origenismul de tip evagrian din Nitria şi Khellia.
În mod sistematic, Cassian şterge probele acuzatoare ale asocierii lui cu Evagrie, fie printr-o relatare
selectivă – cum este cazul Convorbirii a X-a, în care istoriseşte despre controversa antropomorfistă, fie prin
schimbarea terminologiei controversate (de exemplu, termenul grecesc apatheia, utilizat de Evagrie şi nu
numai de el, este înlocuit de Cassian cu cel de „puritatea inimii”). Şi cum pe bună dreptate remarcă unul
dintre cercetători, imposibilitatea „răsplătirii în mod deschis a datoriei către maestrul său, trebuie să fi fost
un sentiment foarte dureros pentru Cassian, care a identificat tradiţia monahală atât de strâns de toţi aceia
care au întruchipat-o sau întrupat-o”17.
2.

Autoexilul: Refugiul în capitala imperiului şi legătura cu Sfântul Ioan Gură de Aur

Dintre toate relatările pe care Sf. Ioan Cassian le face din perioada petrecută în pustia egipteană, numai
un singur eveniment poate fi datat istoric şi anume primirea la Skete a Epistolei pascale a patriarhului
Teofil al Alexandriei, prin care erau condamnaţi acei care concepeau sau credeau că Dumnezeu are o
formă umană, adică antropomorfiştii. Opinia generală a specialiştilor este că Teofil a scris această
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scrisoare în iarna anului 39918. Cassian afirmă că ea a fost primită cu bucurie de comunitatea monahală a
lui Pafnutie, deoarece simpatia lor faţă de teologia lui Origen i-a făcut ostili faţă de opiniile
antropomorfiste. Cassian pretinde că, pe baza acestei scrisori, grupul din jurul lui Pafnutie a „provocat”
antropomorfismul unui oarecare Avva Serapion. Relatarea lui Cassian se referă în primul rând la motivele
teologice ale acestei provocări, dar nu ne spune nimic despre următoarea fază a controversei şi despre
motivele care au determinat îndreptarea atacului împotriva origeniştilor. Această schimbare de situaţie l-a
determinat, probabil, să părăsească Egiptul şi să se autoexileze de bună voie.
Tăcerea sa în legătură cu Evagrie şi cu origeniştii este foarte semnificativă şi tăinuieşte motivele
pentru care Cassian şi Gherman au părăsit Egiptul monahal, pe care l-au iubit atât de mult. De asemenea,
Cassian nu ne spune nimic despre dureroasele experienţe de mai târziu, cum au fost suferinţele şi exilul
mentorului său, Ioan Gură de Aur şi moartea bunului său prieten, Gherman.
Credem că Ioan Cassian şi Gherman au părăsit Egiptul înaintea venirii lui Teofil în deşert pentru a-i
pedepsi pe origenişti şi înaintea celorlalţi călugări exilaţi, cum au fost „Fraţii Lungi”. Ştim că Ioan
Cassian şi Gherman s-au îndreptat spre Constantinopol, unde păstorea Sfântul Ioan Gură de Aur, care i-a
primit cu prietenie şi dragoste, aşa cum i-a primit apoi pe „Fraţii Lungi” şi pe alţi călugări refugiaţi din
Egipt19.
La Constantinopol, ei s-au bucurat de ospitalitatea şi patronajul Sfântului Ioan, până la destituirea şi
exilarea acestuia, în 403-404. Cei doi prieteni trebuie să fi sosit la Constantinopol la scurtă vreme după
izbucnirea tulburărilor din Egipt.
Aici, prin supunere, smerenie, râvnă şi muncă neîncetată, Cassian a atras atenţia marelui patriarh, care
l-a inclus pe el şi pe Gherman în cercul de colaboratori apropiaţi. Impresia făcută asupra lor de marele
ierarh a fost unică; geniul oratoric şi sfinţenia vieţii patriarhului, au marcat profund conştiinţele şi
sufletele celor doi tineri, care s-au învrednicit de marea cinste de a fi introduşi în rândul clerului chiar de
către Ioan. Astfel, Cassian a fost hirotonit diacon – după cum mărturiseşte Ghenadie de Marsilia20, iar
Gherman, preot.
