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Abstract

The Moldavian monasteries are seen through their exterior painting as an

“aesthetic category with an universal value”, but they are hidding more deeply

treasures. The life in Christ lived in the Holy Spirit as the outpouring of Heavenly

Father’s love is the fountain bearing inner treasures present in Moldavian mo-

nasteries. The value of Moldavian monasteries, source of clean live for the seekers

of sense and spiritual depth, has two essential parts: the theological message as an

witness of faith in Christ, present in the wall frescoes, and the patristic phenome-

non linked to St. Paisie Velicicovschi from Neamt Monastery.
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Arhiereului Serafim,

cel `nsetat de isihie

[i iubitor al monahismului moldav

„Qui est ce Christ qui me regarde?”, se `ntreba odinioar\ Olivier
Clément2, fascinat de chipul Dumnezeului-Om zugr\vit `n frescele
m\n\stirilor moldave. Este `ntrebarea care se na[te `n mintea privi-
torului aflat sub strea[ina M\n\stirii Vorone] din Moldova, contem-
plând desf\[urarea iconografic\ a Judec\]ii de Apoi.

Provocare? Interpelare? ~ntrebare? Turistul sau pelerinul, credin-

ciosul sau ateul nu pot r\mâne indiferen]i `n fa]a unei realit\]i despre

1 Studiu ap\rut `n volumul omagial dedicat IPS Serafim Joant\, Mitropolitul Or-

todox Român al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord, la `mplinirea vârstei de

65 de ani.
2 Olivier Clément, „Préface”, la Anca Vasiliu, Monastères de Moldavie (XIV e-XVI e

siècles). Les Architectures de l’image, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 7. 
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care cercet\torul polonez J. Strzygowski m\rturisea c\ „ceva ase-

m\n\tor nu ne ofer\ o a doua ]ar\ din lume”3.

M\n\stirile Moldovei se `nf\]i[eaz\ `naintea `nseta]ilor [i `nfo-

meta]ilor de sens [i lumin\ ca „uria[e chivote de smal] r\s\rite din

iarb\, ascunzând comori ce a[teapt\ s\ fie descoperite”4. „Cu mantii

`mp\r\te[ti colorate, a[ezate pe umerii de piatr\ ai ctitoriilor dom-

ne[ti”5, m\n\stirile Moldovei au fost [i, prin mila Domnului, `nc\

r\mân adev\rate altare `n aer liber, chemând omul de ast\zi spre

pregustarea ~mp\r\]iei Cerurilor.

Rare sunt locurile `n lume `n care, `ntr-o arie geografic\ re-

strâns\, s\ se reg\seasc\ o concentrare atât de mare de m\n\stiri,

schituri, sih\strii, precum `n Moldova României: 197 de m\n\stiri

[i schituri [i peste 3.400 de c\lug\ri [i c\lug\ri]e se aflau la sfâr[itul

anului 2012 `n cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

~ntr-o lume dominat\ de abuzul de putere, avere [i pl\cere, se

g\sesc `nc\ tineri [i tinere care aleg calea m\n\stirilor moldave, pentru

a tr\i `n ascultare, s\r\cie [i castitate. Este chemarea Acelui „Hristos”,

despre care afirma Olivier Clément c\ prive[te maiestuos [i smerit

din frescele interioare [i exterioare ale m\n\stirilor moldave, inte-

rogând sufletul uman. Este istoria unui lan] `ntreg de momente de

excep]ie, care au fost tr\ite intens `n sih\striile [i m\n\stirile-fort\re]e

din partea de est a României, care gl\suiesc din adâncuri [i c\tre

c\ut\torul de pâine, spre fiin]\, [i de ap\ vie al zilelor noastre.

Despre m\n\stirile moldave s-a scris mult `n veacul trecut [i `n

ultima perioad\6. Ideea principal\ care parcurge, `n general, stu-

diile care s-au alc\tuit `n leg\tur\ cu m\n\stirile Moldovei este cea

3 Vezi Istoria artelor plastice `n România. Redactat\ de un colectiv sub `ngri-

jirea Acad. Prof. George Oprescu, vol. I, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1968, p. 366.
4 Sorin Ulea, „Pictura exterioar\”, `n Ibidem, vol. I, p. 379.
5 Vasile Dr\gu], „Prefa]\” la Umanismul picturii murale postbizantine, vol. I:

Wladyslaw Podlacha, Pictura mural\ din Bucovina, traducere de Grigore Nan-

dri[ [i Anca Irina Ionescu, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1985, p. 5. 
6 Red\m aici câteva lucr\ri de referin]\: Sorin Dumitrescu, Chivotele lui Petru

Rare[ [i modelul lor ceresc: o investigare artistic\ a bisericilor-chivot din nordul

Moldovei, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2001; R\zvan Theodorescu, Bucovina: la

peinture murale moldave aux XV e-XVI e siècle, Bucure[ti, [1994]; Mollie Elizabeth

McVey, Beyond the walls: the Easter processional in the exterior frescos of Moldavian

monastery churches, Brigham Young University, 2009; Ovidiu Boldura, Pictura mu-

ral\ din nordul Moldovei, Editura Accent Print, Suceava, 2008; Elena Simionovici,
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legat\ de pictura exterioar\. Aceasta este v\zut\ ca „una din cele

mai originale pagini din istoria artei”7, frescele m\n\stirilor moldave

fiind „opere de art\ cu o valoare estetic\ comparabil\ cu aceea a

capodoperelor artei bizantine sau ale Rena[terii”8. 

V\zute, `n mod special prin prisma picturii exterioare, ca o „ca-

tegorie estetic\ de valoare universal\”9, m\n\stirile Moldovei ascund

`n sânul lor comori mult mai adânci. Via]a `n Hristos, tr\it\ `n Duhul

Sfânt sub rev\rsarea iubirii Tat\lui ceresc, este fântâna purt\toare

de comori l\untrice prezent\ `n vetrele monahale moldovene[ti.

