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UN CĂLUGĂR ÎMBUNĂTĂŢIT

P

rintele Nicodim Bujor. Auzisem de foarte multe ori numele acesta. De la mul i
apropia i şi cunoştin e auzisem c e înainte v z tor
cu duhul. Mi-am propus de multe ori s merg s -l
cunosc şi tot de atâtea ori au intervenit unele lucruri
care erau, sau p reau, priorit i. Târziu de tot, dar
din fericire nu foarte târziu (pentru c Dumnezeu a
rânduit chiar printr-o minune s -l întâlnesc), mi-am dat
seama c prioritate ar fi fost s merg s -l cunosc pe
p rintele Nicodim Bujor, autorul Acatistului Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica. L-am cunoscut, dup
cum am spus, târziu, dar suficient de devreme încât
s pot avea multe amintiri în leg tur cu b trânul
îmbun t it.
La vremea în care lucram la cartea Prin anotimpuri la mormântul lui Eminescu,1 am scris, cu binecuvântarea sfin iei sale, şi despre descoperirea pe
care a avut-o în leg tur cu poetul nepereche. Atunci,
fiind în via , m-a rugat s nu-i dau numele, pentru
c , spunea sfin ia sa cu smerenie, „nu vreau s m
1

Mai 2008 – octombrie 2010. În iulie 2010 l-am cunoscut pe p rintele Nicodim Bujor.
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caute lumea ca pe un sfânt, atât timp cât eu sunt un
b trân am rât“. Şi i-am respectat dorin a. Am scris
f r s -i dau numele. L-am numit un c lug r îmbun t it. Acum, pentru c s-a mutat în l caşurile cereşti, trebuie s restabilim adev rul. C lug rul îmbun t it a fost P RINTELE NICODIM BUJOR. Şi
pentru a men iona cu exactitate împrejur rile în care
l-am cunoscut, voi reda capitolul Eminescu în ceata
sfin ilor – descoperirea unui c lug r îmbun t it.
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EMINESCU ÎN CEATA SFINŢILOR –
descoperirea unui cĂlugĂr
îmbunĂtĂŢit

