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Mihai GICOVEANU
EGUMENUL EFTIMIE CANANO*
Cuvinte - cheie: secolul al XVIII-lea, monah, familie boierească, egumen,
Eftimie Canano, mănăstirea Secu, cumpătare.
În a doua jumătate a anului 1765, în contextul divergenţelor mănăstirii
Secu cu domnia şi cu Mitropolia Moldovei pe tema odoarelor şi a relicvelor sfinte
transferate la Iaşi şi neînapoiate 1, la conducerea obştii acestui aşezământ monastic
a revenit egumenul Eftimie Canano, membru al unei familii boiereşti care, pentru
mai bine de un secol, a influenţat decizii importante din viaţa politică a ţării de la
răsărit de Carpaţi.
Începuturile şi evoluţia familiei Canano au suscitat interes din partea
istoricilor români, mai ales în contextul studierii trecutului familiei Callimachi. În
timp, despre acest neam s-au publicat documente şi însemnări valoroase 2; se
menţin însă incertitudini şi confuzii, mai ales în ceea ce priveşte filiaţia unora
dintre membrii acestei familii, alimentate în special de caracterul lacunar al
anumitor informaţii. De aceea, o reluare a cercetării pe acest segment genealogic
este oricând nu doar utilă, ci şi necesară.
Originari din spaţiul mediteranean 3, boierii Canano - românizaţi Cănănău 4sunt semnalaţi scriptic prima oară în Moldova în ultimele decenii ale veacului al
* Lucrarea a fost prezentată în şedinţa din 12 iunie 2018 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale
de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.
1
Ion Gumenâi, Activitatea egumenului Nifon reflectată în opera ”Istoria Sfintelor
mănăstiri Neamţ şi Secu” a stareţului Andronic Popovici, în „Buletin informativ al
Simpozionului Naţional Rolul Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei”, vol.
III, Piatra-Neamţ, Editura „Cetatea Doamnei”, 2017, pp. 50-55; Arhimandrit Dionisie I.
Udişteanu, Comori din trecutul cultural al mănăstirii Secu. Istoria piciorului Sf. Ioan Botezătorul,
în Idem, Glasul evlaviei străbune, Suceava, Editura „Muşatinii”, 2005, pp. 182-184.
2
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XXI, Bucureşti, 1911, p.
127-247 (în continuare N. Iorga, Studii şi documente); Idem, Documente privitoare la
familia Callimachi, vol. I-II, Bucureşti, 1902-1903 (vezi indice); Idem, Scrisori de femei,
Bucureşti, Editura Vremea, 2011, pp. 54-63; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. XIV,
Huşi, 1925, pp. LXX-LXXVI; Constantin Gane, Dincolo de zbuciumul veacului, Bucureşti,
1939, pp. 134-188; Idem, Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi cucoane. Boieroaice din
Moldova şi Ţara Românească în veacurile XVI-XIX. Ediţie îngrijită de Viorel Gh.
Speteanu. Prefaţă de Mihai Dim. Sturdza. Cuvânt despre autor de Dan Ciudin, Bucureşti,
Editura Corint, 2016, pp. 135-144 şi 309-342; Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, vol.
II. Boierii. Ediţie îngrijită de Marcel Lutic, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi
Heraldică „Sever Zotta”, 2005, pp. 67-84.
3
Nicolae Iorga şi Gheorghe Bezviconi i-au plasat originea pe meleagurile Greciei (N.
Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Chişinău, Editura Universitas, 1991, p. 12; Gh.
Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. I, Bucureşti, 1940, p. 169); Al.
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XVII-lea. Strămoşul lor a fost Constantin vel căminar 5, căsătorit cu Tofana, fiică
din prima căsătorie a lui Gheorghe Şeptilici 6. În mod eronat, Constantin Gane a
arătat că boierii din această familie „se trăgeau din marele postelnic Constantin,
poreclit Ciobanul” 7, un personaj important în timpul domniei lui Duca vodă.
Două documente, păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi şi la Biblioteca
Naţională a României din Bucureşti, clarifică o parte a perioadei de început a
acestei familii. Soţii Canano au avut patru copii: două fete şi doi băieţi. O fiică,
Maria, s-a căsătorit cu sulgerul Adam Luca 8; cealaltă, Ursa, s-a măritat cu Vasile
Ciudin, fost postelnicel şi vornic de Câmpulung 9, fiu al stolnicului Gheorghe
Albotă-Ciudin.

