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CUVÂNT ÎNAINTE 

„Dup\ cum `n timpurile noastre sfin]ii s-au `nmul]it `n

lumea `ntreag\, a[a vor fi oare [i la sfâr[itul veacului aces-

tuia?”, l-a `ntrebat cineva pe Sfântul Nifon al Constantinopo-

lului. Fericitul p\rinte a r\spuns: „Fiul meu, pân\ la sfâr[itul

veacului acestuia nu vor lipsi proorocii de la Domnul Dum-

nezeu, deopotriv\ cu slujitorii lui satana.” Apoi a mai ad\ugat:

„~n vremurile din urm\, cei care vor lucra cu adev\rat pen-

tru Dumnezeu se vor ascunde de oameni”.

Adev\rul acestor cuvinte se `mpline[te [i `n timpurile

noastre. Odat\ cu dec\derea general\, sim]it\ de to]i, a cre-

din]ei [i a evlaviei [i `n timpurile noastre au fost [i sunt

mul]i ierarhi de mare valoare, preo]i vrednici, cu darul ora-

toriei [i cu vie]uire `nalt\, mul]i pustnici [i c\lug\ri care

s\-i urmeze pe cuvio[ii p\rin]i din vechime.

Este de folos s\ amintim c\ astfel de mari nevoitori ai cre-

din]ei nu au fost `n Rusia secolului XIX mai pu]ini decât `n

alte veacuri [i chiar nu [tim dac\ `n patria noastr\ au tr\it,

aproape `n acela[i timp, astfel de lumin\tori ai monahis-

mului a[a cum au fost `n zilele noastre: Serafim de Sarov [i

al]i nevoitori de la Sarov, Nazarie de la Valaam, Teodor de la

Sanaxar, Gheorghe de la Zadonsk, Vasile Ki[kin, Petru Mi-

ciurin, Zosima Verhovski [i Vasilisc; schimonahii Teodor [i

Cleopa, Macarie de la Pesnosk, Ilarion de la Troekurov, Teo-

fan de la Novoezersk, Ioan Sezenovski, Daniil Sibirski, Par-

tenie de la Kiev, Amfilohie [i Inochentie de la Rostov, Ale-

xandru de la Arzamas, Teodor Novospasski, Lev, Macarie [i
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Moise de la Optina, Timon Nodeevski, Amfilohie Reconski,

Macarie din Altai, Filaret de  la Glinska [.a. 

Astfel de nevoitori sunt mai pu]in sau mai mult cunos-

cu]i `n pustiile de la  Beloberiojsk, Plosciansk, Nikiforovsk

[.a. Cu toate c\ aceste cete de cuvio[i p\rin]i ai timpurilor

noastre, Rusia ortodox\ `i cunoa[te suficient,  o parte a socie-

t\]ii nu `i cunoa[te, iar via]a lor este pentru mul]i dintre noi o

aspr\ mustrare. ~ntre ace[ti nevoitori, care au demonstrat

prin via]a lor c\ [i `n timpurile noastre poate s\ fie un au-

tentic monahism, se num\r\ [i fratele adormitului arhi-

mandrit Moise de la Optina, stare]ul Antonie, a c\rui via]\

o propunem acum cititorilor.

Pentru alc\tuirea biografiei stare]ului s-au folosit, `n

primul rând, `nsemn\rile sale personale [i scrisorile adresate

unor persoane [i mai ales fratelui s\u, arhimandritul Moise

[i, `n al doilea rând, din urm\toarele c\r]i: a) Descrierea
istoric\ a schitului, alc\tuit\ de arhimandritul Leonid

Kavelin, Sankt-Peterburg, 1862. b) Descrierea istoric\ a M\-
n\stirii „Sfântul Nicolae” Cernoostrovsk din Maloiaroslave],
având acela[i autor, [i tip\rit\ la Sankt-Peterburg `n anul

1863 [i din articolul Ultimii pustnici ortodoc[i ru[i, tip\rit\

`n „Convorbiri casnice”, 1862, edi]iile 20-26, [i `n al treilea

rând din povestirile, scrisorile [i amintirile fiilor duhovni-

ce[ti ai stare]ului Antonie [i a altor persoane cunoscute [i

devotate acestuia.

Scrisorile p\rintelui Egumen au fost editate `ntr-o carte

separat\ la Moscova, `n anul 1869. 

