Andrei TIMOTIN

Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ:
un text eshatologic românesc de la sfârşitul
secolului al XVIII-iea
În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, în cadrul
curentului de reînnoire a vieţii monastice iniţiat de stareţul Paisie
Velicikovski, la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ s-au
realizat, în afara operei de transpunere în limbile română şi
slavonă a scrierilor patristice care vor sta la baza Filocaliei greceşti
tipărite la Veneţia în 17831, şi traducerea, respectiv copierea
câtorva dintre textele eshatologice bizantine şi postbizantine care
au circulat în manuscrisele româneşti2.
În acest context se înscrie redactarea la mănăstirea Neamţ,
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a unui text eshatologic, Vedenia
monahului Teodosie de la Neam/, singurul text original de acest gen
redactat în limba română cunoscut până în prezent. Cea mai
veche versiune cunoscută a textului se află într-un manuscris
copiat la Mănăstirea Neamţ în anul 1849 de monahul Mateiu
Munteanul şi înregistrat în Biblioteca Academiei Române sub
Despre traducerile româneşti din literatura patristică şi filocalică, vezi
mai ales N. A. URSU, „Şcoala de traducători români din obştea stareţului Paisie
de la Mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ", Teologie şi Viafit, (serie nouă a
M.M.S.), 4, 11-12, 1994, pp. 58-83. Un inventar al manuscriselor de la Neamţu a
fost realizat de D. FECIORU, „Manuscrisele de la Neamţu. Traduceri din Sfinţii
Părinţi şi din scriitorii bisericeşti", ST, seria a II-a, 4, 7-8, 1952, pp. 459-487, care
a publicat şi catalogul manuscriselor care se aflau în biblioteca Mănăstirii
Neamţ în primele decenii ale secolului al XIX-lea: „Un catalog vechi de
manuscrise şi cărţi al bibliotecii Mânăstirii Neamţului", BOR, 59, 7-8, 1941,
pp. 414-443..
2
Vezi Andrei TIMOTIN, « La litterature eschatologique byzantine et
post-byzantine dans Ies manuscrits roumains », RESEE, 40, 1-4, 2002, sub tipar.
1
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cota 4701 3: Istorie pentru vedeniia ce au văzut pentru mănăstirea
Neamţului

un părinte, anume Teodosie, dintru aceeaşi mănăstire, la
leat 1797, în luna lui dechemvrie, după moartea cuviosului
arhimandritului şi stareţului Paisie sfinţilor monastiri Neamţului şi
Secului, cu trei ani mai pe urmă.
O altă versiune a textului, fragmentară, se află în mss. 154
din biblioteca Mănăstirii Neamţ, integrată în cadrul Vieţii lui Paisie
compilate de arhimandritul Augustin Braha în colaborare cu
arhimandritul Gherasim Miron între anii 1852 şi 18564 • Această
versiune a fost publicată recent de către diac. Ioan Ivan ca anexă a
textului Vieţii lui Paisie redactate de cei doi autori5, textul editat
fiind însă modernizat, prezentând multe omisiuni, inserţii şi alte
6
inadvertenţe în raport cu cel aflat în manuscris • Textul Vieţii lui
Paisie alcătuit de Augustin Braha şi Gherasim Miron îmbină datele
cuprinse în Vieţile lui Paisie redactate în prima jumătate a secolului
al XIX-lea de Isaac Dascălul, Grigorie Dascălul, schimonahul
Vezi însemnarea de pe mss. rom. BAR 4701, f. 19': „Am scris această
vedenie la anul 1849, octovrie 12, de pe a părintelui Ghenadie şi o preascriseiu
cu, Matciu monahul Mw1teanul". Însemnarea este reprodusă şi în Gabriel
ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti din Biblioteca Academiei Române, IV,
Bucureşti, 1992, pp. 93-94. El redactează de asemenea la Mănăstirea Neamt un
alt miscelaneu în anul 1837, aflat în Biblioteca Academiei Române sub cota 1852,
cuprinzând Prorocia sfântului Metodie al Patarelor şi pravile călugăreşti (vezi
Gabriel ŞTREMPEL, Catalogul, II, Bucureşti, 1983, pp. 81-82).
4
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, ff. 158'/17-162'/5.
Manuscrisul cuprinde: fnainte cuvântare cătră tot pravoslavnicul cetitoriu (ff. 1'I
1-3' /17; filele 3 şi 4 sunt inversate), Istorie pentru sfânta Monastire a Neamţului (ff.
3v /1-44''/ 12), Istorie pentru sfânta Monastire a Secului (f. 45' /1-69v /12) şi Viiaţa
părinelui stareţului Paisie (ff. 70' I 1-193v I 4).
5
Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ, editie îngrijită de diac. prof. Ioan
IV AN, Iaşi, 1997, pp. 112-116, anexa a III-a. Textul a fost redactat iniţial în
vederea tipăririi, însă manuscrisul nu a fost niciodată publicat. Doar o scurtă
istorie a mănăstirilor Neamţ şi Secu, rezumată după cele două istorii cuprinse în
manuscrisul 154, a fost tipărită la Neamţ în anul 1857 (vezi IBIDEM, p. xii).
6
Semnalăm câteva dintre aceste inadvertenţe între textul editat de diac.
Ioan Ivan şi cel din mss. 154 din biblioteca mănăstirii Neamţ: „barba mică şi
spălăcită" în loc de „barba mică ca a lui Cazlar Agasi" (f. 158v), „înfricoşat" în
loc de „întunecat" (f. 158'), „bătută ca fierul" în loc de „fier bătut" (f. 158"),
„poli" în loc de „polc" (f. 159'), „neînţeles" în loc de „turcesc" (f. 159v), omis „în
loc de biciu ţinea un şarpe" (f. 159"), omis „Bimbaşa" (f. 160') etc.
3

108
https://biblioteca-digitala.ro

Mitrofan şi schimonahul Platon7 • La sfârşitul textului, între filele
157"-193v, autorii au adăugat o scurtă istorie a stareţilor mănăstirii
Neamţ, începând cu Sofronie şi sfârşind cu Gherasim Miron,
utilizând de asemenea izvoarele aflate în biblioteca mănăstirii. În
acest cadru, perioada stăreţiei lui Sofronie este înfăţişată prin
intermediul Vedeniei monahului Teodosie, al cărei început şi sfârşit
autorii le prelucrează în vederea inserării logice a textului în
istoria stareţilor de la Neamţ8 •
7

Textul Vie/ii lui Paisie din ms. 154, identificat de arhim. Ciprian Zaharia,
a fost pentru prima dată publicat de Dan ZAMFIRESCU, „Isaac Dascălul.
Biografie inedită a stareţului Paisie cel Mare", Revista Funda/iei Drăgan, 3-4, 1987,
pp. 470-554, unde această biografie este considerată un plagiat după biografia
realizată de Isaac Dascălul. Această opinie a fost contestată de diac. Ioan Ivan în
Via/a Cuviosului Paisie (vezi p. xxvii), care consideră că Augustin Braha şi
Gherasim Miron au folosit, în afara Vie/ii lui Isaac Dascălul, astăzi pierdută, şi
biografiile întocmite de monahii Mitrofan, Grigorie Dascălul şi Platon. Via/a lui
Grigorie Dascălul a fost tipărită la Neamţ în 1817, şi reeditată, însoţită de note şi
comentarii de Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, un moment românesc în istoria
spiritualităfii europene, Bucureşti, 1996, pp. 117-141. Via/a lui Platon a fost tipărită
în dublă ediţie, slavonă şi românească, în anul 1836, la Neamţ şi republicată de
Gheorghe RACOVEANU, Via/a şi nevoinfele fericitului Paisie, Râmnicu Vâlcea,
1935. Viaţa lui Mitrofan, redactată în slavonă, a fost editată în 1986 după
manuscrisul 153 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, de A E. N. TACHIAOS, The

Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Romanians in the XVIII"' Century.
Texts re/ating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794), Thessaloniki,
1986, pp. 95-150. O traducere românească a acestei ediţii în Cuviosul PAISIE de la
Neamţ, Autobiografia unui „stare{" urmată de Viaţa „stareţului" Paisie scrisă de
monahul Mitro/an, ediţie îngrijită de diac. Ioan I. ICĂ jr., Sibiu, 1996, pp. 189-291
(PAISIE, Autobiografia). În general, pentru problemele ridicate de biografiile lui