Unii cercetători sunt de părere că numele de Ioan I „Cassian” şi l-ar fi luat ca un omagiu de cinstire
adus marelui patriarh şi orator al creştinătăţii care a fost Sfântul Ioan Gură de Aur.
Cassian are cuvinte de admiraţie pentru Marele Păstor şi pentru poporul credincios din Constantinopol:
„Am fost primit în slujirea sfântă şi oferit lui Dumnezeu de către episcopul Ioan de prea fericită amintire;
deşi sunt absent de acolo cu trupul, sunt totuşi prezent cu sufletul şi cu toate că nu sunt în mijlocul lui,
măcar cu gândul mă simt unit cu acele mulţumiri foarte venerabile şi foarte dragi mie… De aceea vă rog
şi vă conjur pe voi toţi care vă găsiţi între zidurile oraşului Constantinopol, concetăţeni ai mei! Prin
dragostea de patrie şi fraţi prin unitatea de credinţă…Eu sunt ucenicul şi opera lui Ioan”21.
Precizăm faptul că, dacă Ioan Gură de Aur l-a hirotonit diacon pe Cassian, a făcut-o pe baza meritelor
reale ale acestuia, întrucât ştim cât de sever era marele patriarh în problema hirotonirii şi
comportamentului clerului. După hirotonie, a funcţionat ca diacon al Patriarhiei, lucrând în mijlocul
poporului capitalei imperiale şi îndeplinind totodată şi funcţia specială de administrator al averii Marii
Biserici22.
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Dacă Ioan Cassian a rămas lângă Sfântul Ioan Gură de Aur până la al doilea exil al acestuia, adică
până în 404, el a asistat desigur la drama marelui patriarh, şi a participat la ea din toată fiinţa sa, cu
poporul creştin al Constantinopolului, însuşindu-şi durerea şi întristarea acestui popor23.
Palladius ne dă un amănunt deosebit de interesant legat de perioada petrecerii la Constantinopol a lui
Cassian şi Gherman. El precizează că din delegaţia Bisericii de Constantinopol care a participat la sinodul
de la Stejar din 403, a făcut parte şi Gherman.24 Pitem vedea aici încă o dovadă a prestigiului şi
consideraţiei deosebite pe care cei doi şi-au dobândit-o în timpul şederii în capitala imperiului.
În afară de succinta referire din Despre Întruparea Domnului contra lui Nestorie VI, 31, la care ne-am
referit, Cassian nu ne mai spune absolut nimic despre timpul pe care l-a petrecut la Constantinopol. Doar
într-un loc mai face o aluzie discretă, admiţând cu tristeţe că „nu a putut să scape de mâinile
episcopului”25, fără a face precizarea că mâinile episcopului care l-au hirotonit au fost ale Sfântului Ioan
Gură de Aur, iar locul, Constantinopolul.
3)Călătoria şi misiunea de mediere la Roma
Drama cu conotaţii politice şi teologice care a fost generată de conflictul dintre Sfântul Ioan Gură de
Aur şi Teofil al Alexandriei-acesta din urmă bucurându-se de sprijinul Curţii imperiale-i-a afectat
inevitabil şi pe Cassian şi Gherman, care erau membrii ai clerului patriarhiei şi indiscutabil, sprijinitori ai
patriarhului (Cassian ca diacon, iar Gherman ca preot).
Nu ştim funcţiile pe care le-au deţinut înainte de izbucnirea crizei, însă două documente existente ne
relatează activitatea depusă de ei în numele lui Ioan şi pentru sprijinirea acestuia. Este vorba de lucrarea
lui Palladius intitulată Dialog istoric despre viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur şi o scrisoare a papei
Inocenţiu I. Ambele documente menţionează atât pe Cassian cât şi pe Gherman. Aceste referiri istorice
făcute de Palladius despre Cassian – scrise cu 20 de ani înainte ca Ioan Cassian să-şi aştearnă în scris
opera –, îl plasează pe el şi pe prietenul său în mijlocul evenimentelor bisericeşti din acea epocă.
