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Ce poate fi mai înălțător pentru un călugăr  
decât postul și rugăciunea? 

Și ce poate fi mai tentant, într-o zi orânduită de post negru, 
decât ispitele culinare care apar la tot pasul?

Continuând stilul ironic cu care ne-a obișnuit în Alegere de 
stareță, Damian Stănoiu ne împărtășește în romanul Ucenicii 
sfântului Antonie saga a doi bieți călugări, ieromonahii Ghelasie 
și Ghervasie, nevoiți să lupte, încă din prima zi a postului Paștelui, 
cu neputințele firii omenești și cu rigorile rânduielii mănăstirești.  

Obligați de tradiția mănăstirii să țină post negru trei zile, 
călugării fac eforturi supraomenești de a se abține de la bucatele 
interzise, iar în excesul lor de zel opresc și animalele să mănânce.
Împinși constant de foame de la spate, oameni și animale încalcă 
rând pe rând canonul, pretext pentru autor de a arunca o privire 
indiscretă în chiliile monahilor și de a satiriza, cu bonomie, 
ipocrizia tagmei bisericești.
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Co l e c ţ i a : Nu-mă-uita

Prin colecția „Nu-mă-uita” ne propu-
nem să readucem în atenția cititorilor 
cărţi valoroase ale literaturii române 
și universale în mod nedrept uitate și 
să încercăm să le redăm notorietatea 
de care s-au bucurat la momentul 
apa  riției. Cele trei criterii principale 
după care s-a realizat selecția cărților 
din această serie sunt valoarea litera-
ră, bucuria lecturii și/sau actualitatea 
subiectului.

„  – Părintele Ghervasie privi resturile 
de pe masă şi înghiţi în sec. Părintele 
Ghelasie privi şi el fără să dea vreun 
semn. Priviră şi cotoii şi se linseră pe bot. 
Apoi, ochii tuturor se pironiră asupra a 
două crâmpeie de cârnat rămase în fundul 
unei străchini – şi avură cam acelaşi gând 
criminal...
– E post, taică, grăi Ghelasie către cotoi.
– Şi ce post! întări Ghervasie, cu gând de 
cârtire.
– Trei zile numai toacă şi clopot...
– Ba chipu’ ni se dă seara o felie  de varză 
acră...
– Să fie în pomana părintelui Isidor...
– Mă ia frigurile când mă gândesc că  
tocmai joi o să căpătăm fiertură de la 
cazan.
– Cinci boabe de fasole...
– Hm, e bună şi fasolea... dacă ar avea 
cârnaţi deasupra...”

Apărut în anul 1933, romanul Ucenicii 
sfântului Antonie se înscrie în tematica 
predilectă a lui Damian Stănoiu: descrierea 
moravurilor vieții monahale.

În prima zi a postului Paștelui, călu-
gării Ghelasie și Ghervasie se nevoiesc 
în post negru și rugăciune, supunându-se 
anevoie vieții austere și râvnind, în taină, 
la bunătățile de care tocmai s-au despărțit 
la lăsatul secului. Tentațiile culinare îi 
momesc întreaga zi, însă cei doi monahi 
sunt hotărâți să postească ferm nu numai 
ei, ci și toate animalele și păsările pe care 
le au în curte. 
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I

DUPĂ LĂSATA SECULUI...

Cuviosul Ghelasie, obosit de seara lăsatului de 
sec, pe care o prelungise până către slujba 

utreniei în tovărăşia prietenului şi vecinului Ghervasie, 
deschise un ochi abia când soarele de început de mar-
tie, obosit şi el, aruncă o privire roş-gălbuie pe fereastră. 
Apoi îl închise la loc, căscă în rate şi încercă să-şi conti-
nue somnul, ca omul fără griji prea mari şi fără ceasuri 
fixe.

Deşteptaţi de căscatul stăpânului, Matei şi Năstase, 
doi cotoi voinici şi norocoşi, căscară la rândul lor tot 
aşa de lenevos, dar nu-şi mai regăsiră somnul. Matei, 
care dor mea sub plapumă, avu gust să-şi ascută limba-i 
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aspră de degetele lui Ghelasie, care pesemne că încă nu-şi 
pierduseră mirosul de sos şi de friptură.

Măgulit de linguşirea cotoiului, cuviosul Ghelasie 
se lăsă gâdilat, abia înăbuşindu-şi râsul sub mustăţile-i 
sărace şi galbene.

Ca să nu rămâie mai prejos de fratele său, Năstase, 
care odihnea la capul stăpânului, scoase o coadă lungă 
de sub el, o trânti de câteva ori de pernă ca s-o scuture 
de scame şi de purici, apoi o întinse către nasul cuvio-
sului. Acesta, foarte simţitor la atenţia motanilor, râse 
căscând şi, amânând somnul, îi răsplăti cu mângâieri 
duioase pe spinare şi pe sub burtă.