Inspirate din tr\irea cre[tin\ a poporului lui Dumnezeu, arhi-

tectura [i pictura bisericilor din Moldova au devenit, la rândul lor,

inspiratoare pentru genera]iile de cre[tini care au tr\it [i tr\iesc `n

aceast\ zon\, precum [i pentru cei care, `n hain\ de pelerin sau de

turist, gust\ din adâncimea frumuse]ii lor.

Valoarea m\n\stirilor moldave, izvor de via]\ curat\ pentru c\u-

t\torii de sens [i profunzime spiritual\, are dou\ repere esen]iale:

mesajul teologic m\rturisitor al credin]ei `n Hristos, prezent `n fres-

cele murale, [i fenomenul patristic legat de Sfântul Paisie Velici-

covschi de la Neam]. Acestea constituie coloane de rezisten]\ ale

vie]ii cre[tine moldave, cu un cuvânt puternic de spus pentru Ro-

mânia [i nu numai.

6 Simin M\n\stire Vorone]: vatr\ de istorie româneasc\ [i de spiritualitate orto-

dox\, Editura Mu[atinii, Suceava, 2008; Vasile Dr\gu], Pictura mural\ din Mol-

dova: sec. XV-XVI, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1982; I.D. {tef\nescu, Arta feudal\

`n }\rile Române: pictura mural\ [i icoanele de la origini pân\ `n secolul al XIX-lea,

Editura Mitropolia Banatului, Timi[oara, 1981; Paul Henry, Monumentele din Mol-

dova de Nord. De la origini pân\ la sfâr[itul secolului al XVI-lea, Bucure[ti, 1984;

Ioana Catrinel Bolocan-M\riu]ei, Contribu]ii la o semiotic\ a picturii murale, Uni-

versitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2012 (tez\ de doctorat); Gabriel Herea, Pelerinaj

`n spa]iul sacru bucovinean, Editura Heruvim, P\tr\u]i, 2011; Bogdan Bratu, Icoana

`mp\r\]iei: pictura exterioar\ a bisericilor Moldovei, Editura Patmos, Suceava,

2012; Mihai }ân]ar, Pictura mural\ exterioar\ din nordul Moldovei: un posibil

`nceput pentru istoria filosofiei române[ti, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010.
7 Sorin Ulea, „Pictura exterioar\”, `n Istoria artelor plastice..., vol. I, p. 366.
8 Grigore Nandri[, Umanismul picturii murale post bizantine din Estul Euro-

pei, vol. II, introducere de Alexandru Busuioceanu, traducere [i note de Anca Va-

siliu, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1985, p. 16.
9 Sorin Ulea, op. cit., p. 366.

Sfânta
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Fresca moldav\ — m\rturisire a lui Hristos, 
`ntr-o vreme de amenin]are pentru credin]a cre[tin\

Anul 1453 consemneaz\ c\derea Constantinopolului. Pentru cre[-

tin\tatea r\s\ritean\ s-a pr\bu[it o lume care-i oferea siguran]a d\i-

nuirii. Moldova a resim]it `n m\runtaiele sale pericolul iminent al

dispari]iei, echivalent\ cu islamizarea. Pe tronul Moldovei urca voie-

vodul {tefan, la patru ani dup\ dispari]ia politic\ a Bizan]ului. Se

deschidea cea mai frumoas\ pagin\ din istoria poporului român.

Timp de aproape un veac, sub domnia Sfântului {tefan cel Mare

(1457-1504) [i a fiului s\u, Petru Rare[ (1527-1538 [i 1541-1546),

Moldova a trebuit s\ lupte aprig pentru men]inerea independen]ei

ca stat, ceea ce echivala cu p\strarea credin]ei cre[tine. Luptele s-au

purtat pe dou\ fronturi: cel al armelor [i cel al credin]ei. Formarea

o[tirii, pe de o parte, [i ridicarea de biserici `mpodobite cu pictur\

`n interior [i apoi, `n vremea lui Petru Rare[, [i `n exterior, pe de alt\

parte, au alc\tuit strategia de ap\rare a p\mântului moldav [i a cre-

din]ei cre[tine.

Zeci de m\n\stiri au r\s\rit pe p\mântul Moldovei `n timpul

domniei Voievodului {tefan cel Mare [i Sfânt. Ele se `n\l]au m\re]e,

puternice, ca semn de `ncurajare pentru popor `ntru ap\rarea cre-

din]ei. M\n\stirile nu erau destinate numai c\lug\rilor care vie]uiau

`n ele sau numai membrilor familiilor domnitoare [i boiere[ti care-[i

rânduiau aici locul de veci, ci [i maselor largi ale poporului. Ele

au devenit, prin zidurile [i pictura lor, o adev\rat\ „[coal\ na]ional\”,

`n care se formau, „cu limpezime, tendin]ele [i aspira]iile fundamen-

tale ale poporului român din veacul al XV-lea”. Acestea erau „cris-

talizate `n cele dou\ principii c\l\uzitoare ale domniei lui {tefan cel

Mare: `nt\rirea continu\ a statului moldovenesc [i lupta `mpotriva

turcilor musulmani”10.

Zidirea de biserici [i `mpodobirea lor cu pictur\ aveau drept

scop preg\tirea poporului pentru a face fa]\ pericolului iminent

de islamizare. ~nv\]\tura de credin]\ cre[tin\ trebuia cunoscut\, [i cel

mai potrivit mijloc pentru aceasta erau frescele interioare [i exte-

rioare ale bisericilor.

