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nla INTALNTT o LUMINA
PE CALE

Binecuvintatd,fre ziua cind am intAlnit aceasti lumi-
ni. pe calea vieEii mele, aceasti lumini a intAlnirii cu Mi-
tropolitul Antonie de Suroj, aceasti lumini caliuzitoare

gi dititoare de viagi! MulEumesc Proniei dumnezeiqti

pentru aceasti revirsare a milostivirii Domnului in viaga

mea.

Era prin anul 1975,la doi ani dupi ce emigrasem

pe tirimul Angliei. intr-o duminici seara, la incepu-

tul Postului Mare, cu prilejul unei Vecernii panortodo-

xe, crestinii diferitelor jurisdicgii ale Diasporei ortodoxe

din Marea Britanie veneau si se roage impreuni la ca-

tedrala rusi din Londra din Ennismore Gardens. Am
traversat Londra, orag pe care nu il cunogteam inci, ;i,
cum am ajuns la catedrala rusi din Ennismore Gardens

si am intrat in biserici., am simgit duhul rugiciunii gi al

prezengei calde al Midicii Antonie, care slujea Vecernia

in seara aceea.

Veneam de afard,si eram inci sub impresia lumii ma-

relui orag, a marelui pustiu, o lume inci striini mie.
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Dar, odati ce am pfuit iniuntru, arn simEit ci sunt aca-

si, in casa Thtilui. Din acel moment nu am incetat si
mulgumesc Domnului pentru ci mi-a ciliuzit pasii ci-
tre acel liman binecuv6.ntat. l$a l-am intAlnit pe Vlidica
Antonie. El avea si-mi indrume pagii citre lumini, citre
libertatea copiilor lui Dumnezeu.

Era un om de o simplitate uimitoare, care ;tia si te
faci si te simgi iubit, asumat si niciodati judecat in vre-

un fel. Dar lucrul cel mai important era c5. se ruga pen-

tru tine, se ruga cu tine si, lingi el, invitai cum si te
rogi in duh;i in adevir. S-ar putea chiar spune ci era el

I w v lw

lnsusr o adevarata scoala a rugacrunil.

C.." ". --" i*pr.rionat foarte profund la Vlidica
Antonie era atitudinea lui in faga viegii gi in faga morlii,
modul in care facea fa;a situagiilor dificile, felul in ca-

re era capabil s5. aduci bucurie ;i nidejde acolo unde se

afa tristege. Cel mai important era faptul c5., in momen-

te grele si de incercare, VlS.dica Antonie gtia si-gi fie

aproape, diruindu-,ti pacea ;i un cuvAnt de mAngAiere,

cil5.uzindu-gi pa;ii cu multi gnji gi dragoste pirinteasci.
Cu o scurti istorioari, izvoriti. din propria lui expe-

riengi de viagi, pe care gi-o impini;ea cu generozitate,

putea si-gi restabileasci pacea, puterea;i curajul, incre-

derea;i, in ultimi instanga, sa te invege ceva.

imi amintesc cit de necijiti. eram dupi. moartea ma-

mei mele, cici nu am putut ajunge la timp pentru a
fi lAngi ea in clipele din urmi. CAnd i-am mirturisit
Midicii lntristarea mea de a nu fi fost la cipitiiul ma-

mei mele atunci cind poate avusese mai multi nevoie

de mine, el mi-a impirtisit din propria lui experiengi
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de viagi o situagie similari., din perioada cAnd avea griji.
de mama lui grav bolnavi. $i mi-a spus ci intr-o zi, fi-
indci era perioada Postului Mare, a fost nevoit si plece

la biserici spre a sluji, dar la intoarcere nu si-a mai gisit
mama in viagi. A urmat o perioadi de regret, de intre-
bi"ri gi de intristare, pdn5. intr-o zi cdnd o enoria;i mai

in virsti din biserici a venit la Vlidica spunAndu-i ci a

visat-o pe mama lui. Aceasta i-a zis:,,Vlidica, pAni nu
va vegi gisi linistea sufletului nici mama dumneavoas-

tri. nu igi va putea gisi lin$tea acolo unde se afi acum!"

lqa a inleles cAt de importanta este starea sufletului ca-

re se risfringe gi asupra celor dragi plecati de lAngi. noi.