Papadopol-Calimah şi Constantin Gane a arătat că boierii în discuţie proveneau din Italia, şi
au ajuns la noi prin filieră constantinopolitană (Al. Papadopol-Calimah, Notiţă istorică
despre oraşul Botoşani, în AAR, seria II, secţ. II, tom VIII, 1885-1886, p. 99, nota 3;
Constantin Gane, Dincolo de zbuciumul veacului, pp. 134-135; Idem, Amărâte şi vesele
vieţi de jupânese şi cucoane. Boieroaice din Moldova şi Ţara Românească în veacurile
XVI-XIX, pp. 135-136); Gheorghe Ghibănescu şi Mihai Dimitrie Sturdza au susţinut
originea levantină a cananoeştilor moldoveni (Ghe. Ghibănescu, op. cit., p. LXX; Apud
Tudor-Radu Tiron, O stemă inedită a familiei Canano, în CN, VIII, 2002, p. 496, nota 5).
Heraldistul Jean N. Mănescu consemna că familia Gane-rudă cu Cananoneştii, păstra în anii
interbelici mai multe sigilii şi o diplomă de înnobilare a neamurilor lor. Această informaţie
s-ar putea conecta la datele pe care le conţine o lucrare genealogică italiană din 1681,
realizată de contele Alfonso Maresti. În cuprinsul ei, autorul ne prezintă şi familia CananoCanani din Ferrara, ale cărei documente pe pergament, păstrate la Biblioteca San Pietro din
Roma, îi fixau începuturile înainte de anul 1000. Membri ai acesteia au fost implicaţi în
viaţa politică şi religioasă din peninsulă şi din afara ei, au participat la cruciade şi au
cunoscut deopotrivă gloria şi decadenţa (Apud Tudor-Radu Tiron, op. cit., p. 496, nota 7;
Alfonso Maresti, Teatro genealogico et istorico dell antiche. Ilustri famiglie di Ferrara,
tomo secundo, 1681, pp. 32-43).
4
Membrii acestei familii şi-au spus întotdeauna Canano şi nu Cănănău, aşa cum în mod
eronat le-au transliterat numele chiar istorici consacraţi (A.D. Xenopol, Istoria şi
genealogia Casei Callimachi, Bucureşti, 1897, p. 249; N. Iorga, Studii şi documente, vol.
XXI, pp. 127-247).
5
Condica lui Constantin Mavrocordat. Ediţie cu introducere, note, indici şi glosar alcătuită
de Corneliu Istrati, vol. II, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2008, p. 756, nr. 1583;
Gh. Ghibănescu, op. cit., pp. LXX - LXXII.
6
Ghe. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, vol. VI/1, Iaşi, 1931, p. 66; Sergiu Bacalov,
Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIIIlea (Studiu istorico-genealogic), Chişinău, 2012, p.147.
7
Constantin Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. I, Bucureşti, 1933, pp. 396-398;
Idem, “Viaţa amărâtă a postelnicesei Marghioala,” în „Realitatea ilustrată”, an IX, 1935,
nr. 419, 30 ian. 1935, p. 13.
8
Documente privind relaţiile agrare, vol. II, Moldova, sub redacţia lui Vasile Mihordea,
Bucureşti, EARSR, 1966, p. 229, nr. 181. Credem că este eronat anul indicat în document
ca moment al căsătoriei celor doi.
9
Teodor Bălan, Documente bucovinene, vol. III, Cernăuţi, 1937, p. 203.
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Unul din băieţii lui Constantin Canano a fost Ştefan vistiernicul, numit şi
Stamati 10; el a întemeiat o ramură a familiei Stamati, diferită de familia boierească
omonimă, existentă în Moldova încă din secolul al XVII-lea 11, cât şi de aceea din
care s-a ridicat mitropolitul Iacob Stamati 12. Fost mare vătaf înainte de 9 iulie
1701 13, spătar în 1708 14, Ştefan Stamati s-a consacrat mai ales cu demnitatea de
vistiernic al doilea 15. S-a căsătorit cu Safta, fiica lui Andriaş Bantăş, frate cu
Mihalache Bantăş mare şătrar 16, de la care a primit moşii la Fauri, Costeni,
Băhneni, Bologeşti, Mogoşeşti şi Zbereşti, situate pe valea Bistriţei, în ţinutul
Neamţ 17. El a avut cel puţin un fiu, cunoscut ca Stamati medelnicerul 18, căsătorit
cu Nastasia Iamandi 19. A fost un apropiat al domnitorului Dimitrie Cantemir 20. A
întemeiat satul Stamati din actuala comună Fântânele, judeţul Suceava, şi, în 1706,
a ctitorit biserica de lemn din satul Băneşti 21.
Celălalt băiat s-a numit Gheorghe. Probabil că s-a născut în preajma anului
1700. Documentele ni-l amintesc pentru prima oară în 1721, când era postelnic 22.
A ajuns jitnicer, după data de 12 februarie 1743 23. S-a căsătorit de două ori: mai
întâi cu o fată a lui Dumitrache 24, fost mare armaş, fiul lui Constantin Ciobanul 25,