Hristos Atot]iitorul, de pe cupola central\, sau Maica Domnu-

lui, de deasupra Sfintei Mese din Altar, erau chipurile spre care

10 Sorin Ulea, op. cit., p. 355.
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privirile moldovenilor erau chemate s\ se `ndrepte. Icoanele cu apos-

tolii, evangheli[tii, arhiereii, pustnicii [i martirii, având `n centru pe

Hristos, constituiau imbold de convingere c\ numai de acolo vine

ajutorul, `n fa]a celor care doreau convertirea la islam prin subjuga-

rea ]\rii.

Analiza picturii biserice[ti din acea perioad\ scoate `n eviden]\

grija pentru p\strarea credin]ei cre[tin-ortodoxe. Se remarc\, astfel,

patru scene iconografice: reprezentarea celor [apte Sinoade ecume-

nice, „cavalcada” Sfântului Constantin cel Mare, `nf\]i[area asediului

Constantinopolului [i scena Judec\]ii de Apoi.

Reprezent\rile Sinoadelor ecumenice `n bisericile moldovene[ti

de la sfâr[itul secolului al XV-lea [i secolul al XVI-lea m\rturisesc

preocuparea conduc\torilor politici [i biserice[ti pentru a ar\ta fide-

litate fa]\ de `nv\]\tura de credin]\ cre[tin\, `ntr-un moment `n care

primejdia otoman\ islamic\ se f\cea puternic sim]it\ la grani]ele

]\rii. Aceste reprezent\ri au cunoscut anterior o larg\ r\spândire `n

pictura bisericilor din Serbia din secolul al XIV-lea, `n acela[i con-

text al amenin]\rii musulmane11.

O alt\ tem\ iconografic\ inspirat\ din preocup\rile societ\]ii

moldovene[ti din veacurile al XV-lea [i al XVI-lea este `nf\]i[area unei

procesiuni militare format\ din `ngeri, sfin]i militari, precum Sfin]ii

Dimitrie [i Gheorghe, avându-l `n mijloc pe Sfântul ~mp\rat Constan-

tin cel Mare. Arhanghelul Mihail, mai marele o[tirilor cere[ti, `i arat\

~mp\ratului Constantin o cruce, simbol al biruin]ei care avea s\ vin\.

Descoperim aici transpunerea iconografic\ a apari]iei minunate a

Sfintei Cruci, relatat\ de scriitorul bisericesc Eusebiu de Cezareea,

`naintea unui r\zboi purtat de ~mp\ratul Constantin cel Mare. Exe-

ge]ii acestei scene au ar\tat c\ inten]ia zugravilor era aceea de a

`ncuraja poporul `n ap\rarea Crucii amenin]ate de Semilun\. „Zugr\-

vit\ chiar deasupra u[ii de ie[ire din biseric\ [i ocupând `ntreaga

l\]ime a pronaosului, aceast\ compozi]ie avea, `n chipul cel mai evi-

dent, menirea s\ r\mân\ `n ochii tuturor celor care ie[eau din biseric\

o imagine care s\ se graveze `n memorie; un exemplu care s\ ]in\

mereu treaz\ `n con[tiin]a lor ideea fundamental\ a vremurilor `n

care tr\iau: lupta `mpotriva cotropitorului otoman [i `ncrederea `n

victoria final\”12 a Crucii lui Hristos, simbol al credin]ei cre[tine.

11 Ibidem, p. 357.
12 Ibidem, p. 354.
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Necesitatea ap\r\rii credin]ei cre[tine `n fa]a r\spândirii islamu-

lui este ar\tat\ [i de prezen]a unei alte scene cu iz politic prezent\ `n

ansamblul pictural al bisericilor m\n\stire[ti moldave, [i anume

asediul Constantinopolului. Ne g\sim doar la câteva decenii de la

marele dezastru. Prezen]a reprezent\rii picturale a acestuia se con-

stituie `ntr-un avertisment: dac\ nu mai exist\ rug\ciune puternic\,

dac\ se recurge la compromisuri doctrinare, dac\ p\catele de tot felul

se r\spândesc `n popor, atunci „cetatea sl\vit\ a Sucevei” [i `ntreaga

]ar\ a Moldovei pot avea aceea[i soart\ ca [i Constantinopolul.

Preocuparea pentru ap\rarea credin]ei cre[tine [i, implicit, a ]\rii

este a[ezat\ `n pictura bisericilor moldave din secolul al XVI-lea sub

semnul Judec\]ii de Apoi. ~n aceast\ scen\ apar, `n categoria con-

damna]ilor la focul cel ve[nic, to]i cei care, `ntr-un fel sau altul, erau

considera]i du[manii credin]ei cre[tin-ortodoxe. Pe lâng\ ceata ere-

ziarhilor (Arie, Nestorie etc.) [i `mp\ra]ilor idolatri (Maximilian,

Iulian Apostatul) din primele veacuri cre[tine, apar turcii musulmani,

evreii, armenii sau latinii catolici. Prezen]a reprezent\rii Judec\]ii de

Apoi `n pictura majorit\]ii m\n\stirilor moldave din prima jum\tate

a secolului al XVI-lea arat\ preocuparea m\rturisirii credin]ei cre[-

tin-ortodoxe, aflat\ `n primejdie atât din partea turcilor musulmani,

cât [i din partea unor popoare vecine (ungurii [i polonii catolici).