Sfatul acesta, pe care l-am primit de la Vlidica Antonie,
m-a ajutat si ies din starea de apisare 9i si ingeleg ci. pd-

ni cAnd nu ne vom dobAndi noi ingine pacea sufetului,
nici sufetele celor dragi nu lgi vor putea gisi pacea acolo

unde se afi". Cele impirtigite de Vlidica mi-au adus o

mare mAngiiere gi m-au ajutat si depigesc acea perioadi
dificili. Mi-a mi.rturisit ci cei care s-au iubit in timpul
viegii sunt unigi prin iubire intru vesnicie, cici in iubire

nu existi timp trecut. Cei care s-au iubit cAt timp au tri-
it pe pimAnt se vor reintAlni in ve;nicie, unde cei dragi

au pregitit un loc pentru ei. $i daci dorim ca cei dragi

si.-gi afle pacea acolo unde sunt acum, trebuie si noi, la
rindul nostru, si ne afim pacea aici pe pimAnt, pacea

pe care insugi Hristos ne-a diruit-o.
Mi-e foarte greu si descriu in cuvinte felul cum se

desflgura o Sfrnti Liturghie slujiti de Vlidica Antonie.
Pot doar spune ci timpul Sfintei Liturghii era un timp
al iqirii din timp, cind cu adevirat uitam de grijile aces-
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tei lumi, in vreme ce sufletul triia bucuria invierii. Nu

voi uita clipele pline de caldi gi rugitoare agteptare a

momentului inceperii Sfintei Liturghii. Cind slujea

Vlidica Antonie era o adevirati sirbitoare. Cu cit har,

adunat in straturile cele mai profunde ale fiingei,.con-

centrat, luminat slujea! CAnti.rile gi rugiciunile rostite

de Vlidica, rar ;i adunat, glasul siu cald 9i rugitor in-

tr-adevir ne ajutau si ne adunim la rindul nostru ;i si

aducem jertfa inimilor noastre la Sfrnta Liturghie.

Dupi slujbi, iegea din altar gi trecea prin biserici de

multe ori, avAnd cu el un caiet pe care il deschidea doar

cind cineva ii cerea o lntrevedere. lga am avut Parte

de o primi intrevedere' care a insemnat inceputul unei

perioade de multi luminare gi mingiiere pentru mine,

intr-o vreme de ciutare stiruitoare. Pot spune insi ci o

intrevedere cu Vlidica insemna un timp binecuvintat,

cind gtiai ci vei fi singurul om citre care se indrepta toa-

ti atengia;i dragostea sa pirinteasci. Timpul dedicat ce-

lui care beneficia de o intrevedere era in jur de o ori-o

ori gi jumS"tate, gi sentimentul pe care il aveai afAndu-te

in prezenEa lui era ci singurul om care conta pentru el

in acel moment gi ciruia ii diruia toati atengia gi dra-

gostea lui pirintegti nu putea fi nimeni altcineva in afa-

ri de tine. El era ,,bunul pistor" care ne purta pe umerii

sii cu dragoste, ciliuzindu-ne apoi cu griji. pirinteasci

pa;ii citre un liman al picii, al impicirii, citre liberta-

tea copiilor lui Dumnezeu. CAtt a; fi dorit si tin minte

tot ce-mi spunea in acele clipe pline de insufarea haru-

lui, deqi cred ci sufletul arc capacitatea de a pistra cele

de folos lui!
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SAmbita seara era timpul consacrat spovedaniei,

cand VlidicaAntonie ne aftepta pe fiecare dintre cei ca-

re doream si ne spovedim. Spovedania era un moment

special, al adevirului, d curajului ;i al smereniei, cAnd

aveam a ne confrunta cu noi ingine afa cum suntem. (Jn

moment de deschidere a ugilor sufetului, pentru ca lu-

mina si pitrundi in el, un moment unic, cAnd;tiam ci
la capitul tunelului ne agtepta lumina.

imi amintesc de modul in care Midica asculta spo-

vedania, atunci cind veneai cu pociinEi si-gi deschizi

sufetul inaintea lui Dumnezeu pentru a arunca toati
mizeia;i zgura adunate. Prczenga lui ticuti, asculta-

rea atenti, caldi, iubitoare, atitudinea lui prin care te

accepta ata cum erai, ftri urmi de judecati ;i, in final,

rispunsul inspirat de Duhul Sfrnt erau o intervengie ti-
miduitoare. Plecam cu sentimentul invierii, reinnoigi,

timiduiti in cele mai dinliuntru ale fiintei. Fiecare sfat,

;;";t; J;t erau o pregioasi comoari ie ir,gelepciune

si un dar de pistrat 9i de rodit.