10

ANI, Documente, 410/12
Sergiu Bacalov, op. cit., p. 346-371.
12
Despre boierii Stamati a se vedea: Gh.Bezviconi, Boierii Stamati, în DTN, 1934, nr.1516, p. 6 şi urm.
13
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. VIII, Iaşi, 1913, p. 61.
14
N. Iorga, Studii şi documente, vol. VII, Bucureşti, 1904, p. 108.
15
ANI, Documente, 410/12; Teodor Bălan, op. cit., vol. IV, 1938, p. 45.
16
N. Iorga, Studii şi documente, vol. VII, p. 214.
17
Ibidem, pp. 108, 199, 214 şi 216.
18
N. Iorga, Boieri şi răzeşi în Bucovina şi Basarabia, în AARMSI, seria II, tom XXXV,
1912-1913, p. 32.
19
Ibidem, pp. 32 şi 53.
20
Documente şi regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu, culese, adnotate şi publicate
de Constantin Giurescu şi N. Dobrescu, Bucureşti, 1907, pp. 206-207.
21
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din
Moldova, Bucureşti, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1974, p. 62; Gh.
Bratiloveanu, Mihai Spânu, Monumente de arhitectură în lemn din Ţinutul Sucevei,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, pp. 61-64.
22
ANI, Documente, 410/12.
23
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, pp. 307-308, nr.1036. La 30 iulie 1734, din
poruncă domnească i se cerceta hotarul satului Băneşti spre vecini (N. Iorga, Studii şi
documente., vol. XXI, p. 206). N. Iorga credea că Gheorghe biv vel jitnicer, staroste de
Cernăuţi în 1761, era una şi aceeaşi persoană cu Gheorghe Canano jitnicer, ceea ce nu
corespunde adevărului (Despre Gheorghe, staroste de Cernăuţi, a se vedea: Const. I.
Andreescu, Însemnări despre ţinutul Cernăuţilor, în „Hrisovul”, II, 1942, pp. 38-39).
24
Documente privind relaţiile agrare, vol. II, p. 165-166, nr. 100; Condica lui Constantin
Mavrocordat, vol. II, pp. 768-770, nr. 1606.
25
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova în sec.
XIV-XVII, Bucureşti, EER, 1971, p. 379.
11
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apoi cu Maria Călmaşul / Callimachi. Prima soţie, Safta 26, a murit de tânără şi a
lăsat în urmă trei copii: Eftimie, Constantin şi Iordache.
Cea de-a doua soţie a lui Gheorghe Canano a fost Maria, fiică a lui Teodor
Călmaşul, soră cu Gavril Callimachi, ajuns mitropolit al Moldovei, şi cu domnul
Ioan Callimachi 27. Şi ea a mai fost căsătorită cu postelnicelul Ursuleţ 28, de loc din
zona Dorohoiului 29. Căsătoria lui Gheorghe şi a Mariei s-a realizat, probabil, în
intervalul 1742 - 1747 30, şi s-a încheiat înainte de 31 mai 1758, când boierul
Gheorghe Canano nu se mai afla în viaţă 31. În timpul căsniciei lor li s-au născut doi
fii: Şerban şi Ioniţă 32.
Cel mai mare dintre fiii din prima căsătorie a lui Gheorghe Canano a fost
Eftimie 33. Este posibil ca acest prenume să fie de fapt cel pe care l-a primit la
intrarea în monahism. S-a născut prin 1720, după cum se poate deduce dintr-o
scrisoare a sa de la sfârşitul secolului al XVIII-lea 34. A intrat de timpuriu în obştea
călugărească şi a dedicat slujirii bisericii peste o jumătate de secol, aproximativ
între anii 1750 35 şi 1805 36. Faptul că a devenit egumen la Secu la aproximativ 30
de ani, înainte ca rudele sale să acceadă la conducerea ţării şi a bisericii Moldovei,
ne determină să credem că această mănăstire era şi locul unde a fost tuns monah.
BCU Iaşi, Mss. nr. 104. Pomelnicul mănăstirii Doljeşti, p. 49. Pe fila dedicată familiei
egumenului Eftimie Canano sunt înscrise printre altele: „Gheorghie. Safta. Maria. Canano
vel jit<nicer> cu giupânesele dum<nealui>: părinţii mai sus numiţilor ctitori”.
27
A.D. Xenopol, op. cit., pp. 160-166.
28
Despre acesta, a se vedea: CDM, vol. V, întocmit de Veronica Vasilescu şi Doina Duca Tinculescu, Bucureşti, DGAS, 1974, pp. 435-436, nr.1584; Documente bârlădene, de Iacov