Pictura interioar\ [i exterioar\ a m\n\stirilor moldave de la

sfâr[itul veacului al XV-lea [i prima jum\tate a veacului al XVI-lea

constituie element de referin]\ `n misiunea Bisericii Ortodoxe, de

m\rturisire a credin]ei `n Hristos pe teritoriul Moldovei. ~n cea de-a

doua parte a veacului al XVI-lea [i `n veacurile XVII [i XVIII, situa]ia

politic\ [i religioas\ `n Moldova are parte de numeroase transfor-

m\ri [i nu `ntotdeauna spre direc]ia cea bun\. Criza economic\ a

]\rii, legarea de glie a ]\ranilor, biruri tot mai mari c\tre Poarta din

Istanbul [i fenomenul fanariot din secolul al XVIII-lea au creat pre-

mise [i pentru o via]\ cre[tin\ mai pu]in intens\ [i, prin urmare, mai

pu]in m\rturisitoare. Acest fapt se observ\ [i `n arta bisericeasc\, care,

pân\ la „`nceputul veacului al XVII-lea, se hr\ne[te din vechea-i

vigoare, dar care, pu]in câte pu]in, alunec\ [i ea pe panta decli-

nului. S\r\cirea economic\ a ]\rii a dus treptat la dec\derea [colilor

moldovene[ti de arhitectur\ [i pictur\ – solicitate mai pu]in ca

`nainte la crea]ii de mare anvergur\ –, la o pierdere treptat\ a leg\-

turilor cu marile tradi]ii constructive ale veacurilor anterioare [i,
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ca urmare, la o receptivitate din ce `n ce mai sporit\ a mediului

artistic moldovenesc la influen]ele din afar\. De aici caracterul, `n

genere, eclectic al artei din aceast\ perioad\, din care nu lipsesc

totu[i monumente remarcabile, ca acelea create `n timpul domniei

de str\lucire a lui Vasile Lupu”13. 

Urmare schimb\rilor din via]a politic\ [i economic\ a Moldovei

apar [i muta]ii `n infrastructura interioar\ a oamenilor, `n special a

celor din ora[e [i târguri. Pictura de factur\ bizantin\, bazat\ pe spi-

ritualitatea ascetic\ [i centrat\ pe Hristos, Dumnezeu – Omul, „`ncepea
a nu mai satisface gusturile unei societ\]i (…) care se `ndrepta

treptat spre o viziune despre via]\ bazat\ pe antropocentrism [i pe

observarea direct\ a realit\]ii ca surs\ direct\ a crea]iei artistice”14,

inclusiv `n arhitectura [i pictura bisericeasc\. „Acest nou fond de

via]\ `[i caut\ un nou mod de expresie, pe care `ncepe a-l g\si `n

`mprumuturi din arta Occidentului.”15 Ne g\sim, prin aceasta, `n

atmosfera a ceea ce avea s\ se numeasc\ mai târziu ca fiind „capti-

vitatea babilonic\” a Ortodoxiei cu influen]ele ei nefaste asupra

capacit\]ii de a cunoa[te, tr\i [i m\rturisi `n mod autentic via]a `n

Hristos, sub adumbrirea Duhului Sfânt.

Cu toate schimb\rile din via]a oamenilor, cauzate de influen]ele

str\ine, fanariote sau occidentale, Moldova a cunoscut, totu[i, oaze

de normalitate `n tr\irea adev\rat\ a credin]ei cre[tin-ortodoxe [i `n
veacurile XVII-XIX. Satele moldovene[ti, pe de o parte, [i sih\s-

triile monahale ale Carpa]ilor, pe de alt\ parte, au r\mas, `n inima lor,
neatinse de noile curente care se instalau `n casele domne[ti [i bo-

iere[ti, `n ora[e [i târguri [i, pe alocuri, `n marile m\n\stiri.

~n acest context, apare `n Moldova fenomenul care avea s\ pri-

measc\ mai târziu numele de „paisianism”. Petrecut `ntr-un mediu

monahal autentic, bazat pe personalitatea de geniu a Sfântului Paisie

Velicicovschi de la Neam] [i inspirat de teologia Sfin]ilor P\rin]i `n

dimensiunea sa filocalic\, „Paisianismul” a creat spa]iul adecvat m\r-

turisirii credin]ei `n Hristos la aceea[i adâncime [i `n\l]ime la care se
ajunsese `n Moldova `n timpul domnitorilor {tefan cel Mare [i Sfânt

[i Petru Rare[.

13 Sorin Ulea, „Arta `n Moldova de la `nceputul secolului al XVII-lea pân\ `n

primele decenii ale secolului al XIX-lea”, `n Istoria artelor plastice `n România,

vol. II, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1970, p. 103.
14 Ibidem, p. 104.
15 Ibidem.
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„Paisianismul” — rena[tere cre[tin\ `n veacul „luminilor”

Europa veacului al XVIII-lea cunoa[te schimb\ri adânci `n modul

de a gândi al oamenilor, de a se raporta la Dumnezeu, la via]a ve[-

nic\, la credin]a cre[tin\ `n general. Suntem `n secolul domina]iei

ra]iunii umane, desprins\ de leg\tura cu Dumnezeu, fapt care a con-

dus la o mare criz\ spiritual\ `n toat\ Europa, cu consecin]ele ei

dezastruoase, inclusiv `n plan politic, `n secolele urm\toare.

~n veacul „luminilor” enciclopedi[tilor francezi, care au `nsin-

gurat gândirea uman\ `n limitele stricte ale realit\]ii p\mânte[ti, un

alt gen de „lumin\” a str\lucit `n Carpa]ii Moldovei, cu exprimarea

clar\ de a men]ine, adânci [i `nt\ri leg\tura omului cu Dumnezeu.

~n timp ce Occidentul era fascinat de mesajul lui Voltaire, iar Rusia,

prin Petru cel Mare [i ]arina Ecaterina I, impunea un duh seculari-

zat, inclusiv `n segmente largi ale vie]ii biserice[ti, Moldova monahal\

tr\ia `n efervescen]a unui fenomen care a rodit autentic `n tot spa]iul

Ortodoxiei pentru veacurile care au urmat.