Gherman, mai în vârstă decât Cassian, fiind şi preot, ocupă un loc mai proeminent în cadrul acestor
relatări decât Cassian.
Mărturia lui Palladiu este cea mai valoroasă. El îi include pe „preotul Gherman” în grupul de fideli din
cadrul delegaţiei, care a adus răspunsul lui Ioan Gură de Aur la Sinodul de la Stejar din 403, prezidat de
Teofil al Alexandriei26.
Tot de la Palladius aflăm că Ioan Cassian şi Gherman au fost membrii delegaţiei care, au călătorit de la
Constantinopol la Roma, după ce Ioan Gură de Aur a fost condamnat şi exilat pentru a doua oară, în 404:
„au fost doi bărbaţi pioşi, preotul Gherman şi diaconul Cassian care au adus o scrisoare din partea
întregului cler a lui Ioan, în care ei scriau despre violenţa şi tirania la care a fost supusă biserica lor”27.
Cassian ducea în inimă cu sine la Roma şi două chipuri luminoase: alături de acela strălucitor, al
marelui patriarh constantinopolitan, el însuşi admirator al lui Origen, şi pe cel al magistrului său filosof,
Evagrie, a cărui operă o va difuza în Apus, actualizându-l după nevoile de acolo şi introducându-l astfel în
cugetarea teologică apuseană28.
Sosirea lor la Roma a avut loc în toamna anului 40429. Ceea ce a fost determinant în includerea celor
doi în delegaţia trimisă la Roma pentru acest important şi sensibil apel către papă era, fără îndoială, faptul
că ştiau şi vorbeau foarte bine latina (pe care o ştiau de acasă, din Scythia Minor), la fel cum, mai târziu,
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faptul că, Cassian cunoştea greaca la fel de bine ca latina, îl va impune să fie un critic îndreptăţit al lui
Nestorie.
Cei doi călugări au adus cu ei şi un inventar al tezaurului şi bunurilor patriarhiei, care a fost depozitat
de clerul constantinopolitan şi autorităţile civile. Actul depozitului însuşi şi predarea inventarului papei
Inocenţiu s-au făcut cu scopul de a-l apăra pe patriarh de acuzele de utilizare a unor sume de bani în
scopuri personale, acuze formulate de duşmanii săi30. S-a presupus că Ioan Cassian şi Gherman au fost
responsabili şi au avut în grijă tezaurul catedralei din Constantinopol31, deşi textul lui Palladius nu
specifică aceasta32.
Răspunsul pe care papa Inocenţiu îl dă lui Ioan Gură de Aur, confirmă scrisoarea trimisă din
Constantinopol „prin preotul Gherman şi diaconul Cassian”33. Această scrisoare de răspuns a fost trimisă
către sfârşitul anului 405 sau începutul anului 406, prin intermediul unei delegaţii care aducea scrisorile
papei Inocenţiu către Sfântul Ioan Gură de Aur şi ale împăratului Honorius către omologul său din
Răsărit, Arcadiu. Este posibil – conform opiniei unor cercetători34 –, ca Ioan Cassian şi Gherman să fi
însoţit delegaţia romană care a venit la Constantinopol, unde au rămas doar o scurtă perioadă de timp!
Însă descrierea pe care Palladius o face acestei misiuni diplomatice nu-l pomeneşte nici pe Cassian, nici
pe Gherman35.
De asemenea, s-a mai sugerat de către cercetători că, de la Constantinopol, Cassian s-a dus în Betleem.
Singurul argument în sprijinul acestei opinii îl oferă Palladius, care notează că preoţii care au făcut parte
din delegaţie au fost expediaţi în Arabia şi Palestina36. Cu siguranţă, precizează Marrou, Cassian a fost
între aceştia şi instinctul său comunitar l-a condus înapoi la mănăstirea sa din Betleem37. Ştim că Ioan,
patriarhul Ierusalimului, a fost un susţinător al Sfântului Ioan Gură de Aur şi favorabil călugărilor
origenişti. S-ar fi putut de asemenea ca Ioan Cassian şi Gherman să fi rămas pur şi simplu la Roma şi,
acolo, Cassian să fi fost hirotonit întru preot38.