Antonovici, vol. V, Bârlad, 1924, pp. 340-345; N. Iorga, Documente privitoare la familia
Callimachi, vol. II, p. 219; A.D. Xenopol, op. cit., p. 219.
29
Ursuleţ a murit în Iaşi, după data de 10 mai 1740. În legătură cu acest eveniment, un
document scris la 25 mai 1759 menţionează despre dificultăţile Mariei: „Şi neavând bani să
ia de aiure, au luat bani cu dobândă de l-a grijăt, fiind om scăpătat, şi toate grijăle li-au
făcut domnia ei, şi la moarti, şi după moarte, şi au rămas şi cu copil mic di patru luni, şi lau crescut în sărăcii cu multă cheltuială, dăndu-l şi la învăţătură, şi când i s-a înplinit 18
ani, au murit şi copilul, încăş l-au grijăt domnia ei în viaţă şi după moarte, după cât i s-au
căzut unui fiu de boier, tot cu ali sali, nerămânându-i nimică de la bărbatul cel dintâi,
afară di această giumătate di sat di Comăneşti” (N. Iorga, Documente privitoare la familia
Callimachi, vol. II, pp. 213-214).
30
Ibidem, pp. X-XI.
31
La această dată, Scarlat Grigore Ghica voievod îi acorda Mariei jitniceroaia unele scutiri
de taxe şi vorbea despre soţul acesteia la trecut, semn că murise (N. Iorga, Studii şi
documente, vol. XXI, p.141).
32
N. Iorga a susţinut, la un moment dat, că Gheorghe şi Maria Canano au avut trei fii
(Ibidem, p.126).
33
C. Gane, Dincolo de zbuciumul veacului, pp. 135-136. N. Iorga greşea când arăta că
Eftimie era fiul Mariei Callimachi.
34
N. Iorga, Studii şi documente, vol. XXI, p. 165.
35
Costin Clit, Documente privind istoria mănăstirilor Secu şi Neamţ (II), în „Prutul”,
V(XIV), 2015, nr. 55, p. 99.
36
N. Iorga, Studii şi documente, vol. XVI, Bucureşti, 1909, p. 90.
26
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Cariera monahală a lui Eftimie Canano este relevată de un număr important
de documente. Aşa cum rezultă dintr-un act redactat la 9 ianuarie 1750, la această
dată el era egumen al mănăstirii Secu şi primea împuternicire domnească pentru aşi cauta ţiganii care „s-au strămutat de la locul lor ducându-să pe la alte
locuri” 37. În acel moment, Canano l-a înlocuit de la conducere pe Atanasie; s-a
aflat la cârma obştii circa un an 38. În iunie 1765 era la Doljeşti 39, unde semna ca
martor, împreună cu ieromonahul Dionisie Hudici şi monahul Iorest Roset,
documentul prin care hatmanul Vasile Ruset se angaja să zidească o biserică în
schitul de pe malul Siretului şi să-i doneze câteva sate 40. Aşa cum ne demonstrează
Pomelnicul Doljeştilor 41, Eftimie Canano a fost ctitor ulterior al aşezământului
monastic care s-a dezvoltat aici în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.
În acelaşi an, după 17 septembrie 42, când în scaunul mitropolitan se afla
Gavril Callimachi, unchiul său, Eftimie Canano a fost numit pentru a doua oară
egumen al mănăstirii Secu 43. De această dată, a condus obştea pentru un deceniu,
între 1765 şi 1775 44. Documentele din această perioadă evidenţiază preocuparea
egumenului în discuţie pentru a administra cât mai eficient proprietăţile
aşezământului religios, care cuprindeau 23 de sate şi părţi de sate şi o întinsă
regiune montană 45. Astfel, la 22 august 1766, Canano reclama domniei că nişte
„unguri” din Săbăoani-Roman vindeau vin pe moşia mănăstirii „şi den pricina lor
stă vinul mănăstirii nevândut” 46. După o nouă jalbă a călugărilor, marii boieri au
hotărât „să se urmedze a să vinde numai vinul mănăstirii, după cum hotărăsc
ponturile” 47. La 19 ianuarie 1774, Toader Bâtcă căpitan din Cozmeşti-Lăpuşna
arăta că s-a învoit cu egumenul Eftimie Canano „să facem sat pe această moşie. Şi
ne-am tocmit să dăm pe tot anul câte cincizăci de stoguri de fân la sfânta
mănăstire” 48.
37