„Paisianismul”, ca fenomen de con[tientizare [i redescoperire a

prospe]imii transformatoare a tradi]iei patristice `n via]a cre[tinilor,

a ap\rut `n Moldova celei de-a doua p\r]i a veacului al XVIII-lea, `n

jurul m\n\stirilor Dragomirna, Neam] [i Secu. Persoana inspiratoare

a acestei mi[c\ri de `nnoire [i `mprosp\tare a vie]ii cre[tine prin du-

hul Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii a fost, cum am amintit mai sus, Cu-

viosul Paisie Velicicovschi (1722-1794).

De obâr[ie ucrainean\ [i cu experien]\ athonit\ `ndelungat\,

Sfântul Paisie a g\sit `n Moldova16 spa]iul adecvat desf\[ur\rii unei

16 La sosirea Sfântului Paisie `n Moldova, din Ucraina, `n 1745, [i apoi din Athos,

`n 1763, monahismul de aici era preg\tit pentru o lucrare duhovniceasc\ de anver-

gur\. „Platon (Paisie de mai târziu, n.n.) intr\ pe p\mântul Moldovei cu sim]\mân-

tul celei mai mari bucurii [i cu dragoste sincer\ pentru el. {tia c\ aici `nflore[te

monahismul, c\ aici vin din Rusia mul]i asce]i, care caut\ un ad\post pa[nic [i favo-

rabil pentru via]a singuratic\ [i t\cut\ [i el dorea din tot sufletul s\ se lipeasc\ de si-

ha[trii de aici, s\ vie]uiasc\ `mpreun\ cu ei `n singur\tate [i `n t\cere, [i astfel s\-[i

realizeze visul s\u statornic din copil\rie [i din tinere]e. ~n vremea aceea, Mol-

dova se prezenta ca unul din cele mai `nfloritoare col]i[oare ale lumii ortodoxe. ~n

Orientul grec, Ortodoxia strâmtorat\ [i `mpilat\ de turci nu se putea bucura de

libertatea trebuitoare. ~n Rusia, via]a monahal\ `ncerca o strâmtorare din partea guver-

nului.” (Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Isiha[tii sau siha[trii [i rug\ciunea lui Iisus

`n tradi]ia ortodoxiei române[ti, `n Filocalia, vol. 8, EIBMBOR, Bucure[ti, 1979,

pp. 578-579.
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lucr\ri spirituale, cu reverbera]ii adânci pân\ `n zilele noastre. „~n

secolul al XVIII-lea, spune P\rintele Dumitru St\niloae, c\lug\rul

Paisie, venit de la Poltava, a g\sit (...) `n Moldova un monahism
care, prin numero[i reprezentan]i ai lui, practica `n continuarea ne-

`ntrerupt\ a acestei tradi]ii o via]\ isihast\ (de siha[tri), `nsufle]it\

de rug\ciunea lui Iisus”17.

Con[tient de importan]a dobândirii lini[tii l\untrice (isihia), Sfântul

Paisie a `n]eles faptul c\ numai redescoperirea [i valorificarea teo-

logiei Sfin]ilor P\rin]i, `n mod special a celor de nuan]\ filocalic\, pot

ajuta pe monahii din m\n\stiri [i pe cre[tinii din lume s\-[i reg\-

seasc\ sensul autentic al vie]ii lor cre[tine. Ajuns la aceast\ concluzie,

Cuviosul Paisie a declan[at ceea ce poate fi numit „cel mai str\lucit

capitol din istoria Ortodoxiei române[ti (...) (care) a dobândit r\s-

pândire [i a rodit pe tot spa]iul Ortodoxiei”18.

Aceast\ manifestare, care de-a lungul timpului a c\p\tat denu-

mirea de „paisianism”19, s-a manifestat, ca un tot unitar, `n mai multe

direc]ii: a) traduceri, diortosiri [i copieri de texte din greac\ `n sla-

von\ [i române[te, din slavon\ `n române[te sau din române[te `n

17 Ibidem, p. 556. Via]a monahal\ organizat\ `n sih\strii singuratice a p\strat mult

mai bine decât marile comunit\]i m\n\stire[ti duhul autentic al vie]uirii cre[tine. De[i

departe de agita]ia a[ez\rilor umane din târguri [i ora[e, „siha[trii veneau `n aju-

torul oamenilor, cu sfatul, cu spovedania, cu mustrarea [i cu `ndemnul. C\lug\rii,

siha[trii, pustnicii ace[tia fugi]i de lume au iubit cel mai mult oamenii, s-au rugat ne-

`ncetat pentru ei. Ace[ti pribegi ai mun]ilor, ace[ti prieteni ai Carpa]ilor, ace[ti locui-

tori ai codrilor au fost, `n acela[i timp, cei mai apropia]i sfetnici ai voievozilor”

(Arhim. Ioanichie B\lan, Chipuri de c\lug\ri `mbun\t\]i]i din m\n\stirile româ-

ne[ti, vol. I, `n Filocalia, vol. 8, pp. 565-566). „Ace[ti siha[tri ne-au ]inut prezen]i

`n mun]ii no[tri al\turi cu ciobanii. ~n schiturile lor `[i g\seau ad\post cei ce se refu-

giau `n vremuri de grea cump\n\, voievozi, dar [i oameni din popor. Siha[trii ace[tia

se recrutau dintre românii credincio[i de pe ambele laturi ale Carpa]ilor [i consti-

tuiau o form\ de men]inere a unit\]ii noastre ca popor, `n temeliile ei cele mai

adânci” (Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Isiha[tii sau siha[trii..., pp. 566-567). De-

spre isihasmul din Moldova [i din provinciile române[ti, `n genere, a se vedea lu-

crarea Mitropolitului Serafim Joant\, c\ruia `i este dedicat acest cuvânt: „Roumanie.