Pe parcursul celor mai bine de 12 ani petrecuţi la Roma, a fost remarcat atât de papa Inocenţiu I, cât şi
de viitorul papă Leon cel Mare, cu acesta din urmă legând o strânsă prietenie. Despre Leon va scrie cu
multă căldură în prefaţa lucrării Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie, iar la rugămintea
acestuia va scrie acest ultim tratat teologic39.
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Însă două scrisori, pe care papa Inocenţiu I le-a adresat patriarhului Alexandru al Antiohiei (413-421),
sugerează o altă variantă în legătură cu „odiseea” lui Cassian. Aceste scrisori menţionează un preot cu
numele „Cassianus”40.
Patriarhul Alexandru a încercat să aplaneze schisma care a rezultat din condamnarea şi exilarea
Sfântului Ioan Gură de Aur. Alexandru a reuşit să repună numele Sfântului Ioan Gură de Aur în dipticele
patriarhiei Antiohiei şi apoi a căutat să împace clerul care aparţinea diferitelor partide41. Preotul
„Cassianus” menţionat de cele două epistole era consultantul sau consilierul papei în aceste probleme,
care se petreceau la distanţă mare de Roma.
Elie Griffe a reluat şi a revizuit afirmaţia lui Tillemont42 făcută cu aproape trei sute de ani în urmă – şi
secondat de Pierre Constant43 – consideră că acel „Cassianus” menţionat în cele două epistole papale ar
putea fi Sfântul Ioan Cassian. El argumentează această ipoteză afirmând că, după alegerea lui Alexandru
în scaunul antiohian în 413, alegere care a avut ca efect schimbarea „climatului” şi a atitudinii faţă de
susţinătorii Sfântului Ioan Gură de Aur, Cassian s-a îndreptat spre Antiohia şi a fost hirotonit acolo
preot44. Ipoteza aceasta, chiar dacă ar fi luată în considerare, nu poate să explice ce anume a făcut Cassian
în perioada cuprinsă între anii 405 şi 416. Apoi, ca fervent apărător al Sfântului Ioan Gură de Aur,
Cassian ar fi găsit cu greu Antiohia ca un loc favorabil înainte de alegerea ca episcop a lui Alexandru.
„Scrisorile papei Inocenţiu, remarca Columba Stewart, singura probă pentru această teorie se pretează la
această singură interpretare: „Cassianus” menţionat în ele pare a fi un preot care l-a sfătuit pe papă în
probleme legate de schisma antiohiană, dar nimic concludent nu-l identifica a fi preot al Antiohiei, sau în
Antiohia. La fel încercarea de a-l identifica cu Ioan Cassian este dubioasă”45.
Citatul din Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie în care Cassian laudă Biserica Antiohiei,
pe care unul dintre cercetători îl interpretează ca o confirmare că Ioan Cassian a făcut parte din clerul
acestei biserici46, este mult mai probabil „un şiretlic” retoric folosit împotriva lui Nestorie47.Dintre toate
relatările care există referitor la această perioadă, atât legată de Cassian, cât şi de Gherman, cele mai
sigure sunt Epistola a VII-a a papei Inocenţiu I şi Dialogul despre viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, a lui
Palladius.
Între multele aspecte nesigure în legătură cu activitatea desfăşurată de Cassian între anii 404 şi 415,
precum şi unde a călătorit pe parcursul acestei perioade, includem şi pe cel privind soarta lui Gherman.
După anul 405, nu mai aflăm şi nu mai ştim nimic despre prietenul lui Cassian, care probabil a murit pe
parcursul acelor ani, înainte de venirea lui Cassian în Galia48. Convorbirile duhovniceşti, în cadrul cărora
Gherman joacă un rol proeminent, constituie omagiul pe care Cassian l-a adus mai vârstnicului său
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prieten şi confrate în monahism. Însă, despre supărarea, personală şi omenească totodată, a pierderii
prietenului său, Cassian nu ne spune nimic49.
