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ÎN LOC DE PREFAȚĂ

De curând, la Academia de Medicină Militară, cu care, din 
păcate, sânt adeseori în contact din pricina unor probleme de 
slăbiciune fizică, medicul meu, o minte strălucită, prof. dr. 
Ilia Tomici – dorind să atragă luarea-aminte a colaboratori-
lor săi asupra unora dintre virtuțile mele (biata și nevrednica 
de mine!) –, mi-a spus o veche pildă populară cu tâlc, al cărei 
adânc înțeles nu-l pricepusem până în acea clipă. Vă redau cu 
propriile mele cuvinte ceea ce a spus distinsul doctor:

„Spicul de grâu
ale cărui boabe sânt pline de rod
își pleacă sfios și blând
capul,
iar spicul de grâu ale cărui boabe sânt pleavă,
își ridică cu mândrie capul,
dorind poate astfel
să-și impună găunoasa valoare.”

O, înțelepte domnule doctor! Cu câtă dibăcie mi-ați atins 
coarda cea simțitoare a sufletului, cât de precis ați lovit în ne-
putința mea – cu siguranță, fără vreo rea intenție – și m’ați făcut 
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să pricep că adevărul luminos al acestei povestiri cu tâlc nu se 
poate referi nicidecum la mine, ci la altcineva, mult mai vred-
nic, mai înalt și mai de preț decât mine – la Părintele meu.

Vorbele dumneavoastră au trezit în mine imboldul de a-mi 
asculta în sfârșit dorirea inimii și de a-mi împlini datoria sfântă 
față de Părintele meu Duhovnicesc în ceea ce privește adevărul 
întipărit în amintirile mele de-a lungul vieții petrecute împre-
ună ca tovarăși de drum.

Dumnezeu nu mi-a dăruit, până în clipa de față, răgazul 
de a face acest lucru mai devreme – chiar și acum îl săvârșesc 
cu multă osteneală. Grijile de zi cu zi pentru a păstra în bună 
rânduială micul lăcaș mănăstiresc din Kosovo și Metohia, aflat 
în bătaia vânturilor din Balcani, m’au zdruncinat, însă dorința 
pâlpâia și tot pâlpâia.

Vlădica Danilo este cu adevărat spicul de grâu ale cărui 
boabe erau preapline de rod. El însă nu-și dădea seama de 
acest lucru. Virtuțile sale cele mai adânci erau line și nu-ți 
săreau în ochi. Ca și cum ar fi trăit cu deadinsul viața unui 
om de rând și neînsemnat, care însă nu pune preț pe lucru-
rile mărunte. Dar el era Arhiereul Bisericii Orthodoxe Sârbe 
și știa că, atunci când slujește în biserică și își pune mitra pe 
cap, Îl întruchipează pe Iisus pe pământ; iar aceasta este o 
vrednicie în care uneori – din râvnă față de Biserică și față 
de rânduiala acesteia – trebuia să-și iasă din fire, să-și piardă 
cumpătul, și chiar să se umple de mânie în numele dragos-
tei față de adevărul Dumnezeiesc și față de frumusețea Casei 
Domnului. Dar cine să priceapă acest lucru?! Poate doar un 
om lipsit de patimi. Oare nu Însuși Domnul nostru i-a izgonit 
din biserică pe vânzători într’o clipă de mânie nestăpânită? 



Deci nu a fost totdeauna blajin și liniștit. Și-apoi, cine le poate 
pricepe pe toate?

Mănăstirea Sokolița 
La Praznicul Buneivestiri a Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu, 2006.
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L-am întâlnit într’o zi de toamnă, în 1971, chiar după promo-
varea mea ca doctor în chimie la Universitatea din Liubliana și 
întoarcerea la Belgrad, la universitatea mea. Eu, o materialistă 
înverșunată și fostă comunistă, prin mijlocirea unui computer 
uriaș pe care îl numeam „creierul electronic”, L-am întâlnit pe 
Dumnezeu. Culmea succesului meu științific, pe care tocmai îl 
obținusem, m’a călăuzit spre adevărul că în afara Adevărului Ce-
lui mai presus de toate, Singurul Adevăr Adevărat și Dreptate 
Nepărtinitoare, este doar deșertăciune, goliciune, nimicnicie…