15 ianuarie 2009. Dup slujba de pomenire, la
mormântul lui Eminescu, ca de obicei, s-au inut
foarte multe cuvânt ri. La un moment dat, un preot
venit din Moldova a spus, printre altele, c un monah îmbun t it, trecut de 90 de ani, s-a rugat foarte mult pentru marele poet, iar Maica Domnului i-a
descoperit faptul c Mihail Eminescu este în ceata
drep ilor.
Dup ce a terminat discursul, l-am abordat, spunându-i c scriu o carte despre Eminescu şi c miaş dori foarte mult s vorbesc şi eu cu monahul respectiv. P rintele mi-a zis c nu-mi poate spune numele, deoarece nu are binecuvântare s fac asta.
În schimb, mi-a l sat num rul de telefon şi mi-a
promis c -i va vorbi b trânului c lug r despre mine
şi c , în cazul în care va avea binecuvântarea sfiniei sale, îmi va spune numele.
Dup un timp, l-am sunat, dar nu ajunsese înc
la b trânul c lug r, aşa c a r mas s mai inem
leg tura. Luat de valul gr bit al timpului, nu l-am
mai c utat pe p rinte, poate şi pentru faptul c
aveam s ne întâlnim la un alt 15 ianuarie al anului
2010. Dup ce ne-am exprimat bucuria revederii, l-am
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întrebat, evident, dac p rintele mai tr ieşte şi
dac i-a spus c îmi doresc s vorbesc cu sfin ia sa.
P rintele mi-a spus c tr ieşte şi c accept s vorbim. Apoi mi-a dat o adres , dintr-un oraş unde
b trânul c lug r se afla la o familie de credincioşi
pentru un tratament ambulatoriu.
Din ianuarie şi pân în iulie 2010, aproape de la
o s pt mân la alta, mi-am propus s merg la adresa
respectiv pentru a m întâlni cu b trânul c lug r.
De fiecare dat a intervenit ceva care m-a întors din
drum. Eram oarecum mâhnit pentru c urma s
finalizez cartea f r s ajung la monahul îmbun t it.
Nu pot s spun c abandonasem ideea, dar parc
eram în aşteptare sau ceva m aştepta. Şi cum pe
parcursul document rii pentru aceast carte m-am
întâlnit cu situa ii pe care de multe ori nu mi le-am
putut explica, am l sat totul la voia îngerului care-mi
c l uzea paşii.
Într-o zi însorit de iulie (2010), având aceeaşi
stare pe care am avut-o şi în seara când am plecat
f r int şi am ajuns la mormântul lui Eminescu, l-am
sunat pe un apropiat de-al meu şi l-am rugat s m
înso easc la una dintre marile lavre din apropierea Bucureştilor. La intrarea în biseric m-am intersectat cu un c lug r, care mi s-a p rut cunoscut.
Fiind destul de obosit şi fizic şi poate şi spiritual,
am trecut mai departe f r s îl salut m car. Dup
ce am fost la cimitir, i-am spus persoanei care m
înso ea c voi mai intra odat în biseric . El s-a
aşezat pe o banc din fa a sfântului l caş şi m-a
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aşteptat. Am mai z bovit o vreme în fa a icoanelor
şi a sfintelor moaşte, apoi am ieşit.
Mergeam încet prin curtea m n stirii şi admiram peisajul pl cut şi liniştitor. Deşi nu-mi place s
pierd timpul f r nici un rost, ceva m f cea s mai
r mân înc acolo. Aş fi vrut s plec, dar parc o
leg tur nev zut m inea „prizonier “ în acel perimetru. La un moment dat, persoana care m înso ea s-a apropiat de mine şi mi-a şoptit:
– Sunte i urm rit .
– Se pare c - i arde de glum , i-am replicat.
– Nu glumesc. Când a i p şit în biseric , a intrat dup dumneavoastr un c lug r. Dup ce a i
ieşit, a ieşit şi el, iar acum v urm reşte cu privirea
prin curte.
– Unde este? l-am întrebat, f r s m întorc.
– În spatele dumneavoastr , la uşa bisericii.
– R mâi aici, merg s vorbesc cu el.
M-am întors f r grab şi am v zut c într-adev r la uşa bisericii era c lug rul cu care m intersectasem şi care mi se p ruse cunoscut. M-am apropiat de el, l-am salutat, dup care i-am zis:
– M ierta i c îndr znesc, nu ştiu dac v confund sau nu, v numi i cumva Nicodim? Sem na i
foarte bine cu un c lug r care a fost în aceast m n stire, dar despre care ştiu c de vreo şapte ani s-a
transferat într-un alt aşez mânt monahal.
– Nu sunt Nicodim, mi-a spus zâmbind. To i cei
care l-au cunoscut m confund cu el. Se pare c
sem n m foarte bine. Îl cunosc. Am convie uit câ i-
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va ani împreun în aceast m n stire, dar nu ne-am
pus întrebarea dac sem n m sau nu.
Mi-am cerut scuze pentru deranj, şi discu ia s-ar
fi putut opri acolo, dar nu, p rintele se pare c avea
de îndeplinit o misiune.
– P rintele Nicodim, a continuat, spunea c este
rud cu p rintele… şi i-a rostit numele monahului
îmbun t it la care nu reuşisem s ajung.
– Se poate, am zis, oarecum lipsit de interes.
– B trânul, a mers mai departe cu precizarea, a
venit acum trei zile la noi la m n stire, într-un c rucior cu rotile.
– Aici? am devenit brusc interesat . Şi nu şti i
cumva dac mai trece pe la aceast m n stire?
– P i, a venit ca s r mân , dac dori i s vorbi i
cu el, îl g si i acolo, mi-a spus, ar tându-mi chilia
unde era g zduit.
I-am mul umit pentru informa ie şi am plecat în
grab c tre chilia în care locuia b trânul c lug r.
Când am ajuns la uş , un alt monah îl scotea afar ,
în scaunul cu rotile, pentru plimbarea de sear . M-a
impresionat foarte mult. Un b trân cu chip diafan,
cu mâinile sub iri şi albe şi cu picioarele inerte,
purtat într-un c rucior de un alt monah care avea o
blânde e pe chip şi în voce cum rar am mai întâlnit
la un om. Dup ce l-am salutat pe c lug rul care-l
îngrijea, m-am aplecat, am luat binecuvântare şi i-am
s rutat mâna monahului suferind. În lumea aceasta
pu ine sunt lucrurile care m mai mir , dar imaginea
aceea m-a mişcat pân în adâncul sufletului, pentru
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P rintele Nicodim Bujor, o inim plin de iubire
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