4. Cassian la Marsilia. Sudul Galiei-punctul terminus al ,,Odisseei” Sf. Ioan Cassian
Cândva, între anii 415 şi 419, Cassian a venit în regiunea Provence din sudul Galiei, stabilindu-se la
Marsilia. Data comun acceptată de specialişti este anul 41550. Pe parcursul celor 15 ani, între părăsirea
Egiptului împreună cu Gherman şi stabilirea în Galia, Cassian şi-a câştigat faima şi credibilitatea
bisericească care i-a permis să întreprindă măreaţa sa operă. Scrierile sale de factură monahalăduhovnicească nu au fost doar nişte „documente de uz intern”, destinate numai mănăstirilor sale din
Marsilia, ci el a dedicat Aşezămintele şi Conferinţele sau Convorbirile unei largi reţele de episcopi şi
călugări.
Legăturile sale cu marile personalităţi ale vremii – pe cât de impresionante pe atât de uşor închegate –,
au făcut ca el să sosească în Galia nu ca un „ilustru anonim”, ci ca cineva cu o autoritate deja recunoscută
în problemele bisericeşti şi în cele legate de viaţa monahală. Faptul acesta se explică mai ales prin
asocierea sa cu marele erou şi sfânt al Bisericii creştine de la sfârşitul secolului IV şi începutul secolului
V, patriarhul Constantinopolului, Ioan Gură de Aur.
În Galia, Cassian şi-a îndeplinit prima sa vocaţie, şi anume aceea de a promova şi a dezvolta viaţa
monahală, prin înfiinţarea de noi mănăstiri. Dar simultan şi-a descoperit şi cea de a doua vocaţie, şi
anume aceea de creator de teologie duhovnicească, prin compunerea şi elaborarea operei sale literare, a
cărei valoare l-a inclus definitiv în rândul marilor personalităţi monahale şi teologice din secolele IV-V şi
pentru care astăzi este amintit cu multă veneraţie.
Este foarte dificil-dacă nu chiar imposibil- de a stabili motivele reale care l-au determinat pe Cassian
să ia hotărârea de a veni în sudul Galiei, la Marsilia. Acest oraş-port a fost fondat ca oraş grecesc în
secolul al VII-lea î.d.Hr., fiind un oraş principal al provinciei romane Gallia Narbonensia51, important
centru comercial şi punct de atracţie pentru călătorii părţilor răsăritene ale Mediteranei. Era situat într-o
regiune care a rămas comparativ stabilă, în timp ce orânduirea socială a întinse regiuni din Europa
centrală, estică, nordică şi apuseană a fost bulversată şi remodelată de triburile migratoare germanice52.
Dacă Ioan Casian a rămas într-adevăr la Roma după încheierea misiunii sale în sprijinul Sfântului Ioan
Gură de Aur, e posibil ca el să fi părăsit, în cele din urmă, oraşul, în urma jafului întreprins de Alaric în 410.
De asemenea, şi referirile prin care Cassian denunţă pe Pelagiu indică faptul că el deja părăsise Roma când
controversa pelagiană a ajuns acolo, între 417-41853.
Câţiva cercetători au îmbrăţişat teoria lui H.I. Marrou, după care Cassian a sosit în Galia din Palestina,
călătorind cu Lazarus, episcop de Aix. Acesta a fost exilat din Galia în 412, dar i s-a permis mai apoi, în
416, să se întoarcă, şi a fost primit de Proclus de Marsilia54. Această ipoteză care cuprinde „discutabilele
dar încă atractivele păreri ale lui Marrou”55, desigur că implică faptul că, după încheierea misiunii sale la
Roma, Cassian s-a reîntors în Palestina.
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Este mai sigur însă a argumenta anumite opinii utilizând mărturii chiar din operele lui Cassian. Astfel,
el şi-a dedicat lucrarea intitulată Aşezămintele mănăstireşti (sau Instituţiile) lui Castor, episcop de Apta
Iulia, care a păstorit până în 41956. Aşezămintele au fost urmate de prima serie de Convorbiri, scrise la
începutul sau mijlocul anului 420.