Paisie, vezi P. Elia CITTERO, „Un „stareţ" şi „autobiografia" lui. Introducere", în
PAISIE, Autobiografia, pp. 45-52.
8
Versiunea aflată în mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ începe
după cum urmează: „Iară întru al treilea an al stăreţiei sale (i.e. a lui Sofronie)
s-au întâmplat oareşicăruia părinte, anume Teodosie, acest fealiu de vedeanie:
că întru o zi, după ce au ieşit de la cântarea utrenii<i>, s-au culcat să se
odihnească puţin î ... ş" (f. 158'), fiind omisă astfel introducerea existentă în mss.
rom. BAR 4701 (f. 1'). De asemenea, la sfârşitul textului, în ms. 154 de la Neamţ
este omisă fraza: „Aceste puţine din cele multe ce au vorbit monahul cu
diavolul acela arătat în chip de cneaz. Sfârşit." (mss. rom. BAR 4701, f. 18v),
fiind înlocuită cu o alta, pentru a încheia logic capitolul dedicat stareţului
Sofronie şi pentru a-l introduce pe cel despre stareţul Doratei: „Deci stareţului
Sofronie, la al şaselea an al stăreţiei sale, din pricina bătrâneţelor, slăbindu-i
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Având ca model istoria compilată de Augustin Braha şi
Gherasim Miron, ieromonahul Andronic va redacta în 1876, în
volumul al patrulea din Istoria mănăstirii Neamţului, o Istorie pentru
toţi părinţii stareţi

carii au ocârmuit soborul din sfintele monastiri
Neamţul şi Secul după mutarea cătră Domnul a preacuviosului
părintelui nostru stareţului Paisie Velicikovski şi pentru toată averea
hărăzită soborului sfinţiei sale9 • În capitolul dedicat stareţului
Sofronie în cadrul acestei istorii, Andronic a inserat, după modelul
mai sus amintit, textul Vedeniei monahului Teodosie de la Neamţ •
Cea din urmă versiune cunoscută a textului a fost copiată în
anul 1913 la mănăstirea Prodromul de la Muntele Athos 11 •
Textul Vedeniei monahului Teodosie de la Neamţ, compoziţie
unică în cadrul genului literaturii eshatologice, înfăţişează
convorbirea pe care, la trei ani de la moartea lui Paisie, un călugăr
bătrân din obştea staretului, Teodosie, o poartă, în „vedenia
10

vedearile ochilor şi CW1oscând el cum că să face sminteală soborului orbiciunea
lui, au dat paretesis de stăreţie, iară soborul au ales şi au pus pre părintele
Doroteiu stareţ" (mss. 154 din biblioteca mănăstirii Neamţ, f. 162').
9
Vezi mss. rom. BAR 1270, vol. IV, f. 2'.
10
IBIDEM, f. 10' /22-13v /25. Textul inserat de Andronic începe după
cum urmează: Era în sfânta monastirea Neamţului un cuvios părinte, anume
Teodosie. Deci acestuia, întru al treilea an al stăreţiei părintelui Sofronie i s-au
arătat acest fealiu de vedenie" (f. 10'), fiind omisă astfel introducerea existentă
în mss. rom. BAR 4701 (f. 1'). De asemenea, atât la sfârşitul textului lui
Andronic, cât şi în istoria lui Braha şi Miron, este omisă fraza: Aceste puţine
din cele multe ce au vorbit monahul cu diavolul acela arătat în chip de cneaz.
Sfârşit." (mss. rom. BAR 4701, f. 18v), fiind înlocuită cu o alta, pentru a încheia
logic capitolul dedicat stareţului Sofronie şi pentru a-l introduce pe cel despre
stareţul Doratei: „Blagoslovitului stareţ Sofronie, întru al şaselea an al stăreţiei
sale, din pricina bătrâneatelor, slăbindu-i vederile ochilor şi CW1oscând el cum
că să face sminteală vieţuirii sobornicilor orbiciunea lui, au luat pareates de
stăreţie, iară soborul au ales şi au pus pre părintele Doroteiu stareţ" (mss. rom.
BAR 1270, f. 15v).
11
Vezi arhim. Veniamin MICLE, Manuscrisele româneşti de la Prodromul
(Muntele Athos), Mănăstirea Bistriţa - Eparhia Rânmicului, 1999, p. 298. Textul se
află într-un manuscris din biblioteca mănăstirii înregistrat sub cota 173, între
filele 70v-79': Istorie pentru videnia ce au văzut un părinte anume Teodosie din sfânta
11

11

Monastire Neam/ul în anul mântuirii 1791, în luna dechemvrie, pentru aceaiaşi
monastire, după adormirea Preacuviosului Paisie, stare/ul şi arhimandritul sfintelor
monastiri Neamţul şi Secul, cu trei ani mai pre urmă.
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visului", cu un diavol. Silit de arhanghelul Mihail, diavolul îi
împărtăşeşte monahului tainele războiului nevăzut pe care îl duce
de aproape treizeci de ani împotriva călugărilor din mănăstirile
Secu şi Neamţ. Dialogul constituie o critică transparentă a
decăderii vieţii monastice în obştea lui Paisie după moartea
stareţului, rezultat, în opinia autorului, al concesiilor făcute de
succesorul lui Paisie, stareţul Sofronie. Dialogul este de asemenea
un prilej pentru relatarea pe scurt a biografiei lui Paisie şi pentru a
face referinţă la opera de traducere a textelor Părinţilor Bisericii
realizate sub supravegherea sa. Sfârşitul textului cuprinde
prevestiri privitoare la agonia vieţii monahale şi la sfârşitul
activităţii cărturăreşti în cele două mănăstiri, Secu şi Neamţ,
precum şi îndemnul adresat călugărului, trezit din viziune, de a
vesti monahilor, spre întărire, cele auzite.
Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ prezintă mai multe
trăsături comune care o înrudesc cu alte scrieri eshatologice
bizantine sau postbizantine care au circulat în copii manuscrise
româneşti începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea până în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Împletirea scenariului istoric
cu cel eshatologic, influenţa directă a iconografiei, elementele
comune credinţelor şi cărţilor populare, precum şi caracterul oral
al limbii textelor sunt câteva dintre trăsăturile care caracterizează
deopotrivă scrierile eshatologice de origine bizantină şi textul
redactat la Mănăstirea Neamţ la sfârşitul secolului al XVIII-lea 12 •
Între aceste trăsături, influenţa iconografiei, respectiv a temei
iconografice a Judecăţii de Apoi, asupra scrierilor eshatologice este
cu siguranţă una dintre cele mai remarcabile.
Astfel, în textul Vedeniei monahului Teodosie, descrierea
înfăţişării diavolului prezintă mai multe trăsături comune cu cele
care se pot observa, în pofida degradării la care a fost supusă
12

Vezi Andrei TIMOTIN, « La Vision de kir Daniil dans Ies manuscrits
de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine», Archaevs, 4, 3, 2000, pp. 187-212;
IDEM, « Croyances et visions eschatologiques dans le Sud-Est de l'Europe.
Introduction », Archaevs, 4, 4, 2000, pp. 227-236; Scrieri eshatologice postbizantine:
Vedenia Sofianei, Vedenia lui chir Daniil, studiu introductiv, edil;i.e şi glosar
Andrei TIMOTIN şi Emanuela TIMOTIN, în Cele mai vechi citrJi populare în
literatura româM, voi. VI, Bucureşti, 2002, în curs de apariţie.
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această secvenţă,

în cadrul complexului iconografic al Judecăfii de
Apoi de pe pereţii exteriori ai mănăstirilor bucovinene 13 • Urechile
„lungi şi ascuţite ca de măgariu", „nasul mare şi nările foarte
largi", ochii roşii, „sângeraţi", „barba mică" şi brâul asemenea
unui „şarpe de cei de Indiia, carii ca săgeata trece prin om" mai
pot fi încă privite, de pildă, în complexul iconografic al Judecăfii de
Apoi din pridvorul mănăstirii Suceviţa. Ceafa de „fier bătut" şi
umerii „de oţel ca năcovalul" pot fi lesne asociate nuanţei gri,
amintind culoarea oţelului, în care este pictată figura diavolului în
cadrul complexului Judecăfii de Apoi. De asemenea, „scaunul", pe
care este aşezat diavolul, asociat unui tigru, poate fi o confuzie a
autorului, care a asociat leviatanul, pe care este aşezat diavolul,
tigrului, un animal a cărui înfăţişare, foarte probabil, nu o
cunoştea, aşa cum o dovedeşte glosa „o hiară ce aşa să numeşte".
În sfârşit cele „patru coarne ca de capră, doă înainte, strâmbe, şi
doă înapoi" ne întâmpină într-un alt complex iconografic al
Judecăfii de Apoi, cel de pe peretele sudic al Voroneţului.
Influenţa temei iconografice a Judecăfii de Apoi este evidentă
şi în alte texte eshatologice bizantine şi postbizantine, precum
Vedenia Sofianei, Vedenia lui Cosma monahul, Vedenia lui Grigorie sau