Cuvintirile care aveau loc la catedrali joi seara in-
semnau totdeauna momente de deschidere a ochilor, de

ingelegere a inimii noastre pentru a primi cuvAntul ade-

virului, al ingelepciunii;i pentru a primi mila Domnu-

lui ;i pe Duhul Siu cel Sfrnt, Care si lucreze minunile

Lui in viaga noastri.

Se cuvine si mulgumim Domnului pentru binecu-

vintarea gi marea bucurie de al fi intAlnit pe cel care ni

s-a diruit pe sine ca o jertfr vie si care ne-a binecuvintat

in atit de multe feluri... Fie ca Domnul milei gi al iubirii
nemirginite si-l binecuvinteze gi siJ odihneasci in pa-
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ce cu sfinlii Sii! GAndind la ce a insemnat el pentru noi

gi aducAndu-ne aminte de pregiosul siu sfat cu privire la

relagia noastri cu cei dragi plecagi dintre noi (la gAndul

ci;i el nu mai este printre noi), ag dori si citez un cu-

vAnt pe care mi l-a spus gi care se referi la cum trebuie

si fim dupi plecarea celor dragi, si anume si tri"im astfel

inc6"t si dovedim ca ei nu au triit degeaba. Cu alte cu-

vinte, fie ca toate jertfele iubitoare ale Vli.dicii Antonie
gi multele seminge pe care le-a sidit in inimile noastre si
rodeasci gi si se inmulteasci din plin!

Si ne ajute Dumnezeu!
Cu recuno;tinyd / rugaciuni,

monahia Anastasia
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CUM L-AM CUNOSCUT PE

MITROPOLITUL ANTONIE
Eugheni Tagarinou

,,Noi ne af^dm pe cdlea care duce cdtre iruomenirea

not$trd, ci.tre a deueni ceea ce amfost chemali dintra in'
ceput sd f.m: oameni. $i fecare dintre noi ar trebui s,i-;i

afr propria lai cale. Acesta este un lucru de o importaru-

pd esenyiala, ?erutru cd. nu e cu patin{d. sa iei o bucatd de

h,irtie ;i sd. suii pe ea tot ceea ce EteaPtd de la noi Dom'
nul ;i tot ceed ce urea sd. nu facem. Pentru c,i nu topi pot
impllnl totul ;i nici ruu sarutem toyi chernapi sd impli-
ruim tot ceea ce scrie in Euanghelie. Unul este chemat spre

nuntire, altul spre uiapa dr unul singan Unul este chemat

sd dea oamenilor cuu,Lnt, abul sd. petreacd intru lini;tire.

Cuuiosul Serafm de Sarou sPane cii ?entru a trd.i duhou-

nice;te, pentru a cre;te phnd la adeu,irata mdsurd A oma-

lui, fiecare dintre noi se cade s,i aleagd ceed ce simte cd. li
aduce lui insryifolos."

Mitropolitul Antonie de Suroj

Nu incape nici o indoiali ci numele Mitropolitului
Antonie, pentru milioane de cregtini dreptslivitori, in-

seamni cu adevirat mult. Auzindu-I, te intrebi cum de

a fost cu putinfi ca unul dintre noi, un om din vremea

11
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noastri, nu cu mult mai bitrAn decit noi, un om afat
departe de pimAntul g5.rii sale, spre care a avut gindul
indreptat Fard, rLgaz, pururi rugAndu-se pentru ea, cum

dar acest om a putut si dea poporului lui Dumnezeu un
cuvAnt care s5. stribati milioane de inimi din toati lu-
mea ;i si le trezeasci ca atinse de ceva drag, bun, sim-

plu de ingeles ;i scump sufletului. Oare nu a fost aceasta

minunea lui Dumnezeu? Oare nu insugi CuvAntul lui
Dumnezeu a trimis in lume un astfel de om al lui Dum-
nezeu: prieten si inviEs.tor pentru mulgi?

Ce am mai putea spune despre el? Ce am mai putea

adiuga noi la ceea ce el deja a mirturisit despre sine, de-

spre credinga sa, despre chipul ln care ingelegea si se roa-

ge, despre frumusegea si rosnrl, sensul viegii noastre, despre

afarea ciii ce duce citre Domnul, a acelei cii care pentru
fiecare dintre noi e calea lui, este propriul lui drum?