Acordându-i lui Cassian timpul necesar pentru a se adapta şi a deveni cunoscut în Galia, suficient
pentru ca autoritatea lui în problemele vieţii monahale să fie recunoscută de Castor şi de alte înalte feţe
bisericeşti de aici, datarea venirii lui la Marsilia în 410 este în acord cu mărturia pe care ne-o oferă opera
sa.
Deci, venirea sa în Provence – regiune rămasă neocupată de vizigoţi, care jefuiseră Roma (la 410),
Italia, o parte din Franţa şi Spania, teritorii pe care le-au ţinut sub ocupaţie din 414 până în 435 –, a fost
mijlocul care i-a uşurat munca de scriitor şi cea de misionar, ajutându-l să împlinească un plan măreţ, întrun cadru adecvat.
Venirea sa la Marsilia nu trebuie înţeleasă ca o „retragere”57, ci ca o angajare a sa cu toate forţele
pentru a altoi monahismul pe care l-a văzut, învăţat şi trăit în vestitele centre din Răsărit (Palestina şi
Egipt), la condiţiile şi exigenţele Apusului. De aceea, putem spune că pentru un om ca el, care a parcurs
un itinerariu extraordinar – nu numai unul geografic, ci totodată şi unul spiritual, din Scitia Minor în
Palestina, apoi Egipt, Constantinopol şi Roma –, Marsilia era un liman natural al „odiseei” sale.
La Marsilia, episcop al Bisericii de aici era Proclus – care a păstorit din 381 până după 41858. Acesta
era ataşat mişcării ascetice din acea perioadă şi a fost elogiat de Ieronim într-o scrisoare adresată
călugărului Rusticus, care mai târziu, în 411-412, ajunge episcop de Narbonne59. Dovezile epigrafice
indică faptul că Rusticus a trăit într-o mănăstire în Marsilia, împreună cu Venerius, succesorul lui Proclus
pe scaunul episcopal60.
În Apus, monahismul s-a impus şi a dobândit o oarecare reputaţie şi mai ales datorită modului de viaţă
a unor personalităţi ascetice ca Augustin, Martin de Tours, Paulin de Nola, Ambrosie al Milanului şi
Priscilian în Spania. Totuşi, monahismul era încă discreditat de mulţi conducători politici61.
Când Cassian a sosit în Galia, existau totuşi comunităţi eremitice. Astfel, Martin a înfiinţat o
comunitate monahală lângă Poitiers, aproximativ în jurul anului 360 şi, după ce a devenit episcop de
Tours, a fondat o altă mănăstire, lângă Tour. Honoratus, care se trăgea dintr-o familie consulară din Galia,
a devenit eremit (anahoret) în 410.
Frustrat în dorinţa lui de a face un pelerinaj în Palestina şi Egipt, de moartea fratelui său Venantius, el
a fost sfătuit de episcopul Leontius de Fréjus să se retragă în una din cele două insule Lérins62. Curând, o
serie de ucenici au venit în jurul lui încercând să-I urmeze stilul de viaţă ascetică. Aceştia trăiau ca
eremiţi, deşi participau împreună la săvârşirea cultului. Mulţi dintre ei, mai târziu au devenit episcopi63.
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În majoritatea cazurilor, aceşti călugări apuseni erau nesiguri în ceea ce priveşte ţelurile comunităţii în
mijlocul căreia trăiau şi nu erau bine pregătiţi în metodele de desăvârşire spirituală duhovnicească. Ei
auziseră de călugării din Egipt, dar acele istorii în legătură cu aceştia, erau axate doar pe fapte
miraculoase şi de asceză64.