Tradition et culture Hesychastes”, Paris, 1987, precum [i versiunea româneasc\ a

acestui studiu „Isihasmul, tradi]ie [i cultur\ româneasc\”, trad. Iuliana Iord\chescu,

Editura Anastasia, Bucure[ti, 1994.
18 Dan Zamfirescu, „Biruin]a unei idei”, `n Paisianismul – un moment româ-

nesc `n istoria spiritualit\]ii europene, Editura Roza Vânturilor, Bucure[ti, 1996, p. 9.
19 Despre originea termenului de „paisianism”, a se vedea Dan Zamfirescu, op. cit.,

nota 2, p. 31.
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slavon\; b) introducerea vie]uirii isihaste `n via]a de ob[te a m\n\s-

tirilor; c) crearea unui climat de fr\]ietate panortodox\ pus `n slujba

misiunii Bisericii; d) r\spândirea duhului isihast [i filocalic `n toat\

Ortodoxia, spre folosul monahilor [i al cre[tinilor din familii.

~n primul rând, Sfântul Paisie a constatat c\ `n lumea ortodox\ a

timpului s\u teologia Sfin]ilor P\rin]i nu mai era cunoscut\ [i tr\it\

ca alt\dat\, iar `n Bisericile de limb\ slavon\ sau român\ erau prea

pu]ine texte traduse din greac\. Con[tient de aceast\ trist\ reali-

tate, Sfântul Paisie a `ntreprins o intens\ activitate de traduceri [i

diortosiri, care a dep\[it `n anvergur\ [i importan]\ tot ceea ce s-a

realizat `nainte [i dup\ el `n acest domeniu `n lumea ortodox\. Ele-

ni[ti de excep]ie, precum [i buni cunosc\tori ai limbilor latin\, sla-

von\ [i român\ au fost implica]i `ntr-o uria[\ munc\ de traduceri,

diortosiri sau de copiere a scrierilor Sfin]ilor P\rin]i. Astfel, a fost rea-

lizat\ traducerea `n limba român\ a unor texte filocalice, `n 1769,

`ntr-un manuscris care va purta numele de Filocalia de la Drago-

mirna, cu treisprezece ani `nainte de a se publica la Vene]ia Filocalia

greac\, sub `ngrijirea Sfântului Nicodim Aghioritul (1782). O tradu-

cere asem\n\toare, realizat\ la M\n\stirea Neam], de data aceasta

`n limba slavon\, a fost tip\rit\, `n 1794, la Sankt Petersburg, text re-

tradus `n limba rus\ mai târziu (`n 1867) de Sfântul Teofan Z\vorâtul.

Opera marelui mistic rus din secolul al XVI-lea, Nil Sorski, a fost tra-

dus\ `n limba român\. Printr-o organizare de excep]ie, la m\n\s-

tirile moldave Dragomirna, Secu [i Neam] au fost traduse `n slavon\

[i român\ mii de texte patristice, care ar `nsuma ast\zi sute de vo-

lume cu sute de pagini fiecare. Pu]ine dintre aceste traduceri au v\zut

lumina tiparului `n timpul vie]ii Sfântului Paisie [i dup\ plecarea sa

la ve[nicie. Ele au fost copiate `n foarte multe exemplare, acestea

r\spândindu-se `n `ntreaga Biseric\ Ortodox\. Textele constituie do-

vada acribiei [tiin]ifice pentru acel timp [i, mai ales, de `n]elegere co-

rect\ a duhului scrierii originale pentru cei ce traduc `n zilele noastre.

Aceste traduceri din scrierile Sfin]ilor P\rin]i au `nt\rit via]a du-

hovniceasc\ a monahilor de diferite na]ionalit\]i din Moldova [i

Valahia, mul]i fiind ucenici ai Sfântului Paisie. Prin intermediul acestor

traduceri [i scrieri originale s-a realizat introducerea spiritului isihast,

a „Rug\ciunii lui Iisus” `n via]a de ob[te20. Astfel, via]a de ob[te a

20 Pr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 581.
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fost revigorat\ `n esen]a ei [i, de aici, isihasmul a p\truns [i `n via]a

celor care tr\iesc `n lume. Sfântul Calinic de la Cernica, aflat pe linia

duhovniceasc\ influen]at\ de Sfântul Paisie prin ucenicii s\i, m\rtu-

risea despre necesitatea ca „Rug\ciunea lui Iisus, ne`ncetat, `n gur\,

`n minte [i `n inim\, s\ o avem”21.

Activitatea de traducere, care a implicat monahi de mai multe

na]ionalit\]i, [i duhul isihast, experimentat `n mijlocul unor ob[ti m\-

n\stire[ti numeroase (la M\n\stirea Neam] au vie]uit, multe decenii,

peste o mie de monahi), au creat un climat de fr\]ietate panortodox\

cum nu s-a `ntâlnit nici `nainte de Sfântul Paisie [i, din p\cate, nici

dup\ el. Ortodoc[i de diferite neamuri (greci, ucraineni, ru[i, români,

bulgari, sârbi etc.) sau converti]i dintre catolici, protestan]i, armeni

sau evrei au experimentat, laolalt\, `n ciuda unor disensiuni care

ap\reau din când `n când, mai ales `ntre români [i ru[i, `mpreuna-

lucrare `n jurul Sfântului Paisie. Aduna]i laolalt\ de iubirea lui Hris-

tos [i `n c\utarea dobândirii Sfântului Duh, ei au dep\[it barierele

etnice [i lingvistice: „La Cuviosul (Paisie, n.n.), spune ucenicul [i

biograful s\u, mitropolitul Grigorie Dasc\lul al }\rii Române[ti, nu

era moldovean sau malorusian, nu era rumân sau moscal, nu era grec

sau bolgariu, ci to]i unul era, fii ai Sfin]ii sale, fiind fii ai ascult\rii”22. 