Anevoios lucru si mai spui cu adevirat ceva dupi
cele pe care el insqi le-a descoperit oamenilor! Anevo-

ios si mai adaugi ceva gi la cele pe care oamenii le-au

mi.rturisit despre el, oameni care i-au fost aproape ani

intregi, fie dintre cei care mergeau mereu la biserica un-
de slujea el, fie dintre cei care veneau special la Londra

pentru a se mirturisi la el, pentru a-i asculta povegele,

cuvintirile pe care le ginea in posturi. MulEi au darul
scrierii frumoase, darul de a surprinde lucruri esenfia]e,

darul de a-l vedea cu adevS.rat pe omul la care privesc!

Dar micar ceva, cit de pugin, mi gAndesc s5. incerc to-
tugi ;i eu si scriu. Mi imboldegte la aceasta ;i o vorbi
din inEelepciunea neamului meu care zice: De vreme ce

ai pornit pe cale, nu te opri!

t2
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Nu de mult vechea cruce de lemn ce strijuia mor-

mAntul Midicii pani la cea de A Doua Venire a fost

schimbati cu un monument alb de granit, cu cruce ru-

seasci., pe care a fost inscris numele lui ;i data corecti a

adormirii sale. Pe cea veche, nu gtiu cum se intd.mplase

c5. data trecerii sale in lumea cea de dincolo de zare fu-

sese scrisi gregit;i era uneori supiritor si vezi cum Pe-

lerini rugi, venigi din toati lumea si se inchine, se uitau

nedumeriEi incercind si. ingeleagi ceea ce nici nu era de

^ 
I 

^ 
wl

ingeles pini la urmi. $i, spre uimirea mea gi a altora, nu

mai pugin de gase ani au trecut pAni ce s-au indreptat

lucrurile. insi mi gAndesc ci la toate acestea insugi Vli-
dica nu ar fi ftcut decit si zimbeasci, f5.ri si le dea nici

un fel de importanli.
Vreme de mai mulgi ani Midica a locuit alituri de cei

mai apropiagi oameni ai sufetului siu: mama gi bunica.

Cind cele doui au plecat, in decursul unui singur an,

una dupi. dta, Midica gi-a exprimat doringa de a fi in-

mormintat in acela;i mormint.lga s-a gi intimplat. in
ziua de 13 august a anului 2003, sicriul cu trupul Vli-
dicii a fost aqezat in acelagi mormAnt, inconjurat fiind

de o mul$me imensi de oameni.

Pe linie materni, Midica se trigea din neamul Skria-

bin. Mama sa, Xenia Bloom, era sora marelui compozi-

tor rus Alexandr Skriabin, despre care insi Midica soco-

tea si nu vorbeasci cu cei apropiaEi. imi amintesc bine

cum, in anul 2001, imediat dup5. sosirea mea la Londra,

voind eu s5.-i arilt c6. ii cunosc neamul, am ftcut Pome-
nire de unchiul siu. Mitropolitul Antonie m-a privit cu

destuli asprime, a incuviingat cele ce i-am spus, dar m-a

t3
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rugat ca despre aceasta si nu-i mai amintesc nimic. De
ce si fi fost reacgia sa atat de categorici? Oricine altcine-

va nu ar fi fbcut decAt si. scoari in evidenEi. inrudirea cu

un astfel de om. Numai ci Vlidica socotea altfel.l
Pe linie paterni, Vlidica se trigea din strS.mo;i de

origine scofan5., care, inci" de la inceputurile veacului al

XIX-lea, veniseri si se stabiliseri in Rusia pe care o sluji-
serd cu credincio;ie, dobAndind astfel un anume starur,

1 Compozitorul Alexandr Sl.niabin (1872-1915) a fost un geniu
dat de Rusia in materie de muzici. A lisat posteritiEii opere de cipitAi,
neintrecute ca valoare si care au intrat in mostenirea muzicali univer-
sali. Numai ci, in ultimii ani ai viegii sale, Skriabin a tnceput si caute o
cale numai de el ;tiuti de cunoastere aZiditorului. A inceput si com-
puni muzici legind-o intr-un fel nedespirgit de lumini, scriind nigte
partituri deosebite. Din punct de vedere muzical-dramaturgic, aceasta
este o inovalie, o adevirati izbucnire, spargere a tiparelor, descoperi-
re de geniu, numai ci pentru compoziror acesta a fost mai mult decdt
un simplu fenomen muzical. Gindise o operi de proporgii grandioase