Costin Clit, op. cit, p. 99.
Protos. Macarie Ciolan, Mănăstirea Secul, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
1987, p. 75.
39
Iulian Marinescu, Două documente relative la schitul Doljeşti (Roman), în BCIR, VIII,
1929, p. 64.
40
Ibidem.
41
BCU Iaşi, Mss. nr. 104. Pomelnicul mănăstirii Doljeşti, p. 49.
42
Într-un document scris la 27 septembrie 1765 este prezentat ca simplu ieromonah (Mihai
Mîrza, Din corespondenţa episcopului Ioanichie al Romanului (1747-1760), în AŞUI, serie
nouă, istorie, tom LX, 2014, p. 303; dacă ar fi fost deja egumen la Secu, demnitatea i-ar fi
fost consemnată cu siguranţă.
43
Ion Gumenâi, op. cit., p. 55.
44
A.I. Iaţimirski, Slavianskaia i ruskia rukopisei rumânskih bibliotek, Sankt Petersburg,
1905, p. 599; N. Iorga, Mănăstirea Neamţului. Viaţa călugărească şi munca pentru cultură,
ed. a III-a, Mănăstirea Neamţ, 1925, p. 56.
45
I. Bogdan, Sămile mănăstirilor de ţară din Moldova pe anul 1742, în BCIR, vol. I, 1915,
pp. 263-267.
46
Documente privind relaţiile agrare, vol. II, Moldova, p. 418, nr. 412.
47
Ibidem, p. 430, nr. 423.
48
Ibidem, pp. 458-460, nr. 459.
38
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În deceniul petrecut la Secu, Canano a dovedit interes şi pentru
funcţionarea în bune condiţii a vieţii monahale. Aşa cum precizează pomelnicul
ctitoricesc din 1845, el „au dres oparte de zid, toată despre răsărit, și au dres și
pirgul ce iaste despre oltariul S(fântului) Nicolae și au făcut și 2 chilii cu cămăr(i)
înlăuntrul mănăstirii, cum intri pe poartă de la stânga” 49.
Ocuparea Bucovinei de către habsburgi şi cedarea acestei regiuni a produs
agitaţie şi în interiorul mănăstirilor. Aflat la conducerea Dragomirnei, Paisie
Velicicovschi şi-a propus să treacă împreună cu soborul său numeros în Moldova
liberă. Aflând despre această intenţie, din solidaritate şi compasiune, egumenul
Eftimie Canano l-a invitat pe Paisie în mănăstirea pe care o păstorea 50. Chemarea
sa a fost acceptată şi aprobată şi de domnie. „Şi de acolo pornind la drum, când se
apropia de monastirea Secului, atunci i-au ieşit înainte părintele igumenul Eftimie
Cănănău, cu părintele Nifont proinegumenul şi cu tot soborul şi cu preoţii şi
diaconii îmbrăcaţi, trăgând şi clopote întru slava lui Dumnezeu” 51. Era 15
octombrie 1775.
Bucuria întâlnirii celor doi egumeni a fost scurtă. Paisie a preluat efectiv
conducerea Secului şi i-a izgonit pe locatarii acesteia. „Cum a venit Paisie de la
Dragomirna, a alungat asupra iernii pe toţi călugării cei vechi, care alungaţi de
ruşi au plecat toamna în octombrie şi noiembrie, atunci iarna fu timpurie şi
geroasă, şi s-au împrăştiat care pe unde au putut” 52, nota arhiereul Narcis
Creţulescu, un bun cunoscător al trecutului mănăstirii Secu.
Unii dintre călugării secani au plecat la Râşca, alţii la Vorona, alţii la
mănăstirea Gorovei. Eftimie Canano s-a aşezat pentru o vreme la metocul din
Vânători-Neamţ. În 1779, probabil că se afla încă în acest ultim loc, când i s-a
solicitat de către domnie să participe la măsurarea moşiei Ungheni, pe Moldova, a
banului Constantin Başotă 53.
În 1785-1786, Eftimie Canano a fost egumen al mănăstirii Bisericani 54. Era
