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Am conceput această lucrare de doctorat în patru capitole, inegale ca dimensiuni. Primul
dintre ele, intitulat „Egumenii – între puterea temporală şi autoritatea eclesiastică”, este cel mai
vast din întreaga teză. Titlul acestei părţi este puţin relevant din punctul de vedere al conţinutului
său. Nu este vorba doar despre conducătorii lăcaşurilor monastice. Este adevărat, aceştia
polarizează cercetarea, însă statutul lor este mai bine relevat prin raportarea la alte categorii ale
clerului monahal. De altfel, capitolul se deschide cu o prezentare a schimonahilor şi eremiţilor
atestaţi în Moldova medievală. Raportarea la dreptul canonic s-a arătat necesară şi a dezvăluit că
legislaţia preluată din Bizanţ nu a fost întotdeauna respectată. O succintă perspectivă
comparativă a arătat că acelaşi lucru se întâmpla şi în Ţara Românească. Ierarhii din Moldova
aveau obiceiul să îmbrace înainte de moarte Schima Mare, fapt care nu îi împiedica să rămână în
continuare în scaunul arhieresc. Ilustrative sunt cazurile mitropoliţilor Gheorghe (devenit David)
şi Teoctist al II-lea (devenit Teodor). După domnia lui Alexandru Lăpuşneanu a intervenit însă o
schimbare în ceea ce priveşte relaţiile dintre puterea temporală şi autorităţile eclesiasitice.
Acestea din urmă au devenit, treptat, supuse factorului politic, astfel încât fiecare domnie aducea
cu sine şi o schimbare a elitelor clericale. În aceste condiţii, demisia mitropoliţilor şi episcopilor
sănătoşi din punct de vedere fizic nefiins permisă, se apela la schimnicie sau, lucru deloc rar, la
pribegie (vezi cazurile mitropoliţilor Gheorghie al II-lea, Gheorghe Movilă etc.). Neobişnuite sau arătat situaţiile când mitropolitul era transferat la o episcopie (vezi cazul lui Nicanor), sau a
episcopilor care reveneau la conducerea mănăstirii de metanie (vezi situaţia lui Eustatie, episcop
de Roman şi, ulterior (!), egumen al Putnei). Ştirile despre egumenii-schimonahi sunt mult mai
puţine, multe dintre ele fiind rodul fanteziei istoriografiei mai vechi. Amintesc aici doar un
singur caz, cel privitor la Ioasaf, întâiul conducător al Mănăstirii Putna. Schimnicia sa a fost
rodul unor confuzii, demontarea unor astfel de interpretări eronate, pătrunse însă în toate
lucrările de specialitate, nefiind uşoară. În ceea ce îi priveşte pe eremiţi, aşa cum apar în
documente, numărul acestora a fost redus. Totuşi, nici în cazul lor canoanele nu erau întotdeauna
respectate. Unii dintre ei dispuneau de stăpâniri importante, pe care le administrau din mănăstire
sau sihăstrie. Nu se poate spune aceasta despre Daniil de la Voroneţ, cel mai cunoscut sihastru
din Moldova medievală. Însă despre Sava (atestat la 1443), sau Teodor (1578) izvoarele ne arată
că îmbrăţişaseră modul de viaţă idioritmic, fiind, cu toate acestea, stăpâni de moşii, pe care le
administrau şi le lăsau danie, de obicei mănăstirilor de metanie. Acestea erau, în epocă,

deţinătoare de averi foarte mari, satele fiind cea mai importantă componentă a bunurilor aflate în
patrimoniul lăcaşurilor monastice.
Însă marile mănăstiri controlau chiar şi din punct de vedere juridic locuitorii satelor aflate
în subordinea lor. Astfel, ajungem la dreptul de judecată al egumenilor, competenţă de factură
cvasi-episcopală. Numeroase documente emise în veacurile XV-XVI arată că întâistătătorii
marilor mănăstiri se bucurau de atribute episcopale, care le-au fost conferite de către domnie, la
început pe fondul unei precare ierarhii bisericeşti în Ţara Moldovei. Mai apoi, această situaţie a
devenit tradiţie şi s-a perpetuat până târziu. Egumenii de la Neamţ, Bistriţa, Probota şi, începând
cu a doua jumătate a secolului al XV-lea, Putna, controlau nu doar preoţii de mir din satele
mănăstirii, ci şi pe locuitorii acestora. Astfel, cele mai importante centre monahale aveau venituri
substanţiale, rezultate din taxele de judecată. Unele documente sunt foarte elocvente din acest
punct de vedere. Mănăstirea Bistriţa a primit, la 20 mai 1459, dreptul de a încasa „darea
episcopală” de la oamenii din Lucăceşti, iar Putna s-a bucurat de danii similare în vremea
ctitorului ei. De asemenea, unele documente arată că judecata egumenului era definitivă. În
schimb, aceleaşi urice arată că dreptatea împărţită de episcopul Tarasie al Romanului nu era fără
drept de apel (vezi uricul emis la 13 martie 1466). Dreptul de judecată era un privilegiu care
putea fi conferit doar de către principe, iar atestarea sa tot mai redusă, începând cu a doua
jumătate a veacului al XVI-lea, relevă că domnia a urmărit să limiteze puterea egumenilor, în
detrimentul clerului superior, ale cărui venituri şi prestigiu erau, în acest fel, considerabil
diminuate.