Vedenia lui Nifon 14 •
În Vedenia monahului Teodosie, aceste trăsături, care
corespund influenţei directe a iconografiei, sunt completate însă
într-un mod baroc cu o serie de detalii rezultate din plasarea
scenariului într-un context istoric bine determinat. Astfel, diavolul
apare înfăţişat în chipul unui „căpitan de oaste", înarmat cu sabie,
înconjurat de „mulţime de ofiţiri" şi îmbrăcat cu „haine nemţeşti".
Ambivalenţa între războiul văzut şi cel nevăzut este evidentă în
această descriere. Conflictul ruso-turc din anii 1768-1774, în urma
Această reprezentare iconografică a diavolului din compexul Judecăţii
de Apoi are multe note comune cu imaginea diavolului aşa cum o întâlnim în
credinţele populare. Vezi în această privinţă mai ales I. A. CANDREA, Folclor!fl
medical român comparat, Iaşi, 21999, în special pp. 143-146; Elena NICULIŢA
VORONCA, Datinele şi credinţele poporului român, Cernăuţi, 1903, voi. I, pp. 18,
465-471, 1218; I. Gh. EANA, Diavolul în folclorul românesc, Oradea, 1939, pp. 15,
29. Pentru alte referinţe, vezi o bibliografie la I. TALOŞ, Gândirea magicoreligioasă la români. Dicţionar, Bucureşti, 2001, p. 50.
14
Vezi Scrieri eshatologice postbizantine, pp. 19-23.
13
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căruia

Bucovina a fost ocupată de austrieci, iar obştea lui Paisie
15
strămutată de la Dragomirna la Secu , precum şi cel ulterior, din
anii 1789-1792, în decursul căruia Moldova a fost ocupată de
armata ţaristă condusă de mareşalul Potemkin16, era încă prezent
în memoria monahilor din obştea lui Paisie, aşa cum o dovedeşte,
de pildă, şi biografia lui Paisie întocmită de schimonahul Mitrofan,
contemporan al acestor evenimente, pentru care „nemţii"
reprezentau în mod explicit uneltele diavolului17.
De altminteri, în această perioadă, implicaţiile politice nu
vor lipsi din istoria celor două mănăstiri. In timpul ocupaţiei
ruseşti, în 1790, la insistenţele mareşalului Potemkin, Paisie este
numit arhimandrit de către arhiepiscopul de Poltava, Amvrozie
Serebrenikov 18 • Se pare că moartea sa că a găsit un ecou
neaşteptat la împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, care va trimite
15

Mărturii directe ale strămutării obştii lui Paisie de la Dragomirna la
Secu în urma anexării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic se află biografiile
lui Paisie întocmite de Mitrofan (vezi PAISIE, Autobiografia, pp. 224-227), de
Grigorie Dascălul (vezi Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, pp. 127-129) şi de
Augustin Braha şi Gherasim Miron (vezi în Via/a Cuviosului Paisie, p. 48-50).
Despre contextul politic al conflictului ruso-turc din anii 1768-1774, vezi mai
ales G. BEZVICONI, Contribujii la istoria relaţiilor româno-ruse, Bucureşti, 1962,
pp. 148-165.
16
O mărturie directă asupra contextului în care s-a produs strămutarea
unei părţi a obştii lui Paisie de la Secu la Neamţ se află în scrisoarea stareţului către
voievodul Constantin Moruzi din 1779, reprodusă de Valentina Pelin în Sfântul
PAISIE de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Chişinău, II, 1999, pp. 181-185
(PAISIE, Cuvinte şi scrisori). Vezi de asemenea biografiile lui Paisie întocmite de
Mitrofan (în Paisie, Autobiografia, pp. 227-242, cu referinţe şi la biografia lui Platon în
sinoptic), biografia lui Grigorie Dascălul (vezi Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul,
pp. 129-131) şi de Augustin Braha şi Gherasim Miron (vezi Viaja Cuviosului Paisie,
pp. 50-53). Despre contextul politic al conflictului ruso-turc din anii 1787-1792, vezi
G. BEZVICONI, Op. cit., pp. 165-171.
17
Vezi textul lui Mitrofan în PAI SIE, Autobiografia, p. 259: „ Vai de
nenorocirea noastră! O, ce a făcut pizma vrăjmaşului! Nu în zadar a răcnit
diavolul noaptea din stâlpul turnului dinspre răsărit, chinuit de pizmă şi
căutând surparea vieţuirii noastre acolo. Fiindcă, cu îngăduinţa lui Dumnezeu,
vrăjmaşul a reuşit acest lucru, găsindu-şi uneltele în nemţi".
18
Vezi Viaja Cuviosului Paisie, p. 66 şi PAISIE, Autobiografia, p. 257 n. 95,
pentru referinţele sinoptice la biografiile întocmite de Platon şi Grigorie
Dascălul.
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19
11 multă milostenie" la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ şi
la care, potrivit mărturiei cronicii compilate de Augustin Braha şi
Gherasim Miron, succesorul său, Sofronie, va avea mare trecere 20 •
În acest climat, tensiunile dintre monahii slavi şi români se vor
adânci, iar în momentul retragerii trupelor ruseşti din Moldova,
în anul 1812, o dată cu revenirea lui Veniamin Costachi în
scaunul de mitropolit, va fi ales stareţ un ieromonah român din
Transilvania, Silvestru, întrerupând o lungă succesiune de stareţi
de origine ucraineană 21 •
Rezumatul biografiei lui Paisie pe care îl cuprinde dialogul
subîntinde perioada cuprinsă între stabilirea stareţului în chilia
sfântului Constantin, dependentă de mănăstirea Pantocratorul de
la Muntele Athos, şi strămutarea obştii sale de la Secu la Neamţ.
Această scurtă recapitulare corespunde cu istoria cunoscută din
scrisorile lui Paisie şi din biografiile întocmite de ucenicii săi:
mutarea în 1850 de la Kyparis în chilia sfântului Constantin din
pricina înmulţirii numărului monahilor, acolo unde este hirotonit
preot de episcopul Grigorie Râşca în 1758, şi strămutarea, în urma
creşterii continue a comunităţii, în schitul sfântului Proroc Ilie;
încercarea de a dobândi mănăstirea atonită Simonospetra şi

Vezi Viaja Cuviosului Paisie, p. 87: „Deci auzind de mutarea cătră
Domnul a preafericitului şi marea împărăteasă a toatei Rossii, Ecaterina a doao,
foarte mult s-au întristat pentru că foarte îl iubea şi multă milostenie i-au trimis în
monastirea Dragomirna, în monastirea Secului şi aicea în monastirea Neamţului,
veşminte, sfeşnice şi altele". Potrivit Istoriei sfintelor monastiri Neamjul şi Secul a
monahului Andronic, tradiţia daniior ruseşti pentru Mănăstirea Neamt va
continua pe durata Regulamentului Organic, când în timpul stăreţiei lui
Dometian, în anul 1830, generalul Kisseleff va dărui soborului zece mii de lei, iar
lui Dometian o cruce de aur, generalul Vioski două mii de lei, iar consulul rus din
Iaşi, Ghoerghie Timkovski, patru sute de lei şi „doaoă perdeale pentru icoana
făcătoare de minuni" (vezi mss. rom. BAR 2170, IV, f. 48').
20
Vezi mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 157": „Acesta au fost
cu neamul malorossian şi avea mare cinste la împărăteasa Ecaterina a dooa".
Informaţia este preluată în partea a IV-a a Istoriei lui Andronic în mss. rom. BAR
2170, IV, f. 8v şi în Istoriea despre fondarea monastirilor Neamjul şi Secul din Romania
redactată între 1856 şi 1860, aflată în mss. 161 din biblioteca Mănăstirii Neamţ
(vezi f. 47r).
21
Despre contextul numirii stareţului Silvestru cu sprijinul mitropolitului Veniamin Costachi, vezi Istoria lui Andronic, în mss. rom. BAR 2170, IV,
f. 25v şi Nicolae IORGA, Istoria bisericii româneşti şi a viejii religioase a românilor,
ed. a II-a, II, Bucureşti, 1930, pp. 403-404.
19
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mutarea obştii, în urma eşecului acestei tentative, în Moldova, la
Dragomirna, în septembrie 1763, cu sprijinul mitropolitului
Gavriil Callimachi şi al voievodului Grigorie Callimachi;
refugierea la mănăstirea Secu în octombrie 1775 în urma înglobării
Bucovinei în Imperiul Habsburgic şi, în sfârşit, mutarea obştii la
Neamţ în august 1779, din porunca voievodului Constantin
Moruzi, cumulând astfel administrarea ambelor mănăstiri 22 •
Nota distinctă a acestui rezumat al traseului urmat de
Paisie, în comparaţie cu biografiile redactate la mănăstirea Neamţ
în secolul al XIX-lea, o reprezintă aprecierea negativă a
strămutărilor succesive ale lui Paisie, culminând cu părăsirea
mănăstirilor Dragomirna şi Secu şi stabilirea la Neamţ, înfăţişate
drept o lucrare a diavolului:
„Eu încă de la Sfântagura, de când şădea stareţul
Paisie în mănăstirea Pandocratului, la chiliia sfântului
Constandin, de atuncea sânt rânduit ca să-i dau războiu
în toată viiaţa lui. Şi fiindcă şădea acolo cu linişte, am
rădicat eu pe oariicarii cu chip de râvnă, ca să vie la
călugărie, carii avea şi sirmea din destul şi l-am
îndemnat să-şi facă mănăstire la Prorocul Ilie şi cu
multe griji l-am încărcat şi văzând că şi acolo şăzând ne
arde luminile ochilor am îndemnat pe lăcuitori ca să le
dea o mănăstire împărătească şi acolo puţin nu căzuse
în unghiile meale, iară Hristos al lor ajutându-le, am
rămas biruit, însă după aceia găsind vreme cu priilej,
· i-am rădicat cu totul şi i-am adusu în Moldova la
mănăstirea Dragomirna. Şi acolo numai unul dintru ai
noştri am găsit. Deci am rădicat oştile chesariceşti şi au
cuprins cu stăpânire locul acela, iară pe stareţul l-am
gonit şi l-am adus la Secul. Şi acolo am găsit iară pe
unul de ai noştri. Deci am îndemnat pre stăpânitori ca
Vezi mai ales scrisoarea lui Paisie către părintele Theodosie,
arhimandritul Sihăstriei Sofroniev în PAISIE, Cuvinte şi scrisori, I, 1998, pp. 3564 şi scrisoarea lui Paisie către mitropolitul Moldovei, Gavriil Callimachi, în
volumul al Ii-lea (1999, pp. 87-93). Pentru biografii, vezi cronica lui Augustin
Braha în Viaţa Cuviosului Paisie, în special pp. 28-56, şi biografia lui Mitrofan în
PAISIE, Autobiografia, în special pp. 193-242, cu referinţe sinoptice.
22
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să