perioada în care în acest loc se edifica biserica ce există şi astăzi 55. Un astfel de
proiect necesita un efort material şi fizic deosebit. Nu ştim care a fost contribuţia
noului egumen la realizarea lăcaşului de cult; pisania cu data 20 iunie 1786 nu
înscrie decât „silinţa şi osteneala ieromonahului Ioil” 56, cel care l-a precedat şi
Costin Clit, Pomelnicul Mănăstirii Secu din 1845, în „Buletin informativ al
Simpozionului Naţional Rolul Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei”, vol.
III, p. 222.
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Ediţia a III-a adăugită. Studiu introductiv <de> pr. Elia Citterio. Ediţie îngrijită şi
prezentată de diac Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis, 2015, pp. 261-262.
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Narcis Creţulescu, Istoria sfintei mănăstiri Gorovei, Dorohoi, 1898, p. 11.
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ASI, Mănăstirea Bisericani, II/24, VII/2-4 şi VIII/1
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Neamţ, Piatra Neamţ, Editura Nona, 2003, p. 66.
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urmat la conducere pe Canano. Ni se pare ciudată înlocuirea lui Ioil, ce se afla la
conducere cel puţin din 1776 57. Pomelnicul mănăstirii Bisericani, publicat de
Nicolae Iorga, precizează că egumenul Canano „a dat optsute de lei de au făcut
hăleşteu la Troiţa” 58.
În 1793, când avea peste 70 de ani, după o încercare de a se localiza la
Dolhasca, pe moşia arendată de fratele lui, banul Iordache, Eftimie s-a aşezat la
schitul Vorona din ţinutul Botoşani 59, care în trecut beneficiase şi de sprijinul
material al tatălui său 60. Monahul a dăruit, la rândul lui, câţiva ţigani, „ca să hie
pentru slujba schitului” 61. Aşa cum o dovedeşte Pomelnicul din 1846 al mănăstirii
Vorona, Eftimie Canano a fost egumen al acestui lăcaş de cult în ultimii ani ai
vieţii, cu aproximaţie între 1796 62 şi 1805 63. A murit înainte de 11 octombrie 1805.
Deşi s-a arătat că ar fi fost egumen şi la mănăstirea Fâstâci-Vaslui, o astfel
de ipoteză nu este susţinută şi documentar 64.
De la mama sa Safta, nepoata postelnicului Constantin Ciobanul, a
moştenit o avere semnificativă, compusă din satele Siliştea şi Bârjoveni, părţi din
Hociungi, ţinutul Neamţ, şi mai mulţi ţigani 65. El însuşi a cumpărat părţi în
Ţuţcani 66 şi un loc de casă în Târgu-Neamţ 67. Majoritatea acestor proprietăţi le-a
donat bisericii din Siliştea, clădită cu cheltuiala sa 68. De asemenea, a dăruit robi
ţigani nepoţilor şi fraţilor săi şi unor schituri şi mănăstiri 69.
Prin preajma anului 1790 70, liniştea monahului Eftimie Canano a fost
tulburată de câteva evenimente care s-au succedat cu rapiditate în familia sa.
57
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Maria, fiica vornicului Toader Cantacuzino, soţia lui Constantin Canano sulger,
nepot de frate al călugărului, a profitat de boala şi apoi de moartea soţului ei, dar şi
de firea blândă a monahului în discuţie, şi a meşteşugit un act de donaţie prin care
averea lui Eftimie era trecută în proprietatea fiului ei 71. La o primă judecată, marii