- misterul lumii, care si unifice intr-insul sunetele, cuvintele, lumina,
stihiile cosmice -, mister care ar fr. trebuit si depiseasci operele celor
mai de seami apologegi ai conceptului de supraom: 'Wagner, 

Strauss,
Nietzche. Skriabin s-a inchipuit pe sine in mod indrizneg deschizitor
de drumuri si a rAvnit cu mindrie ci"tre ,,teologia filosofic-muzicali" a
Olimpului. Simgea inlS.untrul siu ,,potengialul muzical prin care ar fi
reugit si teologhiseasci in chip filosofic". La numai 43 de ani insi, a
murit lntr-un mod cu totul neasteptat din pricina unei septicemii, ce a
lntrerupt astfel infatuatul drum pe care pornise.

Compozitorul a avut un fiu, Iulie, inzestrat gi el cu calitigi mrtzica-
le de geniu. Compozigiile lui timpurii aduceau cu cele din anii matu-
ritigii tatilui siu. Cu vremea, Iulie l-ar fi putut chiar lntrece. Figuri-
le cele mai reprezentative ale muzicii din acea vreme ti preziceau deja
tinirului compozitor o reputalie mondiali, succes, glorie. . . dar, la vir-
sta adolescengei, genialul fiu al lui Alexandr Skriabin s-a inecat tn ape-
le Niprului. Unii spun: ,,Fatalitate, destin!"; algii spun: ,,Sunt hotare
mindriei omenesti". Era oare Midica Antonie la curent cu parcursul
muzical al rudelor sale? Probabil ci da, iar asprimea cu care a lntrerupt
atunci discuEia pe acest subiect, pe care o tncepusem, a fost de natu-
ri si mi. incredingeze ci viaEa si opera lui Alexandr Skriabin nu-i erau
striine 9i ci lisaseri. ln sufetului lui un gust amar.

14
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;rtilt din punct de vedere material, cAt gi din Punct de

v,'rlcre social. Andrei Bloom, cel care mai tArziu avea si

r';irnAni in amintirea 9i in inimile oamenilor ca Vlidica

Arrronie, s-a niscut la Lausanne, in anul 7914, cu do-

rri luni inainte de inceperea celui Dintd,i Ri.zboi Mon-

,lirrl. Thtil siu, Boris Bloom, diplomat al misiunii ruse

tlirr Elvegia, gari care isi pistrase neutralitatea, odati. cu

irrceperea primelor ac[iuni militare in Europa, s-a vizut
rrcvoit sa-si ia familia si si se tntoarci in Rusia. Dupi
rrumai cAgiva ani petrecugi in gara, pentru familia Blo-

orn au inceput vremurile de pribegie pe care le-au adus

l{evolugia gi Rizboiul civil. Familia lor a gustat amarul

stirii de emigrant, asa cum aveau si o faci sute de mii de

f'amilii de rugi, siligi cu togii si-gi pi.riseasci Eara, azvdt'

liEi pur gi simplu la voia intAmplarii de noua putere so-

vietici. Aga cum a avut de atdtea ori prilejul de a obser-

va S.S. Averingev: ,,LaVlidicaAntonie se simgea cu tirie
acea dimensiune uriasi. a lumii din care venise: acea pli-
mada de erou a celei dintii generatii de emigrangi."

Vreme de mulgi ani, pentru Andrei Bloom, Rusia a

ri.mas numai un vis, o rugaciune arziltoare gi neintrerup-

ti pentru gara lui de departe, dupi care cu ateta dor a do-

rit mereu. Pentru inceput au locuit in FranEa, gara care i;i
deschisese granigele pentru a-i primi pe izgoniEii puterii

sovietice. Aceasti lari a oferit adipost ;i ocrotire pentru

milioane de emigrangi, dar i-a lisat pe fiecare dintre ei si
se descurce, frri si-gi pun5. in nici un fel nidejdea in vre-

un ajutor din partea guvernului. Pentru a putea supra-

viegui acelor vremuri cu adevirat grele, nobilimea rusi

din emigragie s-a vizut siliti sa-gi scoati lavilnzate bijute-

I5