Și iată cum s’a întâmplat:
După o osteneală istovitoare de doar unsprezece luni la teza 

de doctorat, cu o zi înainte de susținere, mi-am încălțat bocancii, 
m’am echipat de munte, mi-am pus un rucsac mic în spate și am 
urcat singură pe vârful Muntelui Triglav. Nu era pentru prima 
oară când făceam asta. Îmi place muntele. Muntele și concertele 
de muzică clasică dintotdeauna au însemnat pentru mine izvoa-
re de inspirație în clipele de răscruce din viața mea.

Am stat așa, întinsă și liniștită, o jumătate de zi pe vârful aflat 
la 2863 de metri deasupra nivelului mării, respirând aerul rarefi-
at și contemplând cerul senin și zâmbitor. Mi-am golit mintea de 
orice gând, iar spre seară, când a început să se înnopteze, stelele 
au prins a cânta o adevărată simfonie pentru sufletul meu. Mă 
uitam la ele, surioarele mele, iar din spatele lor mă privea Dum-
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nezeu. Pentru întâia dată în viața mea Îi vedeam privirea. L-am 
lăsat să pătrundă în inima mea. Am devenit a Lui. Aceea a fost 
clipa stelară a întregii mele ființe, o zi cu adevărat sfântă.

M’am întors la Liubliana noaptea târziu și, pentru prima 
oară, am contemplat orașul cu o dragoste neprefăcută: lumini-
le aprinse în noapte și, mai ales, ferestrele luminate ale caselor, 
dându-mi seama că în spatele lor se află neîndoios și oamenii 
lui Dumnezeu. Pentru întâia oară aceștia îmi deveniseră apro-
piați și dragi. Până în acea clipă nu iubisem acest oraș. El mă 
dusese departe de Belgradul meu drag, el mă târâse să mă de-
săvârșesc profesional departe de facultatea mea de Politehnică, 
el m’a despărțit de Maria, minunata și cea mai bună prietenă a 
mea, care, în drum spre Liubliana, m’a condus până la autogară. 
După ce ne-am luat rămas-bun, am purces spre Zagreb scăldată 
în lacrimi, chiar dacă știam că plecam la întâlnirea cu cea mai 
mare dragoste a mea de până atunci, chimia structurală, cea care 
explică conținutul materiei, adevărul despre aceasta. Credeam 
că viața sta în acel adevăr.

Dumnezeu, Care după întâmplarea de pe Muntele Triglav 
pusese deja stăpânire pe întreaga mea ființă, a făcut în așa fel în-
cât, la susținerea tezei mele de doctorat, să stăpânesc foarte bine 
materia și astfel să-i conving pe membrii comisiei de examinare, 
precum și pe toți cei prezenți, care aveau dreptul să mă provoace 
și să-mi pună întrebări incomode. Era ca și cum atunci nu mai 
eram eu. Da! Așa este! Nu mai eram eu, ci Dumnezeu era întru 
mine, și conștiința că tot ceea ce săvârșisem, făcând experimente 
nopți nenumărate în compania unui computer uriaș, fusese doar 
milostivirea lui Dumnezeu, ca eu, însușindu-mi o parte din chi-
mia structurală, să mă încredințez că El, în numele Dragostei, în 



15
Monahia

MAKARIA 

numele Dragostei celei desăvârșite, a pus stăpânire pe inima mea 
și pe sufletul meu.