Acolo am găsit doi de
ai noştri. şi acolo unde este medeanul de războiu şi al
lor şi al nostru, pre mulţi am câştigat" 23 •
le dea

mănăstirea Neamţului.

Demn de consemnat este faptul că atât versiunea din Viaţa
lui Paisie compilată de Augustin Braha şi Gherasim Miron, cât şi
cea din Istoria lui Andronic, omit acest fragment din text,
înlocuindu-l printr-o scurtă parafrază, care suprimă tocmai această
perspectivă negativă asupra succesiunii deplasărilor obştii:
„Eu încă de la Sfântul Munte al Atonului, de când şedea
Paisie în mănăstirea Pantocratorului, la chiliile
sfântului Constantin, de atuncea sânt rânduit ca să-i
dau războiu în toată viiaţa lui. Şi apoi au început a să
lăuda pe rând satana pentru toate necazurile câte i-au
pricinuit stareţului în Sfântul Munte Aton, în
Moldaviia, la mănăstirea Dragomirna, la mănăstirea
Secului şi aicea în mănăstirea Neamţului, unde au zis că
numai doi draci au găsit" •
stareţul

24

a neajunsurilor întâmpinate o dată cu
obştii la Secu, unde chiliile erau neîncăpătoare pentru
mulţimea monahilor, fiind necesară o trudă susţinută, vreme de
trei ani, pentru zidirea noilor chilii, se află în biografia lui Paisie
25
alcătuită de monahul Mitrofan • Scrisorile stareţului Paisie
depun apoi mărturie pentru dificultăţile mutării unei părţi a
obştii la Neamţ, pe care Paisie a refuzat atât cât i-a stat în puteri
să o ia în stăpânire, din pricina tulburărilor în viaţa obştii pe care
le prevedea, şi pe care s-a văzut în cele din urmă nevoit să o
accepte din porunca voievodului Constantin Moruzi şi a
mitropolitului Gavriil Callimachi26 • Paisie le scrie despre această
O
mutarea

mărturie directă

23

Mss. rom. BAR 4701, f. 6v-8'.
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 159'-v. Fragmentul este preluat
în mod identic şi în Istoria lui Andronic (vezi mss. rom. BAR 1270, IV, f. 11 "'').
25
Yezi Viaja lui Paisie scrisă de Mitrofan în PAISIE, Autobiografia,
pp. 228-229.
26
Vezi scrisoarea stareţului către Constantin Moruzi în PAISIE, Cuvinte
şi scrisori, II, pp. 181-185.
24
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strămutare

celor trei ucemc1, Amvrosie, Atanasie
plecaţi în Rusia în anul 1777:

ş1

Teofan,

„Aşijderea şi mutarea noastră de la Monastirea
Dragomirnei în Secul, bucurie iară nu întristare ne-au
fost pricinuitoare, pentru că trei ani şi prin înscris, şi din
gură, am fost rugat de la preacuvioşii părinţi Evtimie
egumenul şi Nifon proegumenul, şi a celorlalţi pentru
primirea a acelei monastiri a fost în pace. Iară pentru
primirea Monastirii Neamţului nesuferită mi-a fost
întristarea sufletului meu, fiindcă aceasta era
pricinuitoare de întristare şi de scârbă şi sfinţilor părinţi
27
şi fraţi ai acelei monastiri" •
Această

„întristare şi scârbă" a stareţului nu va dura însă
decât câteva zile, până în clipa în care neliniştea şi îndoiala îl
părăsesc definitiv, iar Paisie va înălţa rugă de mulţumire „pentru o
dumnezeiască milă ca aceasta, ce s-au făcut soborului nostru, adecă
de darea a acestei sfintei Monastiri Neamţului soborului nostru, de
către toată stăpânirea spre totdeauna într-însa petrecere":
„Iară după

priveghere, când au început a să lumina de
ziuă, cu nespusă milostivire a Maicii lui Dumnezeu,
foarte dulce am adormit ca vreo două ceasuri şi foarte
mare uşurinţă s-a făcut capului meu. După aceasta
m-am dus la dumnezeiasca Liturghie am făcut
soboniceşte
moleben de mulţmnire pentru o
dumnezeiască milă ca aceasta, ce s-au făcut soborului
nostru, adecă de darea a acestei Sfintei Monastiri
Neamţului soborului nostru, de către toată stăpânirea
spre totdeauna într-însa petrecere" 28 •
Acest episod este preluat în termeni identici sau similari şi
de biografii lui Paisie din secolul al XIX-iea, Platon şi Grigorie
Scrisoarea este editată de Valenatina Pelin, după manuscrisul
românesc al duhovnicului Andronic provenit din biblioteca Mănăstirii Noul
Neamţ, în PAISIE, Cuvinte şi scrisori, I, pp. 84-98.
28
IBIDEM, p. 95.
27
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Dascălul,

precum şi în biografia compilată de Augustin Braha şi
Gherasim Miron29 • Singura excepţie de la acest canon hagiografic o
constituie biografia scrisă de schimonahul Mitrofan, contemporan
al acestor evenimente. Critic fervent al decăderii vieţii monastice a
obştii în urma părăsirii mănăstirilor Dragomirna şi Secu 30,
Mitrofan, în descrierea episodului înfăţişat anterior, omite să
specifice faptul că ruga de mulţumire înălţată de Paisie are în
vedere binecuvântarea luării în stăpânire de către obşte a
mănăstirii Neamţ, lăsând să se înţeleagă că ea este doar urmarea
înzdrăvenirii sufleteşti şi trupeşti a stareţului:
„Părăsind

biserica, s-a dus în chilia să se odihnească şi
a căzut repede în somn pentru trei ceasuri. Când s-a
trezit s-a simţit uşurat de durerea din capul său,
precum şi o înzdrăvenire în trupul său, şi mâhnirea
pierise cu totul, iar el a mulţumit cu lacrimi lui
Dumnezeu şi Preacuratei Maicii lui Dumnezeu" 31 •
Textul redactat de Mitrofan nu răspunde, de altminteri,
exigenţelor curente ale unui sinaxar, tensiunile generate de prea
desele mutări ale obştii, pe care autorul biografiei le-a împărtăşit
alături de Paisie, fiind redate cu o forţă şi o bogăţie a expresiei care
lipseşte celorlalte biografii:
„Aceasta a fost viaţa de chinuri a fericitului părintelui
nostru şi a noastră, acelora care am rămas cu el: mutări,
tulburări, griji, osteneli dincolo de puterile noastre, în
pătimiri de moarte. O, nenorociţii de noi! Prin pizma
diavolului şi din pricina păcatelor noastre am fost
alungaţi de la mănăstirea Dragomirna de nemţi sau mai
degrabă ne-am depărtat noi înşine de ea, ca credinţa
29