Conferirea unor drepturi şi venituri episcopale conducătorilor mănăstirilor importante,
unele dintre ele necropole domneşti, trebuie să fi fost în conştiinţa oamenilor vremii în legătură şi
cu originea socială a înaltelor feţe bisericeşti. Din acest punct de vedere, pentru veacul al XV-lea
informaţiile lipsesc cu desăvârşire, deşi nu s-a găsit o explicaţie (încă !) a faptului că mitropolitul
Teoctist I a fost înhumat în necropola domnească de la Putna. Pentru secolul următor, sursele
documentare relevă, într-o manieră lapidară şi în situaţii neaşteptate (danii funciare, vânzări de
terenuri etc.) că episcopii, mitropoliţii şi chiar egumenii mănăstirilor importante proveneau din
familii cu înaltă ascendenţă socială. În această din urmă situaţie am putut identifica patru cazuri:
ieromonahul Gavriil, egumenul Mănăstirii Bistriţa, fiul lui Gavriil Cernăuţeanul; Hariton
Chiceră, egumenul de la Agapia; Gavrilaş Stroici, devenit monahul Grigorie, fiul vistiernicului
Ion Stroici, egumen al Mănăstirii Probota şi, în fine, vistiernicul Ieremia, intrat în monahism

după 1523 şi ctitor al Mănăstirii Sălăgeni, acolo unde, aflăm din cuprinsul unei însemnări
aşternută pe un manuscris, îndeplinea rolul unui stareţ. Pentru ca perspectiva să fie mai articulată
am inventariat cazurile persoanelor intrare în monahism şi a căror familie a putut fi identificată.
Astfel, se observă că dregători din familii importante (Băloş, Costevici, Negru, Capotescu,
Movilă, Tescanovici, Prăjescu, Vărzar, Arbore, Şarpe, Huhulea etc.) sau urmaşi ai acestora, au
avut cel puţin un / o reprezentant/ă care a intrat în monahism. Trebuie avut în vedere că, în unele
cazuri, această situaţie s-a creionat ca urmare a unor conflicte de natură politică. Lectura uricelor
de cancelarie mai relevă că primul dregător din Moldova care a intrat în monahism a fost Giurgiu
Negru, fratele lui Cârstea Negru, la mijlocul veacului al XV-lea. Astfel, ideea potrivit căreia
vistiernicul Ieremia (monahul Evloghie) a fost primul dregăror din Moldova care s-a călugărit nu
mai poate fi susţinută.
Precum s-a văzut, unii fii de boieri sau urmaşi ai acestora deveneau monahi, fiindu-le
rezervată o carieră în structurile administrative ale Bisericii. Unii dintre ei ajungeau egumeni,
episcopi sau chiar mitropoliţi. Întâistătătorii marilor mănăstiri purtau, uneori, titlul de
arhimandrit. În acest fel, s-a conturat o cercetare aparte despre această titulatură bisericească,
puţin sau chiar deloc investigată în istoriografie. Aşadar, cine purta titul de arhimandrit în
Moldova veacurilor XV-XVI ? În primul rând, trebuie accentuată ideea că nu toţi egumenii
mănăstirilor importante se bucurau de această distincţie. La Neamţ, de exemplu, ctitorie
domnească şi necropolă a lui Ştefan al II-lea, nu apare niciun arhimandrit în perioada avută în
vedere (cu excepţia lui Casian, la 1556, atestat în colofonul unui manuscris pierdut !). În schimb,
egumenul Bistriţei a purtat această demnitate, însă nu mai devreme de 1455, atunci când
documentele relevă numele primului arhimandrit din Moldova: Eustatie. Din ceea ce ştim până
în prezent, doar egumenul Putnei s-a bucurat, încă de la început, de această titulatură, care
trebuie corelată cu statutul juridic şi prestigiul ctitoriei ştefaniene. La Probota, mănăstire
importantă a Moldovei, este atestat un arhimandrit abia la 1587 (Antim), ceea ce arată că Petru
Rareş nu a conferit acest titlu conducătorului de la cea mai importantă ctitorie a sa (aşadar,
Grigorie Roşca nu a fost, înainte de a deveni mitropolit, arhimandrit şi nici episcop). Privitor la
ierarhia Moldoviţei, în vremea lui Ştefan cel Mare cunoscutul copist Anastasie îşi spune, într-o
însemnare, arh, fără a putea spune cu certitudine dacă această abreviere provine de la
arhimandrit. În plus, o singură atestare, şi aceea incompletă, lasă impresia unei situaţii
enigmatice. În fine, apelul la surse care ar putea să aducă o lumină asupra acestei situaţii

(pomelnicele) se dovedeşte inutil, întrucât Pomelnicul de la Bistriţa este suspect de lapidar şi plin
de confuzii în ceea ce priveşte arhimandriţii.