Dac\ cineva dintre cinstitorii memoriei adormitului stare]

[tie ceva important din via]a sa, [i nu se g\se[te `n biogra-

fia editat\ de noi, `l rug\m, cu supunere, s\ ne comunice

aceasta pentru a completa urm\toarea edi]ie [i pentru pro-

pria noastr\ zidire.

28 septembrie 1869

Sih\stria Optina
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Capitolul I

COPIL|RIA {I PRIMII ANI AI ADOLESCEN}EI 

(1795-1816)

Egumenul Antonie, `n lume Alexandru Ivanovici Puti-

lov, s-a n\scut pe data de 9 martie 1795 `n ora[ul Romanov,

gubernia Iaroslav. P\rin]ii s\i, Ivan Grigorievici [i Ana Iva-

novna Putilov, locuitori de ba[tin\ ai ora[ului Serpuhov, s-au

`nregistrat la Societatea negustorilor din Mologa. Fiind

oameni evlavio[i, [i-au educat copiii `n frica de Dumnezeu, `n

duhul ortodoxiei autentice [i din fraged\ copil\rie i-au `n-

v\]at s\ iubeasc\ Biserica [i slujbele dumnezeie[ti1.

~n copil\rie, Alexandru a fost deosebit de lini[tit [i de

modest, iar `n adolescen]\ a fost ocrotit de Dumnezeu de

influen]a pierz\toare de suflet. Chemarea spre via]a mona-

hal\ a sim]it-o din copil\rie. Printre rudele lui Alexandru erau

persoane care s-au dedicat vie]ii monahale. Astfel, str\bu-

nicul s\u, Ioil, era ierodiacon la m\n\stirea din Serpuhov,

iar veri[oara sa, Maximila, era monahie la M\n\stirea

„~n\l]area Domnului” din Moscova [i se deosebea prin as-

primea vie]ii sale. ~n general, `n familia Putilov se observa

o dispozi]ie aparte pentru monahism. Din cei patru fra]i ai lui

Alexandru doar unul, Vasile, a ales via]a de familie. Chiril,

chiar dac\ a r\mas `n lume, a dus o via]\ foarte evlavioas\,

de celibatar, iar ceilal]i, Timotei [i Iona, ca [i Alexandru,

`nc\ din anii tinere]ii, s-au `ndep\rtat de lume `n chip

1 Vezi „`nsemn\rile de chilie” ale stare]ului Antonie `n care descrie

detaliat copil\ria sa pân\ la vârsta de 14 ani.
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minunat [i to]i trei au fost, mai apoi, vrednici `naintest\t\-

tori `n vestite m\n\stiri ruse[ti.

Sora lor mai mare, Anisia, a dorit s\ intre `n monahism,

dar, `mpotriva voin]ei sale, a trebuit s\ se m\rite [i a murit

peste trei ani `n floarea tinere]ii, iar so]ul ei `mplinind, parc\,

dorin]a so]iei, a `mbr\]i[at monahismul.

Alexandru avea zece ani, când fra]ii s\i mai `n vârst\,

Timotei [i Iona, au p\r\sit via]a mireneasc\ [i au intrat la

Sih\stria Sarov. Exemplul lor a lucrat [i asupra fratelui mai

tân\r, care coresponda cu dân[ii [i, din când `n când, `i tri-

miteau [i c\r]i ziditoare de suflet.

Printre altele, iat\ ce scria Alexandru fra]ilor s\i de la

Sarov, la vârsta treisprezece ani:

„Mi-a pl\cut foarte mult una dintre c\r]ile trimise de

dumneavoastr\ [i vreau s\ urmez un exemplu ar\tat aici,

adic\: s\ dispre]uie[ti lumea [i s\ mergi spre ~mp\r\]ia

cerului este cea mai `nalt\ `n]elepciune; `n lini[te [i `n singu-

r\tate mult spore[te sufletul evlavios [i `ncepe s\ priceap\

tainele Scripturii. {i cu cât se dep\rteaz\ de lume cu atât

mai mult se apropie de Dumnezeu [i de Sfin]ii S\i ~ngeri.

A[a vreau [i eu s\ fac, precum [i dumneavoastr\ a]i f\cut,

dar nu [tiu cum s\ procedez, dar este de dorit s\ fiu ase-

menea vou\”.