PLATON, Via/a lui Paisie, în PAISIE, Autobiografia, p. 238, n. 78; Via/a
lui Paisie a lui Grigorie Dascălul în Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, pp. 128129; Via/a cuviosului Paisie, pp. 53-54.
30
P. Elia Citterio este de părere că această particularitate a biografiei lui
Mitrofan ar fi putut să se afle şi la originea neîncredinţării ei tiparului de către
soborul de la Neamţ; vezi P. Elia CITTERO, Op. cit., p. 47.
31
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 238.
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noastră ortodoxă să

nu sufere vătămare de la erezia şi de
la stăpânirile lor lumeşti, aşa cum au suferit într-adevăr
de la eretici acele mănăstiri şi stăpâniri lumeşti şi
duhovniceşti care au rămas acolo. O, o, nădejdea deşartă
pe care o nutream! O, moartea şi rum1cirea
duhovnicească pe care am suferit-o din pricina tuturor
peregrinărilor, zarvei, pustiirii, sărăciei şi pătimirilor
sufleteşti! Ca un copac transplantat prea adeseori şi care
se ofileşte şi se usucă, aşa şi copacul soborului suferă de
pe urma transplantării şi a schimbării mănăstirilor. O,
Dragormirna, Dragomirna! Amintirea vieţii dintre
zidurile sale e dulceaţă şi mângâiere sufletelor noastre şi
poate ar fi mai bine să tăcem pentru ca inimile noastre să
nu se umple de durere din pricina pierderii tale"32 •
Concesiile făcute la Neamţ faţă de intrarea femeilor în
incinta mănăstirii, neîngăduită de aşezământul monastic de la
Dragomirna33, reprezintă pentru Mitrofan cauza principală a
neajunsurilor întâmpinate la Neamţ:
„Între tine (i.e. Dragomirna) cei ce pătimeau de pe urma
trupului aflau uşurarea patimii, căci întru tine nu era
îngăduită intrarea părţii femeieşti. Vai ce am suferit
după ce ne-am depărtat de tine! Vai nouă! Cât de mare
a fost bogăţia duhovnicească pe care am pierdut-o, cât
de mare comoară duhovnicească am fi strâns numai
dacă am fi stat înăuntrul zidurilor tale împreună cu
sfântul părintele nostru până la moartea sa, fără a mai
pleca altundeva" 34 •
32

IBIDEM, p. 258.
Vezi Aşezi1mântul în 18 puncte redactat de Paisie în anul 1763, păstrat
într-un număr mare de copii slavone şi traduceri româneşti, în PAISIE, Cuvinte
şi scrisori, II, § 5, p. 96 şi § 15, p. 102. Aşezământul a fost de asemenea publicat
după mss. rom. BAR 2119, ff. 1'-33' în Vie/ile, povă/uirile şi testamentele sfinjilor
starefi Gheorghe şi Calinic de la Cernica, ediţie îngrijită de arhim. Clement
POPESCU şi diac. Ioan I. ICĂ jr., Sibiu, 1999, § 5, p. 30 şi§ 15, pp. 36-37.
34
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 259.
33
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Fenomenul este dezaprobat de asemenea şi de autorul Vedeniei
monahului Teodosie, care îl înfăţişează drept una dintre cauzele
decadenţei vieţii monastice de la Neamţ:
„Acestea toate auzindu-le monahul de la dânsul (i.e. de
la diavol), l-au mai întrebat: «Deci ce mai şezi acum
aicea, că toate să fac dupre voia ta? Stareţul au murit,
vin din destul să aduce, copii să priimesc, muieri vin la
mănăstire, apoi ce mai zăboveşti?»" 35 •
Verdictul lui Mitrofan împotriva concesiilor impuse vieţii
monastice la mănăstirea Neamţ, prin comparaţie cu ceea ce obştea
lui Paisie cunoscuse la Dragomirna, este explicit şi autorul nu va
ezita să afirme că aceasta era şi convingerea fermă a stareţului:
„De aceea vieţuirea noastră a decăzut, aşa cum fericitul
spusese unui ieromonah străin ce a stat la noi la
Secu. Acest monah l-a întrebat: „Părinte, cum e viaţa
voastră de acum faţă de cea de la Dragomirna?" şi
întrucât fericitul iubea întotdeauna adevărul şi era
străin de minciună şi de făţărnicia slavei deşarte, a
răspuns: „E mai rea cu fiecare an şi oricât m-aş strădui
să fac e cu neputinţă să împiedic aceasta într-o măsură
oarecare.
Pricina acestui fapt
este
intrarea
neîmpiedicată a părţii femeieşti în mănăstire şi oprirea
învăţării în sobor"36 •
însuşi

Această

tonalitate critică desparte net textul lui Mitrofan de
celalte biografii ale lui Paisie şi o înrudeşte din acest punct de
vedere cu textul Vedeniei monahului Teodosie. Deosebirea esenţială
este însă ·aceea că, în vreme ce textul lui Mitrofan are în vedere
exclusiv perioada din timpul vieţii lui Paisie, Vedenia monahului
Teodosie transmută această perspectivă critică asupra perioadei
stăreţiei lui Sofronie, succesorul lui Paisie.
35
36

Mss. rom. BAR 4701, f. 15r-v.
MITROFAN, Viaja lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 260-261.
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Sofronie este numit, la cererea soborului, stareţ al
mănăstirilor Neamţ şi Secu la 13 decembrie 1794 în prezenţa
episcopului Veniarnin Costachi37• Perioada stăreţiei lui Sofronie este
caracterizată în Vedenia monahului Teodosie printr-o reducere a
disciplinei monahale impuse anterior de stareţul Paisie şi prin
admiterea femeilor, copiilor şi a vinului în mănăstire. Aşa cum se
poate remarca din biografia lui Mitrofan, delimitarea între perioada
stăreţiei lui Paisie şi cea a lui Sofronie este relativă din acest punct
de vedere, întrucât această stare a lucrurilor exista încă din timpul
stăreţiei lui Paisie, o dată cu strămutarea obştei la Neamţ, întrucât
aici „din cele mai vechi timpuri" femeile intrau în mănăstire pentru
a se închina icoanei făcătoare de minuni, iar mirenii erau în mod
obişnuit primiţi în casa de oaspeţi a mănăstirii 38 •
Despre venirea în mare mulţime a mirenilor în mănăstire
în timpul lui Sofronie se vorbeşte, de altfel, şi în biografia
compilată de Braha şi Miron, însă într-un context sensibil diferit,
în care ea este asociată renumelui şi bunei reputaţii a mănăstirii,
care îi aducea multe danii bogate, şi mai ales pentru „frumuseţea
cântării", care atrăgea la mănăstire pe boierii de pretutindeni
încă din vremea stareţului Paisie39 • Această biografie îl descrie
pe Sofronie, duhovnic al lui Paisie, alături de Silvestru, pe
patul de moarte al stareţului 40, drept un stareţ „biruit de
milostivire şi de dragoste, care ca o fire era sădite întru dânsul" 41 ,
Despre numirea lui Sofronie ca stareţ al mănăstirilor Neamţ şi Secu şi
arhimandrit la 14 decembrie în acelaşi an, vezi Via/a Cuviosului Paisie, p. 86.
Referinţe I~ acest eveniment se află şi în însemnările cu caracter istoric ale
monahului Vitalie de la Mănăstirea Neamţ din mss. rom. BAR 704, f. 13v.
38
Vezi MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 260.
39
Vezi mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 158': „( ... ) în vremea
lui Sofronie, multă milostenie din toate părţile să trimitea la monastire şi mulţi
de prin depărtate locuri venea spre închinare şi _!Ilare îmbielşugare era în
monastire, prin rugăciunile părintelui nostru Paisie. Incă în vremea stăreţiei lui
să împodobisă biserica mare cu cântăreţi pre amândoaoă limbile, dar mai ales
pre cea rossienească, foarte minunaţi, întrucât mulţi din boiari venea numai ca
să auze frumuseţea cântării lor".
40
\'.ezi Via/a Cuviosului Paisie, p. 84.
41
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, f. 157", descriere întregită în
partea a IV-a a Istoriei lui Andronic astfel: „şi era fericitul acesta (i.e. staretul
Sofronie) părinte cu statul trupului cam nalt, faţa obrazului uscată pentru
înfrânarea, căutătura lină, barba deasă şi lungă până la brâu şi albă" (mss. rom.
BAR 2170, IV, f. 9'). Vezi şi Istoriea despre fondarea monastirilor Neam/ul şi Secul
din Romaniea în mss. 161 din biblioteca mănăstirii Neamţ, f. 47': „Elu (i. e.
staretul Sofronie) au fostu foarte cuviosu, blându, smeritu şi indulgentu".
37
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punând reducerea disciplinei în mănăstire doar pe seama
slăbiciunii vederii, care i se împuţinase în ultimii ani ai stăreţiei •
Întreruperea învăţăturii în sobor şi diminuarea interesului
pentru lectura cărţilor Sfinţilor Părinţi, traduse şi copiate cu atâta
trudă de stareţul Paisie şi de cei mai învăţaţi dintre ucenicii săi,
este de asemenea o trăsătură comună a criticii lui Mitrofan şi a
autorului Vedeniei monahului Teodosie. Mărturia lui Mitrofan este
explicită în această privinţă:
42