boieri au hotărât ca satul Siliştea să fie stăpânit de Maria, ca mamă a copilului ei
minor, iar Bârjovenii, numit şi Lipoveni, să rămână monahului. Însă Maria a
ignorat sentinţa, şi-a însuşit ambele moşii şi l-a ameninţat pe trimisul fostului
egumen „că ţi-oi da o bătaie de nu te vei pute întoarce la părintele” 72. O scrisoare
a lui Eftimie Canano, către fratele său vitreg, spătarul Ioniţă Canano, evidenţiază
cu picanterie clipele dificile prin care a trecut slujitorul bisericii. ”Eu eram bolnav,
şi eram slab, nu mă puteam apăra de dânsa, şi mi-am lăsat casa şi tot ce am avut şi
am ieşit de acolo. (...) dară dumneaei s-au măritat; s-au măritat până a nu muri
soţul ei; că au venit un călugăr muntean din Ţara Muntenească, şi s-au tocmit
dascăl în Români, la serdăreasa Ilinca 73, şi au început a veni şi în Selişte, şi
degrabă s-au dat în prieteşug cu cucoana (...). El s-au dus la mănăstire la Tazlău,
şi în toate zilele vine răvaşe de la dânsul la cucoana, şi de la cucoană merge la
dânsul. Şi într-acele dragoste a lor au muritu şi <Constantin sulgerul, soţul ei>, şi
îndată au trimis dumneaei de l-au adus pe tâlhar de la Tazlău” 74.
Corespondenţa care s-a păstrat evidenţiază şi o legătură specială între
Eftimie Canano şi mama sa vitregă, Maria, dar şi şi cu fratele său din a doua
căsătorie, Ioniţă. Eftimie a avut un rol decisiv în realizarea schimbului de moşii
dintre Maria jitniceroaia, „maştiha” sa, şi mănăstirea Solca, prima dând câţiva
munţi de lângă Câmpulung şi primind în loc satul Costeşti-Botoşani 75. Tot el a fost
alături de mama sa vitregă la boala sa şi i-a alinat ultimele clipe de viaţă 76.
Într-o altă scrisoare, după ce îi dădea veşti despre starea moşiei de la
Băneşti şi îl dojenea pentru delăsarea manifestată faţă de organizarea acesteia,
Eftimie îi preciza fratelui său Ioniţă: “Eram doritu ca să vin la Eşi, mai mult ca să
ne vedem cu dumneata, că de multă vreme nu ne-am văzut, (...) dar din pricina
slăbiciunii n-am putut să viu. Osăbit frate, acum, dumneata, cu agiutorul lui
Dumnezeu ai ieşit între obrazele cele mari, care toţi fraţii s-au cinstit cu dumneata,
şi dumneata cu Eşu bine o duci, iar cu ţara nemic nu te foloseşti” 77.
Ieromonahul Eftimie Canano îşi doarme somnul de veci în cimitirul
mănăstirii Vorona 78. A fost cel mai longeviv dintre fiii lui Gheorghe Canano; la
moarte avea aproximativ 85 de ani. Prin firea sa blândă şi prin cumpătare a fost
opusul unora dintre fraţi şi nepoţi, despre care Constantin Sion nota cu sarcasm:
”Iar Ioan vodă Sturza, pe Iancu Cananău l-au făcut postelnic, pe Grigore de la
71
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satul Corochieştii, ţinutul Dorohoiului, agă, şi pe Costachi, care şede în Iaşi şi ave
casele unde este acum criminalul, în uliţa Păcurarilor, l-au făcut postelnic, deşi
era un om foarte prost, şi pe Constantin Cananău, ce şede la Dolhasca, ţinutul
Sucevei, l-au făcut ban, măcar că era prost şi beţiv” 79.
Cu cele bune şi cele rele, boierii Canano au fost şi o pată de culoare
interesantă în societatea românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din
prima jumătate a veacului următor, intuind mai repede decât alţii că puterea omului