La scurtă vreme după sosirea sa la Marsilia – după cum ne informează Ghenadie de Marsilia şi tradiţia
ulterioară –, Cassian a fondat două mănăstiri: una pentru călugări şi alta pentru călugăriţe65. Prima – şi, de
fapt, cea mai faimoasă –, a fost construită pe nişte stânci înalte deasupra portului şi a fost închinată
Sfântului Victor, un martir marsilian din secolul al III-lea. Cassian însuşi a fost îngropat în cripta bisericii,
iar mormântul său a fost venerat până a fost distrus în timpul Revoluţiei franceze66. A doua mănăstire a
fost de călugăriţe. Cercetările întreprinse de unul dintre specialişti, care a ţinut cont şi de tradiţia locală, a
dus la identificarea acestora cu mănăstirile moderne Saint-Victor şi Saint Savior67. Nu se cunoaşte modul
în care Cassian a condus cele două mănăstiri, dar călugării care vieţuiau aici erau vestiţi pentru castitatea
şi viaţa sfântă pe care o duceau68. Putem deduce că ei au încercat să întrupeze principiile pe care Cassian
le-a înfăţişat mai târziu în Aşezăminte şi în Convorbiri. La Marsilia, mai exista o mănăstire, înfiinţată de
episcopul Castor de Apta, şi anume cea de la Ménerfes. Mai precizăm că, probabil, cea de a doua
mănăstire, anume cea de călugăriţe, Cassian a înfiinţat-o pentru sora sa69. La această mănăstire, Caesarius
o va trimite pe sora sa să facă ucenicie şi să se pregătească pentru a putea prelua conducerea unei noi
mănăstiri, la Arles70.
În primul rând pentru aceşti călugări, călugăriţe şi eremiţi, şi pentru cele două mari centre mănăstireşti
înfiinţate, Cassian îşi va începe măreaţa operă de scriitor. O făcea la cerere, la solicitarea şi cu aprobarea
unor înalte autorităţi superioare bisericeşti locale, care cunoşteau nevoinţele sale pustniceşti şi activitatea
sa din pustiul Egiptului.
Astfel, cunoaştem scrisoarea Episcopului Castor de Apt din 420 – localitate situată la aproximativ 50
de mile nord de Marsilia –, prin care acesta solicita sfatul şi ajutorul lui Cassian pentru înfiinţarea unei
mănăstiri. Deşi scrisoarea lui Castor nu s-a păstrat71, totuşi, Aşezămintele, care constituie prima parte a
răspunsului lui Cassian, ne arată că acesta a solicitat:
1) sfat despre regulile monahale răsăritene sau egiptene;
2) îndrumare în ceea ce priveşte moralitatea interioară a vieţii călugărilor.
Fără îndoială, Cassian a văzut în această solicitare un bun prilej de a promova în Galia principiile
monahismului răsăritean, care a păstrat şi transmis creştinismul apostolic72.
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Aşa cum pe bună dreptate a remarcat un cercetător, „planul său a fost clar, precis şi îndrăzneţ: să
reformeze monahismul apusean, pe care el îl critică deliberat, prin aducerea lui la tradiţiile epocii
apostolice, prin preluarea austerităţii din Răsărit şi adaptarea acesteia la condiţiile şi exigenţele specifice
Apusului”73. El a căutat să introducă în Provence modul de vieţuire cenobitic din Egipt, împletit cu cel din
Palestina şi Mesopotamia, şi să integreze, totodată, principiile anhoretice în viaţa cenobitică74.
Cu excepţia fondării celor două mănăstiri şi ocaziei cu care şi-a compus scrierile, cunoaştem foarte
puţin despre viaţa sa după venirea la Marsilia. Chiar şi după anul 415, cariera sa din Provence este
caracterizată şi datată numai de producţiile sale literare, de operele pe care le-a scris şi care de fapt nu
ne spun nimic despre celelalte activităţi pe care le-a desfăşurat75. După publicarea, în 430, a tratatului De
Incarnatione Domini, avem puţine informaţii în legătură cu viaţa lui Cassian. Astfel, Ghenadie de Marsilia pare să indice faptul că Ioan Cassian n-a supravieţuit conflictului determinat de nestorianism76. Între
anii 432-433 însă, Prosper de Aquintania se adresează lui Cassian – care îi era adversar –, ca şi cum
acesta ar fi fost încă în viaţă77. M. Cappuyns afirmă că Ioan Cassian „trebuie să fi încetat din viaţă cândva
între anii 433-43478, cei mai mulţi cercetători susţin că el a trecut la cele veşnice în anul 435.
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