Alexandru, având din copil\rie a[a `nalte sim]\minte,

`nc\ de atunci a fost supus unor `ncerc\ri deosebit de grele,

de unde se poate vedea c\ Domnul `l preg\tea spre ceva

aparte. De zece ori via]a sa a fost supus\ unor mari primejdii:

odat\ era cât pe ce s\ se `nece, alt\ dat\ a c\zut de la `n\l-

]ime, `ncât i s-a spart capul [.a.; dar de fiecare dat\ a fost

salvat de la moarte prin Pronia lui Dumnezeu. ~n afar\ de

acestea, se `mboln\vea atât de des [i atât de grav, `ncât,

folosind cuvintele sale, un b\trân de o sut\ de ani nu a v\zut

atâta boal\ [i suferin]\ cât a `ndurat el, deja, un copil de cinci-

sprezece ani. ~n aceste boli a `nv\]at r\bdarea [i s-a preg\tit
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pentru acele grele suferin]e de care a fost plin\ via]a sa. Toto-

dat\, aceste suferin]e trupe[ti, avute `n copil\rie, l-au ajutat,

parc\, s\-[i descopere n\zuin]a sa spre via]a duhovniceasc\.

Astfel, curând dup\ acea scrisoare din care am prezentat un

fragment, Alexandru s-a `mboln\vit grav [i `ndreptându-se

oarecum, i-a scris din nou fratele s\u mai mare:

„Fiind bolnav, m-am ocupat cu lectura c\r]ii trimis\ de

dumneavoastr\. Pot s\ spun c\ aceast\ carte poate fi nu-

mit\ mântuitoare de suflet [i mi-a inspirat un gând: s\ am

buletin de identitate [i apoi... sih\stria Sarovului, adic\ s\ pri-

mesc un buletin de identitate [i s\ merg la sih\stria Sarovu-

lui. Deocamdat\ nu [tiu dac\ voi fi `mpreun\ cu dumnea-

voastr\, dar trebuie, s\ v\ rog, cu supunere, s\-mi procu-

ra]i un buletin de identitate. Dac\ va fi posibil, `n[tiin]a]i-m\

`n scris cu prima po[t\”.

Aceast\ scrisoare a fost scris\ `n luna noiembrie a

anului 1808.

Dar, dup\ cum s-a v\zut, nu sosise ceasul ca Alexandru s\

se `ndep\rteze din lume. Coresponden]a a c\zut `n mâinile

p\rin]ilor, iar copilul iubitor de pustie „a suferit profund”,

a[a cum se exprima mai apoi [i a fost nevoit s\-[i amâne

hot\rârea, supunându-se voin]ei tat\lui, care [i pe fiii mai

mari nu i-a l\sat chiar a[a de u[or s\ plece la m\n\stire. 

~n anul 1809 a murit tat\l s\u. Implicându-se `n cele ale

`nmormânt\rii, Alexandru s-a mângâiat cu faptul c\ l-a `mbr\-

cat pe adormitul, ca pe un monah, `n haine negre. Mintea sa

era preocupat\ cu un singur lucru. Dând adormitului tat\

ultimul onor, Alexandru, `mpreun\ cu fratele s\u mai mare,

Chiril, c\ruia i l-a `ncredin]at tat\l s\u fiind pe moarte, au

plecat de la Mologa, unde locuia atunci Putilov, la Moscova,

unde a ocupat func]ia de comisionar la misitul Karpâ[iov.

Aici, cu ani `n urm\, lucraser\ [i fra]ii lui. ~n timpul liber,

Alexandru mergea pe la bisericile [i m\n\stirile ora[ului,
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`ncât, tr\ind doar trei ani la Moscova, cuno[tea mai bine

decât locuitorii `n vârst\ locurile sfinte ale ora[ului [i mai

târziu `[i amintea unde este o anumit\ biseric\ sau icoa-

nele f\c\toare de minuni [.a.

~n anul 1812, anul marilor nenorociri, [i el a fost supus

`ncerc\rilor. Când francezii se apropiau de Moscova, st\pâ-

nul lui Alexandru, plecând din ora[, l-a l\sat `mpreun\ cu

fratele Chiril s\ p\zeasc\ gospod\ria. Adunând lucrurile

mai de pre] din cas\, cu ajutorul unor oameni buni (care

mai apoi le-au ar\tat francezilor unde au fost duse) s-au

gândit s\ se ascund\ de du[manii care se apropiau, dar

era deja prea târziu.

Când s\ plece din Moscova, pe data de 2 septembrie, la ora

trei dup\ amiaz\, s-a apropiat de Alexandru un polonez,

care i-a pus ]eava pistolului la tâmpl\ [i i-a cerut banii.