Mi-am adus atunci aminte de mama mea, Vidosava, o crești-
nă binecinstitoare, istovită de suferință și de necazuri, care în cei 
mai frumoși ani ai vieții a rămas văduvă cu patru copii mici. Tatăl 
nostru a fost ucis de comuniști doar pentru faptul că înainte de 
război fusese un ofițer de jandarmerie demn și cinstit, credincios 
Regelui și Monarhiei. Mi-am amintit de chipul mamei noastre, 
care, cu fața scăldată în lacrimi, se ruga îndelung noaptea lângă 
lumânările aprinse. Ea știa că bărbatul ei fusese ucis și îngropat – 
Dumnezeu știe unde –, și negreșit se ruga pentru copiii ei – poate 
în chip deosebit pentru mine, care, din pricina neascultării, mă 
duceam în pod în Vinerea Mare ca să mănânc pe săturate cârnați 
din carnea porcului procurat și crescut cu greu, și sacrificat în 
toamnă pentru ca bieții ei copilași să nu facă foamea pe timpul 
iernii. Și astăzi, ajunsă la vârsta maturității, îmi aduc aminte de 
lacrimile mamei care plângea nopți în șir. Poate tocmai acele la-
crimi m’au făcut să strig către Dumnezeu, așa cum odinioară o 
făcuseră și rugăciunile înlăcrimate ale Monicăi, maica Fericitului 
Augustin, Episcopul Hipponiei.

Atunci când, ceva mai târziu, la ceremonia de înmânare a ti-
tlurilor de doctor în științe – pe când toți doctoranzii depuneam 
jurământul că lucrările noastre se vor îndrepta doar în direcția 
propășirii omenirii și că vom apăra reputația și demnitatea Uni-
versității care ne-a acordat acest titlu academic –, tânărul meu 
coleg matematician sloven m’a cerut în căsătorie, l-am privit ulu-
ită, ca pe o dorință nefirească a unei ființe omenești. Ianez era 
simpatic, inteligent și frumos, dar pe mine mă aștepta, la Sme-
derevo, Milutin, un tânăr onest cu puternice principii morale, de 
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obârșie din localitatea Vrniacika Bania – însă eu nu mă puteam 
gândi nici la el ca la un bărbat, pentru că, de fapt, nici nu aparți-
nusem vreodată vreunui bărbat. Nu eu, ci Altcineva îmi purta de 
grijă, pregătindu-mă pentru o legătură mult mai înălțătoare. Cu 
Milutin împărtășeam aceleași convingeri: curăția sufletului și a 
trupului este un principiu de căpetenie în reușita unei căsnicii. 
Iar cu tânărul Ianez nici nu ieșisem prea des, cu excepția unor 
concerte susținute de Filarmonica din Liubliana – și niciodată nu 
au fost altfel de întâlniri, și nici nu am jinduit după ele.

Acum eram de fapt și de drept a lui Dumnezeu, Care, prin 
chimie, pe Muntele Triglav, mi-a logodit sufletul cu Veșnicia Sa. 
O, cât de minunate s’au făcut zilele mele! Pecetluite de dorirea 
de a fi părtașă acelei Veșnicii. Dar cum să o dobândesc pe ea?... 
Și așa, într’o zi de toamnă, l-am întâlnit pe Vlădica Danilo. Încă 
de la întâlnirea noastră el a devenit cea mai însemnată persoa-
nă din viața mea, însă pe atunci nici dânsul și nici eu nu eram 
conștienți de acest lucru. La prima noastră întâlnire din acea zi 
îndepărtată de toamnă a anului 1971 nu l-am văzut ca pe viitorul 
meu Părinte Duhovnicesc. Dimpotrivă: mi-am dorit să nu-l mai 
întâlnesc niciodată în viața mea.

Iată cum s’a petrecut acest lucru:
La înapoierea mea în Belgrad am vrut să împărtășesc și al-

tui suflet rătăcitor bucuria întoarcerii la Dumnezeu și căldura 
prezenței Sale, însă eram în același timp și în căutarea unui du-
hovnic, care să mă călăuzească pe căile întortocheate ce se iveau 
înaintea mea. Am întocmit un întreg proiect despre cum s’ar pu-
tea lucra cu tinerii și am venit la Patriarhie, unde mi s’a spus să 
iau legătura cu Episcopul Vicar. Din fericire, era liber. Am pri-
mit blagoslovenia lui și, după ce m’a măsurat din cap până în 
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picioare, fără a mă pofti să iau loc – el însuși stând în picioare –, 
a început să-mi vorbească. Îi făcea plăcere să se întâlnească cu ti-
nerii. Unii veneau la el însetați să audă cuvântul Domnului, alții 
într’adevăr de foame, iar el îi hrănea pe toți. Alții veneau atunci 
când știau că este zi de salariu, pentru a-i cere bani. A doua zi 
după ce primea salariul avea buzunarele mai goale decât cei care 
îi luaseră banii.