Capitolul următor a fost rezervat egumenilor de la Mănăstirea Neamţ. O listă care aparent
trebuia să fie banală, a ridicat probleme dintre cele mai complexe, ajungându-se până la
răsturnarea cronologiei mitropoliţilor Moldovei de la mijlocul veacului al XVI-lea. Am urmărit,
în ordine cronologică, egumenii de la Neamţ, putându-se observa că mediul de provenienţă al
episcopilor de Roman şi mitropoliţilor Moldovei din prima jumătate a veacului al XVI-lea
trebuie căutat exclusiv la această ctitorie voievodală. Noutatea acestui capitol constă în
completarea biografiei unor personaje importante ale ierarhiei eclesiastice din Moldova,
începând cu Domentian, întâiul egumen al Neamţului (care nu a fost nici schimonah, nici
arhimandrit). De analize similare s-au bucurat şi Ioasaf, transferat de Ştefan cel Mare la Putna,
Teoctist al II-lea, Macarie cronicarul, egumen la Neamţ şi, pentru o scurtă perioadă la Bistriţa
(1527-1531). În ceea ce îl priveşte pe Eftimie, cronicarul lui Alexandru Lăpuşneanu, am arătat,
pe baza unor noi argumente, că nu a putut fi egumen la Căpriana, dar nici la Humor, aşa cum s-a
spus în istoriografie. Acest cărturar de limbă slavonă s-a format la şcoala de cultură de la Neamţ,
acolo unde mentorul său, cronicarul Macarie, ucenic al mitropolitului Teoctist al II-lea, el însuşi
nemţean, a fost egumen. Tot aici s-a argumentat că mitropolitul Grigorie al II-lea a fost
conducător al Mănăstirii Neamţ şi, pentru o scurtă perioadă, episcop la Rădăuţi. În acest fel, s-a
putut întregi biografia acestui arhiereu, mai ales că listele cronologice ale ierarhilor din Moldova
nu înregistrează nici un episcop cu numele Grigorie la Rădăuţi. În fine, apelul la varianta
originală a unui document de politică externă, încheiat între Alexandru Lăpuşneanu şi Sigismund
August al Poloniei, la 22 iunie 1553, publicat cu erori de lectură, a permis îndreptarea unor
perspective istoriografice greşite. Astfel, s-a arătat că Alexandru Lăpuşneanu nu a schimbat, la
venirea pe tron, ierarhii din Moldova, aşa cum s-a crezut, întrucât în varianta originală a
tratatului amintit numele mitropolitului este Gheorghie, nu Grigorie. Însă despre Gheorghie al IIlea de la Bistriţa şi familia acestuia documentele oferă unele informaţii, care, privite din punct de
vedere genealogic, ne oferă detalii cu privire la rudele înaltului ierarh şi destinul moştenirii sale,
după moartea sa tragică (a fost ars de viu, de Ioan Vodă cel Cumplit, la 1572). Aşadar, de la
întocmirea unei (aparent) banale liste de egumeni s-a ajuns la documente de politică externă şi
genealogie, fapt care arată complexitatea subiectului şi gradul său de noutate.

În spiritul aceleiaşi idei, am continuat cu investigarea egumenilor de la Mănăstirea Putna.
Surprinzător a fost cazul primului conducător al mănăstirii, arhimandritul Ioasaf, despre care
istoriografia română a reţinut, începând cu părintele Dimitrie Dan, că a devenit schimonah,
retrăgându-se în 1476 de la conducerea mănăstirii. Însă o simplă lectură a documentelor infirmă
această ipoteză şi arată că Ioasaf a condus Putna din 1467 până la moartea sa (1485).