Alexandru i-a dat portmoneul cu aur pentru a-[i salva

via]a. Apoi al]i solda]i i-au luat ceasul, l-au dezbr\cat [i l-au

târât, pe jum\tate dezbr\cat, dup\ dân[ii. Alexandru a

stat zece zile `n prizonierat la francezi, unde a fost mar-

torul unor scene `ngrozitoare, [i el `nsu[i a suferit din plin.

Du[manii `i obligau `n fiecare zi pe ru[i s\ care bagaje grele,

care constau din lucrurile furate de prin case sau magazine.

Ru[ii, astfel, erau folosi]i ca animale de povar\. Aceste chi-

nuri le-a `ncercat [i Alexandru. Te `nc\rcau cu atâtea lucruri,

spunea el mai târziu, [i te b\teau zicând: „Car\!”. Prizonierii

erau hr\ni]i cu pe[te stricat. ~l mâncau acoperindu-[i nasul;

altfel nu-l puteau `nghi]i.

La Moscova le-a fost atât de greu, `ncât credeau c\ [i `n

iad este mai bine. Povestind toate acestea, p\rintele Antonie

ad\uga: „Sfântul Ioan Gur\ de Aur scrie c\ cel mai groaz-

nic chin de pe p\mânt, comparabil cu cel mai u[or chin din

iad, este o juc\rie p\mânteasc\, dar pe atunci noi vorbeam

a[a, ne[tiind cum s\ exprim\m `n cuvinte greut\]ile pri-

zonieratului”.
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~n acele zile la Moscova nu s-a auzit nici un dang\t de

clopot [i lucrul acesta i-a adus lui Alexandru, obi[nuit `n

fiecare zi cu slujbele biserice[ti, o mare triste]e, `ncât dac\

oricine, francez sau rus, din `ntâmplare lovea un clopot, su-

netul plin de `ntristare al acestuia rev\rsa mult\ mângâiere

`n sufletul s\u. Prizonierilor nu le trecea prin minte s\ fug\

din Moscova, deoarece francezii r\spândiser\ zvonul c\

Petersburgul [i alte ora[e se afl\ `n mâinile lor. ~n sfâr[it,

aflând de la cineva c\ aceste zvonuri sunt false [i c\ `n apro-

piere de Moscova sunt trupe ruse[ti, Alexandru s-a hot\rât

s\ fug\.

Pe data de 12 septembrie, pe la miezul nop]ii, pe o ploaie

toren]ial\, cu ajutorul unui ]\ran, robul lui Dumnezeu Toma

a reu[it s\ fug\ de la chinuitorii s\i. Ascunzându-se sub un

pode], a sc\pat de urm\ritori. Noaptea aceea ar fi fost

nevoit s\ o petreac\ pe un câmp, dezbr\cat, descul] [i fl\-

mând, dac\ nu ar fi dat, cu ajutorul lui Dumnezeu, de ni[te

cona]ionali care, ca [i dânsul, se ascundeau de du[man.

Printre dân[ii a g\sit chiar [i ni[te rude, care l-au primit cu

bucurie pe tân\rul martir [i l-au ocrotit `n acea noapte de vre-

mea aspr\. Apoi, nop]ile urm\toare le-au petrecut trecând

prin mla[tini [i râpe, iar ziua ascunzându-se prin p\duri,

pentru a nu da ochii cu du[manul. ~n sfâr[it, au ajuns la [o-

seaua ce duce la Riazan. 

Lui Alexandru `i pl\cea mai apoi s\-[i aminteasc\ tot

ce a suferit `n acest timp [i cum s-a izb\vit de alte nenorociri,

c\ci vedea aici lucrarea Proniei dumnezeie[ti. Reu[ind, cu

ajutorul lui Dumnezeu, dar nu f\r\ mari eforturi, s\ fug\

din Moscova, Alexandru s-a dus la rudele sale din Rostov

`nc\l]at cu opinci [i f\r\ nimic din ce agonisise cu mult\

trud\ la Moscova. Timpul s-a scurs, iar du[manul a fost iz-

gonit din Rusia. Dar lucrurile s-au aranjat `n a[a fel `ncât

[i dup\ toate acestea nu a putut s\ se dezlege de lume. 
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Neprimind timp `ndelungat nici un fel de ve[ti de la fra-

tele s\u mai mare, Timotei, s-a hot\rât, ca s\ nu tr\iasc\ `n

trând\vie, s\ intre la un domn pe nume Priklonski, având

de `ndeplinit acela[i serviciu ca [i la Moscova. ~ns\ gândurile

sale n\zuiau permanent spre via]a duhovniceasc\ [i cer-

ceta cu mult\ evlavie bisericile [i m\n\stirile. ~i pl\cea s\

mearg\ la M\n\stirea „Sfântul Iacob” din Rostov, unde `l

ajuta pe stare]ul Amfilohie s\ ridice capacul greu de câ-

teva puduri2 de pe racla Sfântului Ierarh Dimitrie al Rosto-

vului, turnat din cel mai bun argint de Siberia [i donat de

`mp\r\teasa Elisabeta Petrovna.