Apoi iar căscă. Un căscat de mântuială, care aducea 
cu lătratul unui câine supărat de muşte, şi vru să afle cât 
e ceasul. Pentru acest lucru însă trebuia să se ridice în 
capul oaselor şi să privească peste tăblia patului, oste-
neală la care renunţă. Îi veni mai lesne să crape uşa şi să 
întrebe pe vecinul de dincolo de sală.

– Frate Ghervasie!
Dar cuviosul Ghervasie doarme greu, un somn cu 

gemete, cu plesnituri şi cu sforăieli.
– Ghervasie!
– Hm-mm?
– Cască ochii şi uită-te la ceas.
Dar Ghervasie nu căscă nimic, ci se întoarse pe 

partea cealaltă. Ghelasie se scărpină a ciudă după ure-
che şi încercă din nou să se ridice. Şi iar îşi luă seama.

– Băăăi Ghervasie!
– Mmm?
– Ia vezi, mă, cât e ceasul?
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– Norooo...
Înfuriat, Ghelasie slobozi o mână pe marginea 

patului şi, făcând un act de voinţă, apucă un lemn răsnit 
de lângă sobă şi izbi cu el în uşa de vizavi, care sări din 
clanţă şi se deschise de perete. Ghervasie se trezi speriat 
şi scoase un „hău” din burta-i ţestoasă, de se mişcară 
ferestrele din ţâţâni.

– Ci te deşteaptă, omule, că s-apropie vremea de 
toacă! Ce e somnul ăsta pe tine?

Cunoscând de unde i se trage sperietura, Ghervasie 
pufni prin buzele-i răsfrânte aşa de supărat, că-şi zbârli 
mustăţile şi barba şi mişcă păianjenul de deasupra, care, 
după obiceiul locului, nici el nu se prea scula cu noap-
tea în cap.

– Hei, da’ ce, ai căpiat? Vrei să-mi spargi uşa?
– Scoal-în sus, că e târziu. Ce înseamnă atâta somn? 

Ai uitat ce-i scrie călugărului? Să postească mult şi să 
doarmă puţin...

Părintele Ghervasie opri un căscat ce nu se mai is-
prăvea şi apoi răspunse:

– A postit sfântul Antonie şi au privegheat cei de 
la mânăstirea Neadormiţilor şi pentru un păcătos ca 
mine... Dar tu te-ai sculat?

– Eu... nu ştii cum sunt? Mă îngrijesc mai mult de 
sufletul altora...

– Eşti un făţarnic.
– Eşti un fariseu.
– După ce mănânci cât şapte, e foarte drept să 

dormi măcar cât doi...
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– Cuvioasa Anastasia gusta numai seara – puţină 
pâine de orz – şi dormea cu capul pe pietre...

– Se prea poate... Dar sfânta Anastasia se trăgea 
din singlitici, şi înainte de a se face călugăriţă a înghiţit 
destule bunătăţi şi a dormit numai pe moale. Dar pă-
cătosului de mine, care m-am născut în sărăcie, trăiesc 
în lipsă şi o să mor în mizerie, mi se cade să uit legile 
măcar la lăsatul secului de brânză...

Ghelasie râse tare.
– Taci că te trăsneşte Dumnezeu! Ai o sută două 

zeci de kilograme, ticălosule!
– Nu bârfi, Ghelasie, că dai în păcatul celor care 

osândesc. Osânza mea s-a adunat din inimă largă şi din 
duh umilit, după cum uscăciunea ta vine din răutate şi 
din mândrie...

– O să ţi se tragă moartea din lăcomie şi iadul din 
somn...

– Mai bine din lăcomie şi din somn decât din pismă 
şi din defăimare. Tot o să fie dracu mai îndurător. Cei 
şapte coconi din Efes au dormit trei sute şaptezeci şi doi 
de ani şi tot au moştenit împărăţia cerului...

– Pe ei i-a adormit Dumnezeu ca să arate oameni-
lor precum că învierea morţilor nu e lucru de şagă.

– Pentru asta nu era nevoie să doarmă patru vea-
curi, mă săracule cu duhul!

– Taci, ticălosule, că nu eşti în stare să tâlcuieşti 
scripturile, nu vezi? Mai bine te-ai uita la ceas.

Ghervasie îşi dezlipi genele şi-şi trimise ochii în 
căutarea orologiului, îl descoperi pe ladă, adică la locul 
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lui, dar aşezat într-o dungă, aşa că, cu toate sforţările 
făcute, nu izbuti să-şi servească vecinul.