Transferarea sa de la Neamţ la Putna s-a făcut din dorinţa de a ridica această din urmă obşte
monahală la nivelul aceleia de la Neamţ. Urmaşul său, arhimandritul Paisie cel Scurt, a fost
identificat în persoana unui copist din mănăstire, atestat încă din 1476. Noutatea acestui capitol
are la bază identificarea unor noi documente (publicate, dar neluate în seamă), în care egumenii
Putnei sunt atestaţi. De exemplu, nu se mai poate susţine că ultima apariţie documentară a
egumenului Paisie are loc la 14 decembrie 1501, întrucât numele său este prezent într-un uric
emis la 2 iulie 1502. Din obştea Putnei s-au ridicat, în veacul al XVI-lea, ierarhi de seamă ai
Bisericii din Moldova, la loc de cinste figurând numele mitropolitului Anastasie sau episcopul
Eustatie al Romanului. Acesta a avut un parcurs biografic sinuos, întrucât a fost egumen la
Putna, apoi episcop în Târgul de Jos, a fost înlăturat de la conducerea eparhiei de Iancu Sasul, în
1580, revenind la conducerea mănăstirii de metanie. În orice caz, acest personaj nu poate fi
identificat (aşa cum s-a spus) cu proegumenul-schimnic cu acelaşi nume de la Putna, atestat în
cuprinsul unei însemnări la 31 octombrie 1568.
Ultimul capitol al acestei lucrări investighează o altă componentă a monahismului
moldovenesc, respectiv mănăstirile personale din veacurile XV-XVI şi statutul lor juridic.
Singura cercetare dedicată acestui subiect a fost întreprinsă de Tit Simedrea, într-un studiu
publicat în 1949. Între timp, baza documentară s-a lărgit substanţial, motiv pentru care am
considerat că reluarea subiectului este binevenită. Vinderea şi cumpărarea mănăstirilor,
împărţirea acestora între urmaşi sau dăruirea lor unor persoane laice a fost un subiect care a
intrigat mult timp, întrucât această practică (numită în gr. haristikarios sau haristikion), preluată
din Bizanţ, încetase să existe încă din veacul al XIII-lea. Ea contravenea canoanelor creştine şi a
generat dispute aprige. Fenomenul este atestat întâia oară în Moldova la 1429, când doamna
Marena a primit din partea lui Alexandru cel Bun mănăstirea egumenului Chiprian. Însă pe tot
parcursul veacului al XV-lea numeroase documente atestă că domnii făceau danii unor boieri
diverse moşii, pe care urmau să fie construite mănăstiri personale. Practica vinderii
aşezămintelor monastice a atins apogeul în vremea lui Ştefan cel Mare, iar domnia a cumpărat,

treptat, aceste mănăstioare, punându-le sub ascultarea mănăstirilor mari, astfel încât fenomenul a
dispărut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Ipoteza mea este că acest fenomen a apărut în
Moldova (şi) pe fondul unei precare ierarhii bisericeşti şi a dispărut atunci când în această
provincie eclesiasitică au activat personalităţi care aveau o profundă cunoaştere a dreptului
canonic. Neîntâlnit în Ţara Românească, fenomenul vinderii şi dăruirii mănăstirilor a dispărut
treptat (ultimul caz identificat fiind din 1581), reminiscenţele sale continuându-se prin instituţia
epitropatului.

*
Investigarea monahismului din Moldova primelor veacuri de existenţă ne-a arătat că
cercetările referitoare la acest fenomen sunt departe de etapa finală, relectura unor izvoare fiind
binevenită iar o perspectivă critică asupra acestora încă poate aduce elemente noi. Schimbările au
survenit la nivelul detaliilor, al „istoriei mărunte”, însă completările şi ajustările pe care le-am
propus în această lucrare nu sunt lipsite de importanţă. Ele vin să întregească unele aspecte de
istorie eclesiastică şi, pe alocuri, să proiecteze o nouă lumină asupra unor oameni şi fapte din
trecutul medieval al Moldovei. Se potrivesc, aici, cuvintele lui Alexandru Paleologu, exprimate
în 1997: „Îmi fac însă iluzia, spunea renumitul eseist, că aceste mărunţişuri [de critică literară,
n.n.] nu sunt întru totul anodine şi că au, totuşi, ceva actual şi, poate, revelator. Fără astfel de
iluzii cine ar mai scrie?! Şi chiar publica?!” (vezi Interlocuţiuni, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 2009, p. 7).
Fără îndoială că mai rămân multe de spus. Timpul restrâns pe care l-am avut la dispoziţie
a făcut ca interesul nostru să se concentreze asupra unor secvenţe din istoria monahismului
moldovenesc. Nu am avut în vedere, aşadar, realizarea unor cercetări exhaustive. Lucrarea de
faţă propune unele interpretări şi sper că ea adânceşte, măcar parţial, cunoaşterea istorică.