Moartea Sfântului Paisie Velicicovschi, pe 15 noiembrie 1794,

nu a `nsemnat [i dispari]ia fenomenului spiritual [i cultural numit

„paisianism”. O parte dintre ucenicii s\i a continuat lucrarea sfântu-

lui `n M\n\stirea Neam]u, o alt\ parte s-a r\spândit `n ]\rile de origine.

Monahismul din Rusia [i credincio[ii mireni afla]i `n leg\tur\ cu

m\n\stirile au fost beneficiari ai influen]ei exercitate de ucenicii

Sfântului Paisie, care, dup\ moartea lui, au `mpânzit lavrele m\n\s-

tire[ti ruse[ti. Filocalia tradus\ de Sfântul Paisie `n limba slavon\ [i

retradus\, ulterior, `n rus\ de Sfântul Teofan Z\vorâtul „a avut, dup\

spusele patrologului german A.M. Amman, o imens\ influen]\ `n

21 [„Pov\]uiri scrise de stare]ul Calinic pentru monahii dela Cernica”] `n Econ.

D. Furtun\, Ucenicii Stare]ului Paisie la Cernica [i C\ld\ru[ani, Editura Nemira,

Bucure[ti, 2002, p. 144.
22 Grigore Dasc\lu, „Povestire din parte a vie]ii Preacuviosului P\rintelui nostru

Paisie [i ar\tare pentru adunarea soborului celui `mpreun\ cu cuvio[ia sa care cu

pronia lui Dumnezeu [i pre urm\ ne`mpu]inat se p\re[te”, `n Dan Zamfirescu,

op. cit., p. 127. 
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spiritualitatea [i teologia rus\”23. M\n\stirea Optina, `n mod special,

prin cei paisprezece stare]i ai ei, canoniza]i `n 1996 de Biserica Or-

todox\ Rus\, s-a declarat ca urm\toare a duhului paisian. Prin inter-

mediul stare]ilor de la Optina [i a multor altora asemenea lor, mul]ime

de c\lug\ri, ]\rani sau intelectuali a fost hr\nit\ duhovnice[te `n

foamea dup\ Dumnezeu, dup\ sens [i lumin\ `n via]\. ~n chilia sme-

rit\ a primului stare] de la Optina, Sfântul Ambrozie, au poposit pentru

sfat [i binecuvântare Dostoievski, Soloviev, Leontiev sau Tolstoi.

Acesta din urm\ aminte[te, `n lucrarea sa, P\rintele Serghi: „Egume-

nul m\n\stirii era un scriitor erudit, de neam nobil [i ascet, adic\ se

tr\gea din c\lug\rii asce]i veni]i din Valahia, (...) fusese ucenicul ves-

titului ascet Ambrozie, el `nsu[i discipolul lui Macarie, care fusese

discipolul ascetului Leonid, care fusese discipolul lui Paisie Velici-

covschi”24. La rândul s\u, Dostoievski aminte[te de fenomenul „st\-

re]iei, ren\scut la sfâr[itul secolului trecut (secolul al XVIII-lea, n.n.)

datorit\ unui vestit anahoret, Paisie Velicikovschi, [i a ucenicilor

acestuia”25. „Stare]ul – `n viziunea lui Dostoievski – este acela care

g\zduie[te `n sufletul s\u [i care `mbr\]i[eaz\ cu voin]a sa propriul

t\u suflet [i voin]a ta. Din clipa când [i-a ales un stare], omul renun]\

la propria sa voin]\, `ncredin]ându-i-o lui cu cea mai deplin\ supu-

nere [i cu o total\ uitare de sine. Acela care `[i pecetluie[te astfel

soarta accept\ de bun\voie aceast\ `ncercare, aceast\ auster\ uce-

nicie, `n speran]a c\ la cap\tul unor `ndelungate str\duin]e va ajunge

s\ se `nving\ pe sine [i s\ se domine atât de perfect, `ncât, dup\ o

via]\ `ntreag\ de ascultare, s\ poat\ dobândi, `n sfâr[it, deplina liber-

tate, desc\tu[ându-se de propriul s\u eu, ca nu cumva s\ `mp\rt\-

[easc\ soarta celor care-[i `ncheie via]a f\r\ a reu[i s\ se reg\-

seasc\ pe sine”26.

23 Albert M. Ammann, Die Gotteschau im palamitischen Hesychasmus: ein

Handbuch der spätbyzantinischen Mystik, eingeleitet und übersetzt, Rita Verlag,

Würzburg, 1938, pp. 8-10, apud Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Isiha[tii sau si-

ha[trii [i rug\ciunea lui Iisus..., p. 556.
24 L.N. Tolstoi, Opere `n paisprezece volume, vol. XII: „Nuvele [i povestiri

(1889-1904)”, Cartea Rus\, Bucure[ti, 1958, p. 156.
25 F.M. Dostoievski, Fra]ii Karamazov, partea `ntâi, cartea `ntâi, cap. V: „Stare]ii”,

traducere din limba rus\ de Ovidiu Constantinescu [i Isabella Dumbrav\, Editura

Rao, Bucure[ti, 1997, pp. 47-48.
26 Ibidem, p. 48.
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Stare]ul sfânt, Paisie Velicicovschi, a l\sat Moldovei [i României,

`n special, Rusiei [i Ortodoxiei, `n general, o mo[tenire uimitoare

care nu `nceteaz\ s\ rodeasc\ `n via]a oamenilor. N\scut `n Poltava

Ucrainei, cunosc\tor al vie]ii monahale athonite [i având r\d\cini

adânci `n p\mântul moldav, de unde s-a hr\nit cu sev\ duhovni-

ceasc\ autentic\, Sfântul Paisie r\mâne un glas puternic, ascultat

[i urmat `n dureroasa „vale a plângerii”, `n care omul de azi caut\

bucuria ~nvierii.