Alexandru se `ndep\rtase de pl\cerile zgomotoase ale

lumii [i era foarte atent cu sine, `ncât dac\ ie[ea din cas\ [i

vedea o femeie, o apuca pe alt\ cale, ca s\ nu se `ntâlneasc\

cu aceasta. Cu toate observa]iile rudelor sale, se `mbr\ca nu

doar modest, dar [i foarte simplu, nu dup\ starea sa mate-

rial\ (umbla `ntr-o manta de molton). Str\b\tând sate [i ora[e

`n calitate de arenda[ `mputernicit, oriunde ajungea cerceta

b\trânele evlavioase [i rug\toare, le aduna [i discuta cu ele

pe teme duhovnice[ti. Cu toate acestea, Alexandru nu a l\sat

nim\nui dintre rude s\ `n]eleag\ dorin]a lui scump\, `n

afar\ de fratele s\u Timotei, dar [i acestuia cu anumite

precau]ii.

La sfâr[itul anului 1815 Alexandru a hot\rât s\ p\r\-

seasc\ lumea laic\, iar `mprejur\rile i-au fost favorabile. Ca

un adev\rat stare], i-a rânduit soarta fratelui s\u mai mare,

Vasile, alegându-i o so]ie evlavioas\ [i cu bune moravuri.

Când fratele s-a cununat, iar rudele au vrut s\-l determine

[i pe el s\ se `nsoare, le-a r\spuns c\ el `[i va alege singur un

alt fel de via]\, dar mai `ntâi vrea s\ mearg\ la Moscova,

unde atunci `nc\ tr\ia b\trâna lor mam\. Cump\rându-[i

un cal, pe motiv c\ `l `nva]\ s\ trag\, `n fiecare sear\ trecea

2 Unitate (ruseasc\) de m\sur\ pentru greut\]i egal\ cu 16,38 kg.
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pe la m\n\stirile din Rostov [i oprindu-se la por]ile acestora,

se ruga cu sârguin]\ Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Dom-

nului [i sfin]ilor, pentru buna `ndeplinire a dorin]ei sale.

~n sfâr[it, ob]inând buletinul de identitate [i g\sind un

om de `ncredere ca tovar\[ de drum, pe data de 4 ianuarie

Alexandru a plecat la Moscova [i s-a oprit la Toganka, pentru

ca nimeni dintre rude s\ nu-l vad\ [i doar seara trecea pe la

m\n\stirile [i bisericile din Moscova, unde f\cea rug\ciuni

sârguincioase [i v\rsa lacrimi din bel[ug `naintea Domnului.

De la Moscova, f\r\ s\ fie v\zut de nimeni, s-a `ndreptat spre

Kaluga, unde a s\vâr[it un moleben de mul]umire lui Dum-

nezeu pentru a fi izb\vit de leg\turile lumii, iar apoi [i-a

`ndreptat pa[ii spre p\durile Roslavlului, unde se nevoia

de cinci ani fratele s\u mai mare.

Luându-[i r\mas bun de la tovar\[ul s\u de drum nu

departe de satul unde se nevoiau pustnicii, Alexandru, de

unul singur, s-a afundat `n p\durea secular\ f\r\ s\ [tie dru-

murile din codri, s-a rugat lui Dumnezeu, a slobozit h\]u-

rile [i calul singur a ajuns la chilia fratelui s\u.

Iosif Antonov, tovar\[ul de c\l\torie al lui Alexandru,

a avut mult de suferit pentru participarea la fuga acestuia.

Când s-a `ntors la Rostov f\r\ nici o scrisoare de la tân\rul

fugar pentru rudele sale, nimeni nu a crezut pove[tile spuse

despre Alexandru [i locul `n care a r\mas. L-au b\nuit chiar

c\ l-ar fi ucis pe acesta. S\rmanul Iosif a fost dus la pu[c\rie [i

a stat aici o jum\tate de an, pân\ când s-a primit o scrisoare

de la Timotei, `n care le comunica c\ Alexandru, `ntr-ade-

v\r, se nevoie[te `n codrii Roslavlului.