rezidă şi în uşurinţa cu care se adaptează la schimbările vremii. În acest sens,
amintim că Iancu Canano de la Corni - Botoşani a fost printre primii moşieri care a
introdus metode moderne de cultivare a cartofului, la începutul secolului al XIXlea. Costache Canano, fiul lui Ioniţă Canano, văr cu Şerban, cel la care am făcut
referire în rândurile de mai sus, a moştenit firea boemă a tatălui său şi era un
meloman înrăit; era recunoscut în Iaşii deceniului patru al secolului al XIX-lea
prin seratele organizate la casele sale. Un anunţ publicat în „Albina românească”
din 8 oct. 1831, aducea la cunoştinţa celor interesaţi despre sosirea în capitala
Moldovei a soţilor Monari, artişti la opera italiană din Sankt Petersburg: ”Acest
concert va fi mâne la 8 ciasuri în casele dumnealui postelnicului Constantin
Canano. Arătaria versurilor, ce să vor cânta, să află însămnată în înadinsul afiş,
poftitoriu pe înalta novileasă, şi pe iubitorii de muzică ai capitaliei Moldovii, a vini
la aciastă sară“.
Mots-clés: XVIIIe siècle, moine, famille boyard, abbé, monastère de Secu,
tempérance.
LE MOINE EFTIMIE CANANO
(Résumé)
Au dix-huitième siècle et dans la première décennie du siècle suivant vivait
le moine Eftimie Canano. Il était membre d'une famille de boyards originaires de
la Méditerranée, installée en Moldavie avant 1700. Eftimie Canano était abbé du
monastère Secu, Bisericani et Vorona et a noté en son temps par la modération et
de l'esprit de ménagère. De lui, ils ont gardé quelques lettres montrant la proximité
des frères et des exhortations à une vie simple et à l'esprit des canons de l'église.
Abrevieri (altele decât cele din listă)
AAR- Analele Academiei Române, Bucureşti;
ANBT-Arhivele Naţionale Botoşani;
ANI- Arhivele Naţionale Iaşi;
DTN- Din trecutul nostru, Chişinău.
Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane.
Boierii moldoveni. Text ales şi stabilit, glosar şi indice de Rodica Rotaru. Prefaţă de Mircea
Anghelescu. Postfaţă, note şi comentarii de Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, Editura Minerva,
1973, p. 106.
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Eftimie
monah

Ştefan Stamati vist.
=Safta Bantăş

Familia Canano
(sec. XVIII)
Constantin vel căminar
=Tofana Şeptilici

Ecaterina
=Toma Balş

Ursa
= Vasile Ciudin post.

Nastasia?
Constantin ban
Maria
….. =fiică a lui Matei Millo =Costachi Sturza

Ioniţă vel spătar
2

Maria
= Adam Luca sulger

Şerban vel spătar
1

Gheorghe vel jitn.
=Safta, fiică a lui Dumitrache armaş
=Maria Callimachi

Ilinca
Maria
=Const. =Mihalache
Crupenschi
Costache
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Iordache
pitar

Constantin vel pah. Iordache vel ban
= Safta
= Irina

Constantin sulger
=Maria
Cantacuzino
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1
Şerban vel spătar.
= Balaşa Sturza

Grigore
=Profira Manole
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Smaranda
=Ioan Luca

Maria
=Andrei Millo

Ruxanda
=Vasile Prăjescu

2
Ioniţă vel spătar
=Maria Rosetti

Iancu
=Maria Holban

Elena
Costachi
=Grigore Razu =Catinca Vârnav
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