– Da’ ce, tu n-ai ceas?
– Al meu... a stat.
– Foarte bine. Călugărul nu se cade să trăiască după 

ceas. Nu-l sileşte nici slujba, nu-l zoreşte nici nevasta... 
– Parcă nu erai aşa prost la vorbă, mă Ghervasie! Se 

vede că turburelul ăla d-aseară... Hei, ridică-te în sus şi 
spune-mi cât e ceasul, n-auzi?

– Unsprezece...
– Minţi!
– Scoal’ şi controlează.
– Te-a părăsit îngerul smereniei... Vai de sufletul 

tău, Ghervasie!
– Te-ai tâmpit din mâncare şi din somn.
– Asta să mi-o spui când îi dormi pe scaun, ca uce-

nicii sfântului Pahomie, nu acuma când ai făcut bureţi 
la gură, bârfitorule!

– Achindineanule!
– Clevetitorule!
– Defăimătorule!
– Vameşule!
– Desfrânatule!
– Somnorosule!
– Asta să mi-o spui când îi dormi spânzurat de fu-

nie, ca sfântul Eftimie.
– „Omul să facă ce poate“, grăieşte fericitul Augustin.
– „Călugărul să doarmă îmbrăcat şi încins cu frân-

ghii“, porunceşte cuviosul Venedict.
– Da-ţi-ar Domnul duhul umilinţei...
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– Şi de la tine să-l ia pe-al neputinţei...
– „Când sunt slab, atunci sunt puternic”, a grăit ma-

rele Antonie.
– Sfântul Antonie s-a gândit la uscăciunea trupu-

lui, iar nu la slăbiciunea firii... Ţi-am spus de-atâtea ori 
să nu te mai încurci în scripturi, zăbavnicule la minte!

– Hei, lasă acuma scripturile şi spune-mi cât e cea-
sul, că trebuie să plec pe lac, bogoslovule!

Ghelasie se opinti să se ridice, dar îl prididi un căs-
cat teribil şi se lăsă din nou pe pernă.

– Mi-e lene. Uită-te tu!
– Şi mie...
– Dar bine, mă Ghervasie, azi intrăm în postul cel 

mare! Tii, da’ păcătoşi mai suntem! La vremea asta se 
cădea să fim în rugăciune... Să fi făcut măcar câte-o sută 
de mătănii până acu...

Ghervasie se îngrijoră la faţă. Iar când auzi de mă-
tănii se înfioră tot şi începu să cânte pe glasul al şaselea, 
urmat îndată de Ghelasie:

– „Suflete al meheu, suflete gal meu, pentru cehe 
dormi? Sfârşitul se apropie şi vrei să tee tu-hu-hur-
buri. Deşteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine 
Hristogos Dumneezeeeu, cel ce este pretutindenea şi 
pre toaaate lehe pliineeeeşteee...“

– Hai să ne sculăm, Ghelasie...
– Scoal’ întâi tu, că trebuie că cauţi vârşile.
– Dar tu nu trebuie să faci rugăciunea pentru 

amândoi?
Ghelasie zbârci din nas, căscă şi se frecă pe frunte.
– Nu ştiu de ce mi-e capul cam greu...
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– Dacă ai băut două clondire!...
– Minţi, c-am băut patru amândoi. Adică... eu unu 

şi tu trei...
– Fie şi aşa, dar scoal’ o dată!
– Trebuie curaj, mă Ghervasie...
– „Să nu fii somnoros!“, porunceşte Solomon.
– Solomon... Mai bine şi-ar fi văzut de păcatele lui. 

Auuaah!
– Căscat de om prost. Scoală-n sus, n-auzi? Când 

oi zice „Trei”, să fim amândoi în picioare. Un, doi, trei!
Nu se mişcară niciunul.
– Trebuie curaj, mă Ghervasie. Ia numără până la 

douăzeci.
Ghervasie numără până la treizeci, dar tot nu se 

ridicară. Izbucniră în râs.
– Ticăloşi mai suntem, mă Ghelasie!
– Mai bine zi leneşi. Aauuah! Ia vezi, Năstase taică, 

e ceasul nouă?
Cotoiul căscă şi închise dintr-un ochi.
– S-au molipsit şi cotoii de la noi... Ia te uită tu, 

Matei.
Matei mişcă uşor din gene şi continuă să toarcă din 

caieru-i închipuit.
– Hei, Ghelasie! Scoal’ o dată, n-auzi? Că râde Dracu 

de noi.
– Las’ să râză, că-l înfundăm noi în postul ăsta...
– Aşa e. Şapte săptămâni.
– Lungi şi grele...
– Grea e călugăria, mă Ghelasie...
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– Scoal’, mă Ghervasie, că trebuie să mergem şi la 
biserică. Ce e lenea asta pe tine?

– Azi începe slujba mai târziu. S-au gândit bine 
sfinţii părinţi... Că după lăsata de sec, cât de călugăr să 
fii, şi tot mai atârni în pat...