„Cum vom răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru
lenea noastră, fraţilor, noi care am fost ucenicii unui
asemenea luminător, sfântul stareţ Paisie? Nu numai că
nu vrem să imităm virtuţile lui, dar nu vrem nici măcar
să citim cărţile Părinţilor, dintre care unele au fost
îndreptate iar altele tălmăcite din nou de el. Prin aceasta
am putea înţelege neputinţele noastre şi, privind la noi
înşine, fiecare dintre noi ar putea să plângă înaintea lui
Dumnezeu şi să se căiască. Dar chiar dacă unii citesc
aceste cărţi, aceasta se face numai din obicei fără luareaminte. De unde a dobândit fericitul părintele nostru
această râvnă duhovnicească şi înţelegere cerească? Oare
nu din cititul cărţilor? Toţi sfinţii învaţă aceasta, mai
mult, Mântuitorul Însuşi a spus: «Cercetaţi Scripturile,
fiindcă credeţi că în ele veţi avea viaţa veşnică»" 43 •
„De multe ori fericitul ne spunea şi aceasta: «Fraţilor, de
. veţi avea osârdie în citirea cărţilor Părinţilor şi veţi lua
aminte la învăţătura din ele, atunci va fi între voi
ascultare, pace, un singur gând şi iubire întreolaltă şi
soborul nostru va dăinui cât va voi Domnul; şi oricât s-ar
strădui vrăjmaşul să îl răstoarne, nu va izbândi. Dar dacă
vă veţi depărta de cititul cărţilor Părinţilor, atunci el se
va surpa curând şi nu va mai rămâne piatră pe piatră" •
44

Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 162'.
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 265.
44
IBIDEM, p. 261.
42

43
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Autorul textului Vedeniei monahului Teodosie exprimă
indirect şi lapidar această delăsare care cuprinsese obştea lui
Paisie, în cuvintele pe care diavolul le adresează lui Teodosie:
„Ah, blestematele de terfeloage de cărţi, arde-le-ar focul, pentru
acelea mai şădem, că au întrarmat stareţul pe ucinicii săi cu toate
cele mai tari arme şi nu putem acum pentru acelea a ne duce. Dară
însă degrab şi de acelea mă voiu răsufla, că le voiu răpune şi de
adia mă voiu odihni" 45 • Şi în acest caz, spre deosebire de textul lui
Mitrofan, textul Vedeniei monahului Teodosie are în vedere exclusiv
perioada stăreţiei lui Sofronie, căreia îi atribuie o stare de lucruri
care începuse însă cu mai multă vreme în urmă.
În sfârşit, rândurile de mai sus pot fi citite şi ca o prevestire
a incendiului care va distruge în 1862 o mare parte a bibliotecii
mănăstirii. Oricum ar fi, este cert faptul că monahii din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea care au avut acest text înaintea
ochilor se vor fi oprit asupra acestei coincidenţe, de vreme ce unul
dintre cititorii manuscrisului 154 de la mănăstirea Neamţ a ţinut
să noteze pe ultima sa filă: „La anul 1862 noiemvrie 25, duminică
fiind, au ars sfânta monastire, de unde şi de ce s-au aprins
Dumnezeu ştie, împreună cu biblioteca toată şi clopotele s-au
topit" 46, iar pe mss. rom. BAR 4701 se află notată, de către un
cititor necunoscut, următoarea însemnare: „Mănăstirea şi
biblioteca arde în 1862, sub stăreţia arhimandritului Timoftei.
Toate ideile cuprinse în aceasta carte s-au îndeplinit întocma.
Videnia este văzută în 1797 dechemvrie, în 20-21" 47 •
Această lectură a textului accentuează o dată mai mult grila
istorică prin care este filtrat în acest caz scenariul eshatologic
tradiţional, trăsătură care îl singularizează în mod evident în
cadrul scrierilor eshatologice bizantine şi postbizantine cu care
este înrudit. Mărturie directă asupra vieţii monastice din
mănăstirea Neamţ la sfârşitul secolului al XVill-lea, textul Vedeniei
monahului Teodosie a fost fără îndoială citit în mănăstirea Neamţ,
pe întreaga durată a secolului al XIX-lea, drept o memorie vie a
rânduielii monastice din timpul stăreţiei lui Paisie şi a
45

Mss. rom. BAR 4701, f. 16'-v.
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ f. 193v.
47
Mss. rom. BAR 4701, f. 19v.
46
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succesorului său, un prilej atât de întărire duhovnicească, cât şi de
nostalgie pentru monahii mănăstirii.
Deja la 1849, germenii îndoielii şi un anumit fatalism îl
încolţesc însă pe monahul Mateiu Munteanul, care, copiind textul
Vedeniei, notează următoarea însemnare: „Această videnie s-o
judece fiecare din cei cu minte sănătoasă şi de vor aproba-o de
adevărată, iartă-mi-se, ştiu eu, iar de nu, nici eu nu mă ţiu. Păreria
mea e că tot lucrul, timpul... cu timpu devine din sine din rău la
rău, până ajunge la mai rău" 48 •
*
Reproducem în cele ce urmează textul Vedeniei monahului
Teodosie de la Neamţ, după singura versiune integrală care s-a
păstrat, aflată în fondul Bibliotecii Academiei Române sub cota
4701, între filele 1'-19r, copiată de monahul Mateiu Munteanul în
anul 1849, ţinând seama de faptul că versiunile redactate de
Augustin Braha în colaborare cu Gherasim Miron şi cea a lui
Andronic reprezintă prelucrări ale textului iniţial, adaptate în mod
superficial integrării textului într-o istorie a stareţilor mănăstirilor
Neamţ şi Secu.
Mss. rom. BAR 4701, format 17,5 x 11 cm, cuprinde 20
file, cu o numerotaţie veche cu cifre arabe, filele 19v şi 20r şi,
parţial, fila 19r fiind ocupate cu însemnări ale mai multor copişti
realizate între anii 1849 şi 189749 • Transcrierea textului, redactat
cu caractere chirilice, este fonetică interpretativă şi s-a realizat
în conformitate cu normele elaborate în cadrul departamentului
de limbă literară, filologie şi poetică al Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti".
<VEDENIA MONAHULUI TEODOSIE DE LA NEAMţ>

Istorie pentru vedeniia ce au văzut pentru mănăstirea Neamţului
un părinte, anume Teodosie, dintru aceeaşi mănăstire, la leat 1797, în
luna lui dechemvrie, după moartea cuviosului arhimandritului şi
48

IBIDEM, f. 19'.
Pentru descrirea manuscrisului, vezi Gabriel ŞTREMPEL, Catalogul,
IV, pp. 93-94.
49
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stareţului

Paisie sfintilor monastiri Neamţului şi Secului, cu trei ani mai

pe urmă (lv)/
S-au întâmplat mai sus numitul părinte după işirea de la
cântarea utrenii<i>, după ce s-au culcat puţin să se odihnească,
întru vedeniia visului i s-au părut că au ieşit afară pe poarta
mănăstirii şi au stătut înaintea porţii ca de treizeci de paşi de
departe 50 •
Şi era (2r) I I monahul îmbrăcat cu rasa şi cu camilafca pe
cap şi cu cârjuliţa în mână şi, din cei vechi bătrâni fiind cu
procopsala, multe limbi ştiia. Au rădicat ochii în sus şi au văzut un
trup înalt, întunecat şi foarte înfricoşat la vedere. Şi era îmbrăcat
cu haine nemţeşti cum sânt căpitanii de oaste, pălăriia lui împletită
(2v)/ de şărpi vii, cu capetile închipuia pietre scumpe şi obrazul lui
negru cu totul, barba mică ca a lui Cazlari Agasi51 , nasul mare şi
nările foarte largi, cu ochii scăpăra ca fulgerul foc şi sângeraţi ca
nişte luceferi întorcându-i, cu dinţii de oţel şi din nasul lui ieşiia
fum puturos ca de pucioasă, dupre cum scrie la lov52 • Urechile îi
era lungi (3r)/ I şi ascuţite ca de măgariu, ceafa lui, fier bătut,
umerile lui, de oţel ca năcovalul şi în cap avea patru coarne ca de
capră, doă înainte, strâmbe, şi doă înapoi, iară mâinile lui balauri.
şi fieştecare deget al mâinii lui, cap de şarpe, camzolul lui, piele de
aspidă, brâul lui, şarpe de cei (3v)/ de Indiia, carii ca săgeata trece
prin om. Avea şi coadă ca de vasilisc, ascuţită în vârf cu bold şi
cârligată în sus ca a caprii, iară picioarele lui oable, cu ciuboate de
aspidă verzi, cu potcoave de fier în chipul unghiilor leului, baston
avea un şarpe viu şi de capu ţiindu-1, să rezăma într-însul. (4r)/ I
Sabiia lui paloş lung de văpaie cu doă ascuţituri legată la brâu,
scaunul lui, tigru, o hiară ce aşa să numeşte, mulţime de ofiţiri
împrejurul lui şi mulţime de oşti împrejurul lui, toţi aseminea lui,
cu chipul urâţi şi scârnavi, carii cu mare frică sta înaintea lui. (4v)/
Şi apropiindu-să monahul cătră dânsul i-au zis lui: Ce eşti
tu?" „Cneazi", au zis cătră dânsul, "sânt, călugăr<e>". Zis-au
11

În mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ este glosat deasupra
rândului cu o altă cerneală: „care acum este între crestelniţă şi între poartă" (f. 158~.
51
În mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ este glosat deasupra
rândului cu o altă cerneală: „în Ţarigrad" (f. 158'').
52
Cf. IOV, XLI, 20.
50
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monahul: „Muscăcesc sau nemţesc?" „Eu", îi răspunse, „nu sânt
om". Iară i-au zis monahul: „Dar ce eşti tu?" I-au răspuns cneazul:
„Pre carele voi îl numiţi Satana, eu sânt al doilea după (5r)/ /
dânsul, orânduit peste toate oştile lui arhistratig". I-au zis
monahul: „Ce cauţi aicea?" „Am comandă", îi răspunse, „aicea la
voi, adecă polcu de oste". I-au zis monahul: „Aicea nu este
războiu, nici ostaşi". I-au răspuns cneazul: „Dară cum zici că nu
sânt, dară călugării ce sânt? Ei ne dau războiu noao şi noi lor".
I-au zis monahul: „Dară câtă somă de oaste (Sv)/ ai tu aicea cu
tine?". I-au răspuns: „Şasezeci de mii". I-au zis monahul: „Pentru
ce atâţea, fiindcă aicea nu sânt nici trei sute de călugări?" I-au
răspuns: „Nu te mira, călugăre, că unde sânt ostaşii tari, acolo şi
oaste mai multă trimite împăratul. Priiveşte la împăraţii lumii,
precum au fost şi Darie, împăratul persilor, când au făcut războiu
cu Alexandru (6r)/ I Machedon. I-au trimis lui Alexandru un sac
de mac, zicându-i: «De vei putea număra mulţimea seminţii
macului, vei număra şi oştile mele». Alexandru i-au răspuns că
macul este dulce şi bun la mâncare. Apoi i-au trimis şi Alexandru
lui Darie o traistă de chiperiu, zicând: «Aşa sânt oştile mele»" 53 •
S-au mirat monahul auzindu-le acestea. I-au zis cneazul:
„Ce te miri, că acestea mii (6v)/ de-a pururea şăd aicea, iară în
vreme de nevoie şi înmiit mai multe oşti aducem la războiu. Însă
mai în scurt să-ţi spuiu adevărul, călugăre. Eu încă de la
Sfântagura, de când şădea stareţul Paisie în mănăstirea
Pandocratului, la chiliia sfântului Constandin, de atuncea sânt
rânduit ca să-i dau războiu în toată viiaţa lui. Şi fiindcă şădea
acolo cu linişte, am rădicat eu pe oariicarii cu chip (7)/ I de râvnă,
ca să vie la călugărie, carii avea şi sirmea din destul şi l-am
îndemnat să-şi facă mănăstire la Prorocul Ilie şi cu multe griji l-am
încărcat. şi văzând că şi acolo şăzând ne arde luminile ochilor, am
îndemnat pe lăcuitori ca să le dea o mănăstire împărătească şi
Vezi Istoriia a Alexandrului celui Mare din Machedoniia şi a lui Darie
din Persida împi1ra/ilor, în Ci1r/ile populare în literatura româneasci1, ediţie
53

îngrijită

de Ion C. CHIŢIMIA şi Dan SIMONESCU, I, Bucureşti, 1963, pp. 2425. În biblioteca Mănăstirii Neamţ se afla la începutul secolului al XIX-lea o
copie manuscrisă a traducerii româneşti a Alexandriei (vezi D. FECIORU, Op.
cit., p. 419).
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acolo puţin nu căzuse în unghiile meale, iară Hristos al lor
ajutându-le, am rămas biruit. Însă după aceea găsind vreme (7')/
cu priilej, i-am rădicat cu totul şi i-am adusu în Moldova la
mănăstirea Dragomirna. Şi acolo numai unul dintru ai noştri am
găsit. Deci am rădicat oştile chesariceşti şi au cuprins cu stăpânire
locul acela, iară pe stareţul l-am gonit şi l-am adus la Secul. Şi
acolo am găsit iară pe unul de ai noştri. Deci am îndemnat pre
stăpânitori ca să le dea mănăstirea Neamţului. (8')/ I Acolo am
găsit doi de ai noştri. Şi acolo unde este medeanul de războiu şi al
lor, şi al nostru, pre mulţi am câştigat".
Deci i-au zis monahul: Apoi nu să mântuiescu din mâinile
voastre nici unul dintru aceia ai stareţului?" I-au răspuns: Cât au
fost stareţul viu, mulţi au scăpat, dar mulţi (8v)/ am şi câştigat".
I-au zis monahul: Acum ai mulţi cu tine?" Iară el au zis: Aicea, în
Neamţu, numai cinzeci de mii, fiindcă în Secul am lăsat zece mii", şi
i-au mai zis monahul: "Apoi îngeri nu sânt aicea?" I-au răspuns:
Cum nu, că fieştecare călugăr are câte un înger, iară cei ce ascultă
pre (9r) I I Iisus, încă şi mai mulţi au cu sine împreună". I-au mai zis
monahul: Apoi îngerii nu pot nimic împrotiva voastră?" I-au
răspuns cneazul: 11 Să-ţi spuiu ţie, călugăre, că atâta putere are un
înger, câtpe tatăl nostru, Satana, îl goneşte cu toate oştile lui, cât nu
poate nici înapoi să caute". Dară zice: când?" Când ascultă
călugărul (9v)/ pre Iisus şi face poruncile lui Dumnezeu".
Atuncea aşa vorbind ei între sine monahul cu cneazul, iată
că răspunseră un cuvânt poruncitoriu: Haide degrab, un cuvânt
turcesc, adecă, degrab mergeţi, tezghet" şi numaidecât s-au văzut
că au ieşit o săniuţă de cele de poştă cu cai cu tot şi în loc de cai era
trei<ze>ci de draci în chip de câini înhămaţi, (lOr) / / carii era negri
şi din ochi slobozea scântei de foc. Şi în săniuţă şădea unul cu
haine călugăreşti, ca un arhimandrit, cu barba mică neagră şi
treizici mergea înainte calauze şi alţii treizeci împrejurul lui şi în
capră şădea vezitiu şi în loc de biciu ţinea un şarpe de cap şi mâna
pe ceialalţi. Şi când au lovit cu biciul întâiu numai cât s-au mişcat
(lOv)/ săniuţa, iară când au lovit a dooa oară au ţiuit urechile
tuturor şi îndată au purces pe la vale, pe la spiţărie şi pe la casa
îndrăciţilor şi acolo pre drept casă, pre malul magherniţii, au
întâlnit pre alt căpitan de poştă, cu cinsprezeace înainte şi cu alţi
11