Vlădica îmi vorbea și tot îmi vorbea... Îmi aduc aminte că mi-a 
povestit atunci despre noblețea duhovnicească a sârbului care-și 
prăznuiește hramul casei1 și, în chipul acesta, se face părtaș slă-
viților săi strămoși. Acesta primește și cinstește icoana sfântului 
ocrotitor al casei ca pe un titlu de noblețe al familiei sale. Atunci 
când un sârb dorește cu ardoare să aibă ca urmaș un prunc de 
parte bărbătească, aceasta nu vine doar din dorirea ca el să fie 
moștenitorul averii sale, ci mai degrabă ca fiul său să moșteneas-
că titlul de cinste al strămoșilor săi, adică icoana sfântului ocro-
titor al casei.

Mă uitam tot mai des la ceas.
„Mă iertați, dar la ora unsprezece am curs cu studenții.”
Nu m’a auzit. Predica mai departe, însă eu nu-l mai înțelegeam.
„Studenții mei…”
Iarăși nu m’a auzit.
Niciodată nu am întârziat la cursuri. Pentru mine îndatoririle 

pe care le aveam erau sfinte. Am deschis ușa și m’am îndreptat 
spre poartă. Se pornise și el în urma mea... Bineînțeles că nu-și 
isprăvise predica! I-am apucat la repezeală mâna, i-am sărutat-o 

1 Praznic specific sârbilor pravoslavnici, când se serbează Sfântul ocrotitor al 
casei și al familiei. (n. tr.)
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și am început să alerg spre facultate. La un moment dat m’am 
întors brusc pentru a-i vedea expresia de pe chipul său – să nu 
se fi supărat cumva, să nu se fi simțit jignit. Nu! Pe chipul său se 
ivise un zâmbet larg!

„Mai treceți pe la mine când puteți. De obicei am audiențe 
Sâmbăta de la opt.”

„Ei, n’o să mă mai prindeți niciodată pe aici!” – mi-am spus eu 
alergând spre studenții mei, și nimeni, fără numai Dumnezeu, 
nu-mi putea ști gândurile mele și nici să mi se împotrivească.

Studenții mă așteptau și am petrecut plăcut timpul împreună. 
La curs am fost foarte liniștită și le-am predat noțiuni de chimie. 
Însă imediat după curs mi-am făcut o cafea tare, m’am încuiat în 
laborator și am început a cerceta în amănunțime întâlnirea mea cu 
Vlădica Danilo. Despre ce îmi vorbise acest suflet sfânt? În vreme 
ce-l ascultam fără a mă gândi la îndatoririle pe care le aveam față de 
studenții mei – pentru că după aceea nu l-am mai putut asculta –, 
mi-am dat seama că aceasta era tocmai ceea ce tânjea să afle su-
fletul meu. Oh, el să fie oare Povățuitorul pe care-l căutam!? Dar 
haide să mai cercetez încă o dată această întâmplare – chimistul 
și Bătrânul lucrau în mine. Din acea clipă am început să număr 
zilele care mai rămăseseră până Sâmbătă, și ceasurile până la ora 
opt. Am ajuns ceva mai devreme în fața cabinetului Vlădicăi, 
ca la timpul cuvenit să fiu cea dintâi persoană care să rostească 
rugăciunea înaintea ușii sale și să bată la aceasta.

„Amin!” a fost răspunsul. „Ce bine că ați venit pe la mine!”
„Și eu am așteptat cu nerăbdare să vă ascult din nou. Doar că de 

data aceasta sânt liberă toată ziua, pe când data trecută am întârziat 
la cursuri aproape cinci minute. Știți, mie îmi place să respect timpul 
fiecăruia, cum, de altfel, vreau ca și alții să respecte timpul meu.”
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