– Aşa e..., dar atârnatul ăsta s-a cam făcut lege la 
unii călugări.

Ghervasie strânse un căscat între dinţi şi începu să 
cânte:

– „Lege s-au făcut mie porhuncilee tagale Doaa-
goagoahoaamneee...

– Ghervasie!
– Eeee!
– Hai să ne sculăm!
– Hai!
Cuviosul Ghervasie îşi trecu degetele prin leasa de 

pe piept, apoi prin barbă, îşi frecă ochii, nasul, căscă, se 
întinse şi rămase pe loc.

Ghelasie se scărpină în creştet, în barbă, scoase 
un picior deasupra plăpumii şi, aducându-şi aminte de 
când era diacon, se umflă în pieptu-i slab şi chel şi dete 
drumul unui chiot de sperie motanii: 

– Scu-la-ha-ha-haţi-văăăăă!
Ca şi când s-ar fi găsit în biserică, la început de 

priveghere, ieromonahul Ghervasie îşi netezi gâtul cu 
un tuşit energic şi cântă pe glasul al optulea – prelung, 
scârţâit şi nazal:

– „Veniţi să ne îîîîînchiiiinăăăăăm şiihihihii săă 
căăhădeeeeem... Veniii...

– Ghervasie!
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– Heeeee!
– Ce, ai înnebunit? N-ai citit în Pidalion că sfinţii 

părinţi opresc pe clerici să zbiere ca boii şi ca vacile? 
Nelegiuitule!

– Ştiu: canonul 75, al Sinodului al şaselea...
– Uite, mă, că nu eşti chiar aşa de prost!...
– Eşti un măgar.
– Îţi mai lipsesc urechile.
– Şi ţie coada.
– Şi ţie samarul.
– Măi frate Ghelasie!
– Ce e, mă frate Ghervasie?
– Hai să ne sculăm...
– N-avem încotro...
Ghervasie îşi răscoli pieptul în răspăr, mai căscă o 

dată, ghemoti plapuma cu picioarele, apoi îşi dete o co-
mandă de unul singur şi se ridică pe marginea patului. 
Aci, zăbovi să-şi facă planul.

Îşi privi picioarele-i groase ca un butuc şi împo-
dobite cu păr aspru şi creţ şi socoti, pe bună dreptate, 
că are nevoie mai întâi de izmene. Le căută cu ochii şi le 
dovedi aruncate peste ceaslovul de pe analog... Se scârbi 
în sufletul cuvioşiei-sale şi ceru iertare cărţii sfinte, căci 
săvârşise necuviinţa fiind netreaz.

După izmene îi trebuiau ciorapii. Descoperi unul 
stâlcit într-un ungher, iar pe celălalt urma să-l caute.

Îşi dădu o comandă energică şi plecă după izmene. 
Le ridică, mulţumit că nu le găsise într-o poziţie şi mai 
necuvioasă, şi sărută ceaslovul fără să-şi facă cruce. Se 
închină abia după ce-şi vârî picioarele în sidile.
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Al doilea ciorap îl găsi în cofa cu apă. Nu-l supăra 
faptul că era leoarcă, fiindcă mai avea curaţi, cât pricina 
că toată noaptea îşi potolise setea din apă murdară...

Scrâşni din măsele şi-şi potoli focul pe vecin.
– Ghelasie!
– Ei!
– Trăsni-te-ar Dumnezeu!
– De ce, mă rog!
– Las’, că-ţi spun eu.
Pantalonii, după multă căutare, îi dovedi... sub pla-

pumă; pieptenele, un fel de greblă mai mică, îl găsi sub 
masă, prosopul – sub pat, anteriul – după sobă, şi culi-
onul – în lighean...

– Ghelasie!
– Hău!
– Trăsni-te-ar Maica Domnului!
– Să te trăsnească pe tine!
Ieromonahul Ghelasie rezolvă problema îmbră-

catului mult mai uşor, pentru motivul că se culcase cu 
hanţele pe el. N-avu nevoie decât să-şi tragă ghetele în 
picioare şi să-şi lege părul. Să-şi toarne o oală cu apă pe 
faţă şi să se şteargă cu prosopul curat, pe care-l ţinea 
spânzurat aproape de tavan, ca să nu-l înhaţe motanii.

– Gata?
– Gata.
– Blagosloveşte şi iartă.
– Dumnezeu şi Maica Domnului să ne ierte pe 

amândoi şi să ne blagoslovească.
– Amin.
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la lăsatul secului. Tentațiile culinare îi 
momesc întreaga zi, însă cei doi monahi 
sunt hotărâți să postească ferm nu numai 
ei, ci și toate animalele și păsările pe care 
le au în curte. 

DAMIAN STĂNOIU

Ucenicii 
sfântului 
 Antonie
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