11

11

11

11

11

11
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cinsprezece înapoi, asemenea lor, urâţi şi scârnavi. Şi au dat bună
calea unul altuia şi au întrebat cei ce viniia: (lr)/ I „Unde te duci,
Bimbaşa Savracachi 54 ?" „Mă duc", zice, „stăpâne, că m-au trimis
cneazul Zarafil55 până la târgul Neamţului şi până la târgul Pietrii,
pentru o tribuinţă". „Dar tu, căpitane Lostuţione56 , de unde vii?"
I-au zis lui: „Stăpânul m-au trimis aicea la mănăstirea Neamţului".
„Pentru ce", zice, „te-au trimis?" I-au răspuns lui: „Un călugăr
s-au aşternut cu faţa la pământ şi cu lacrămi (llv)/ roagă pre
Dumnezeu ca să ne prăpădească pre noi şi au ars inima
stăpânului". Iar acela i-au zis: „Dar aicea este cneazul Zarafii, să
mergi la dânsul şi să-i arăţi". „Cum", zice, „să nu merg?" şi iată că
numaidecât sosi înaintea cneazului căpitanul acela, iară cneazul,
înteţind cu cuvântul, i-au zis: „Ce, ce ai venit tu, bre?" I-au
răspuns căpitanul: „Săpânul m-au trimis". „La ce, la ce?", mai
degrab (12r)/ I întrebându-l, „la ce te-au trimis?" Răspunde
căpitanul: „Un călugăr s-au aşternut cu faţa la pământ şi cu
lacrămi roagă pre Dumnezeu ca să ne piarză pre noi şi au ars
inima stăpânului" 57 • Iară cneazul îndată i-au zis: „Dar aicea treaba
mea este!" El iar au zis: „Nu ştiu, stăpânul m-au trimis". I-au zis
cneazul: „Haide, du-te" şi s-au dus şi au început a-i scutura chiliia
călugărului aceluia şi îndată fulger din ciriu (12v)/ s-au trimis
Probabil aluzie, prin numele de Bimbaşa (colonel turc, din turc. bimbaşy,
bin =o mie; baş= căpetenie; cf. DA, s.v. bimbaşif) la conducătorii armatei turceşti.
Savracachi este probabil un compus din stavros (ngr. cruce) şi kakos (ngr. rău).
55
Probabil prin analogie cu zaraf „cămătar".
56
Probabil derivat din it. stultitia „nebunie, prostie".
57
Andronic îl identifică în Istoria sfintelor monastiri Neamful şi Secul pe
acest monah cu Dositei, stareţ al mănăstirilor Neamţ şi Secu între anii 1805 şi
1808: „Acest preacuvios părinte (i. e. stareţul Dositei) au fost din neamul
malorossian şi din tânără vârstă iubind viiata călugărească s-au dat supt
ascultarea preacuviosului părintelui nostru stareţului Paisie şi s-au făcut
călugăr iscusit şi era omul tare blând şi smerit şi mult sporit întru lucrările ceale
duhovniceşti, la statul trupului de mijloc, cu faţa albă şi barba albă mică şi
pentru cuvioşiia lui însuşi satana nevoind au mărturisit înaintea bătrânului
Teodosie adevărul, spuind altui diavol «cum că un călugăr s-au aşternut cu faţa
la pământ şi cu lacrămi ruga pre Dumnezeu ca să-i piiarză pre dânşii şi au şi ars
inima luceafărului diavol», precum am arătat mai sus, despre carele m-au
adeverit mulţi din bătrâni de cei vechi, cum că acel călugăr au fost acest stareţ
Dositeiu" (ms. rom. BAR 2170, IV, f. 20).
54
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asupra diiavolului aceluia şi a început a-l trinti şi a-l străpunge
cu foc, tăvălindu-l la pământ şi el striga: „Vai, vai, că m-au ars!"
şi aşa tăvălindu-să au fugit la cel mai mare, iară cel mai mare
i-au zis: „Vai de capul tău mişălule, cu ce obraz te vei duce la
stăpânul acum?"
Iară călugărul au râs de mişălătatea lui şi îndată i-au zis
cneazul: „Pentru ce râzi, călugăre? (13r)/ I şi zici că mulţi ostaşi sânt
ai miei, că măcar de ţi să pare că sânt mulţi, dar nu toţi sânt iscusiţi
la trebi". L-au întrebat monahul: „Pentru ce mai şezi aicea?" Iară
cneazul i-au răspuns: „Să-ţi spuiu, călugăre, pre rând. După ce au
murit stareţul Paisie cel înfricoşat noao şi ajutătoriu voao şi mare la
Dumnezeu, îndată au trimis stăpânul şi au luat doăzeci de mii şi au
rămas treizeci de mii (13v)/ aicea. Şi făcându-să Sofronie stareţu în
locul lui Paisie şi milostiv fiind, au priimit feliu de feliu de feţe şi au
priimit şi copii mici împreună să petreacă cu călugării, că pe copii,
precum în cărţile voastre să scrie zicând: «Nu Dumnezeu îi duce la
mănăstire, ci Satana». Şi iarăşi în cărţile voastre este scris că unde
sânt copii şi vin, nu-i trebuinţă de Satana. Şi (14')/ I încă au rădicat
zece mii şi am rămas cu doao zeci de mii".
Deci i-au zis monahul: „Dară aceia unde sânt rânduiţi?"
I-au răspuns cneazul: „Înlăuntru, în mănăstire, opt mii, iară pe la
chiliile cele di pe afară, doă mii". I-au zis iarăşi monahul: „Dar la
. · „Doaa~ sut e " . „ş·I 1a P rocov.?" 59 „Tre1.
. 58 ?"
schi t, 1a Vove d erue
. I-au zis.
sute". „Pentru ce?", i-au zis monahul, „la Procov mai mulţi, iară la
58

Despre schitul Vovidenia, vezi Nicolae STOICESCU, Bibliografia
monumentelor feudale din Moldova, II, s. v. Vovidenia. Schitul a fost
construit înainte de anul 1700, însă o biserică nouă a fost ridicată lângă cea
veche în anii 1748-1749 de episcopul de Roman, Ioanichie. O altă biserică mai
mare, cu cinci turle, cu partea centrală ridicată pe locul bisericii lui Ioanichie, se
construieşte în anul 1849 în vremea stareţului Neonil şi este terminată în timpul
arhimandritului Gherasim Miron. în perioada stăreţiei lui Sofronie, egumen al
schitului este Misail, care fusese numit în 1783 şi este încă atestat ca egumen în
anul 1791, potrivit unei însemnări de pe ms. 101 din biblioteca Mănăstirii
Neamţ (vezi T. AIOANEI, „Schitul Vovidenia, tradiţie şi actualitate", Teologie şi
Via/ă, 4, 1-4, 1994, pp. 83-131, în special p. 96).
59 Despre schitul Procov, vezi de asemenea Nicolae STOICESCU, Op.
cit., II, s. v. Procov, şi Nicolae IORGA, Op. cit., II, p. 95. Schitul este întemeiat de
episcopul de Roman, Pahornie, în anul 1706.
localită/ilor şi
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Vovedenie mai puţini?" „Acolo, la Procov", i-au zis cneazul,
„tot(14v)/deauna să roagă lui Dumnezeu şi este loc îndosit, fără de
smintele, iară la Vovedenie vin mireni, muieri şi copii". Iarăşi i-au
zis monahul: „Dară cu cei ce umblă pe afară în ascultare, câţi
umblă?" I-au răspuns cneazul: „Nici unul". „Pentru ce?" I-au
răspuns cneazul iar: „Cei ce umblă în voile lor singuri cadu în
prăpăstiile răutăţilor şi a poftilor celor reale şi nu avem trebuinţă a
luoa aminte de ei, că singuri (15r)/ /să pierd pre dânşii şi să dau în
unghiile noastre, iară de cei ce cu ascultare dreaptă şi cu frica lui
Dumnezeu umblă, nu putem nicidecum să ne atingem de dânşii,
că îi păzeşte Hristos al vostru".
Acestea toate auzindu-le monahul de la dânsul, l-au mai
întrebat: „Deci ce mai şezi acum aicea, că toate să fac dupre (15v)/
voia ta? Stareţul au murit, vin din destul să aduce, copii să
priimesc, muieri vin la mănăstire, apoi ce mai zăboveşti?" Deci
cneazul oftând greu au zis: „Ah, blestematele de terfeloage de
cărţi, ardele-ar focul, pentru acelea mai şădem, că au întrarmat
stareţul pe ucinicii săi cu toate cele mai tari arme şi nu putem
acum pentru acelea a ne duce. Dară însă degrab (16r)/ I şi de
acelea mă voiu răsufla, că le voiu răpune şi de adia mă voiu
odihni". Şi i-au zis monahul: „Cum de-m spuseşi tu acestea taine
ale tale?" I-au răspuns cneazul: „Şi cum podu să nu ţi le spuiu,
măcar de şi foarte făr de voie îmi este, pentru că Dumnezeu m-au
silit. Au, nu vezi pe îngerul lui Dumnezeu că şade deasupra
capului mieu?" şi rădică monahul ochii (16v)/ în sus şi văzu pe
Arhanghelul Mihail mai mult decât soarele strălucind şi toiagul
arhanghelului înfipt în grumazii cneazului. Iară monahul, cum au
văzut pe Arhanghelul, îndată au căzut la pământ şi au zis: „Pieiu
eu, Doamne". Iară Arhanghelul au zis: „Nu te teme, că nu vei
peri". Deci s-au sculat monahul (17")/ I de la pământ şi au zis
îngerul Domnului: „Vezi, smerite călugăre, ce vrăjmaşi cumpliţi şi
neadormiţi aveţi asupra voastră? Ci vă întăriţi întru Domnul şi
într<u> puterea tării Lui şi vă siliţi din tot sufletul spre poruncile
Lui, că Dumnezeu este cu voi".
Acestea zicând(17") /, îngerul s-au atins cu toiagul acel de
foc, care îl ţinea în mână de grumazii cneazului şi îndată s-au făcut
ca nişte fum şi ca nişte apă împărţită şi s-au făcut nevăzut şi au
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cu toate oştile lui. Iară îngerul cu
multă slavă şi bucurie s-au înălţat la (lW) I I ceriu, iară bietul
călugăr au căzut la pământ uimit şi înspăimântat, cu amar
plângând. Şi aşa plângând, s-au trezvit şi după aceia au şezut doaă
zile şi doaă nopţi, nimic mâncând sau bând, tot plin de
mâhneciune. Apoi, a treia zi, adormind puţin, i-au zis
oare(18v)/cine: „Ce te mâhneşti? Scoală-te şi mergi de le spune
acestea fraţilor tăi, ca să le scrie spre folos, întărindu-să întru
Dumnezeu şi păzindu-i toate poruncile Lui".
Aceste puţine din cele multe ce au vorbit monahul cu
diavolul acela arătat în chip de cneaz. Sfârşit.
întrat în

pământ, mistuindu-să

https://biblioteca-digitala.ro