~n loc de concluzii

Moldova, ca orice parte a României sau a Europei, tr\ie[te ast\zi

`n vâltoarea ne`ncetatelor muta]ii care au loc pe plan social, econo-

mic, dar, mai ales, sufletesc. Incertitudini de tot felul, nelini[ti adânci,

omniprezen]a stresului, `nmul]irea sinuciderilor, drama divor]urilor

sau frica pentru ziua de mâine sunt st\ri l\untrice prin care, ca orice

român [i european, moldoveanul trece ast\zi.

~n pofida acestei triste realit\]i, se observ\ `n arealul moldo-

vean câteva situa]ii care nu pot fi trecute cu vederea. Angoasele [i

nelini[tile suflete[ti amintite, de[i prezente `n via]a Moldovei, nu au,

se pare, un impact atât de distrug\tor asupra oamenilor, precum `n

alte p\r]i. Se observ\ `n Moldova un ata[ament foarte puternic fa]\

de familia tradi]ional\ – tat\, mam\ [i pruncii lor – situa]ia demogra-

fic\ nefiind aici atât de dezastruoas\, precum `n alte p\r]i. O anume

capacitate de asumare a suferin]ei, un efort consistent de r\bdare

`n necazuri, o simplitate a inimii, o atitudine de blânde]e [i smerenie

[i o acceptare a alterit\]ii `n diferitele ei forme, o sensibilitate aparte

fa]\ de frumos, manifestat `n diverse ipostase, ace[tia sunt termenii

care definesc via]a locuitorului Moldovei, cu toate ispitirile [i c\de-

rile prezente `n sufletul [i trupul s\u. 

De unde vine aceast\ capacitate mai mare de rezisten]\ a mol-

doveanului la asaltul violent al „duhului lumii”, rev\rsat nemilos

asupra sa `n forma seculariz\rii, indiferen]ei fa]\ de adev\ratele

valori, consumism exacerbat, sexualism etc.?

Nu este obiectul acestui studiu a `ncerca o analiz\ a specifici-

t\]ii de comportament `n via]a moldoveanului de ieri sau de azi.

Câteva considera]ii sumare asupra unei realit\]i `[i g\sesc, cu toate

acestea, locul, `n `ncercarea de a schi]a un firav r\spuns la `ntre-

barea men]ionat\.
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Nu exist\ `n spa]iul cre[tin, pornind din Rusia, trecând prin

]\rile ortodoxe din Balcani, continuând prin comunit\]ile ortodoxe

arabe ori cele din diaspora vest-european\ sau american\, un alt

loc `n care sentimentul apartenen]ei la Biserica Ortodox\ s\ fie atât

de evident precum `n Moldova27. O simpl\ privire asupra a ceea ce

se `ntâmpl\ zilnic `n incinta Centrului mitropolitan din Ia[i m\rturi-

se[te despre fervoarea religioas\ a moldovenilor. Sute de persoane,

`ndeosebi tineri, vin zilnic `n Catedrala mitropolitan\, pentru un

moment de reculegere [i de `nchinare la moa[tele Sfintei Cuvioase

Parascheva. Apoi, num\rul mare al parohiilor [i al m\n\stirilor, pre-

cum [i al bisericilor aflate `n construc]ie sau `n restaurare m\rturi-

se[te despre dragostea fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de credin]a cre[tin-

ortodox\ a moldoveanului. 

Aceast\ realitate se datoreaz\ purt\rii de grij\ a lui Dumnezeu,

firii contemplative a moldoveanului [i, cu siguran]\, lucr\rii duhov-

nice[ti a m\n\stirilor din zon\. ~n prezen]a monahilor [i monahiilor

din m\n\stirile moldave [i a influen]ei lor exercitate asupra locui-

torilor Moldovei din trecut [i de ast\zi se descoper\, cred, `n mod

principal fervoarea credin]ei din aceast\ parte a României. M\n\s-

tirile moldave, prin via]a de Liturghie, rug\ciune, ascez\ [i, `n mod

special [i caracteristic, prin mesajul m\rturisitor al picturii din inte-

riorul [i exteriorul bisericilor din secolele al XV-lea [i al XVI-lea,

precum [i prin mo[tenirea patristic\ l\sat\ de geniul Sfântului Paisie,

constituie un ferment de re`nnoire continu\ a puterii de via]\ a

duhului Ortodoxiei `n inima Moldovei. De remarcat faptul c\, `n

mod special, „for]a moral\”28 a artei iconografice moldave [i conti-

nuarea duhului patristic m\rturisitor al Sfântului Paisie de c\tre p\-

rin]i `mbun\t\]i]i duhovnice[te, precum Cleopa de la Sih\stria [i

Paisie de la Sihla, au format coloane de rezisten]\ a vie]ii cre[tine

`n timpul regimului comunist29. 

27 Ne referim aici la acea parte a Moldovei aflat\ `n interiorul României, te-

ritoriu rupt, `n 1812, din trupul Moldovei `ntregi.
28 Sorin Ulea, op. cit., p. 353.
29 De men]ionat faptul c\ `n timpul regimului comunist arta iconografic\ re-

flectat\ `n frescele m\n\stirilor moldave a fost la `ndemâna oamenilor Bisericii [i

a unor intelectuali ai timpului ca mijloc indirect de m\rturisire a credin]ei cre[tine.

M\n\stirile din Moldova erau destina]ia special\ a românilor `n timpul concediilor

sau a elevilor `n timpul vacan]elor [colare. Ghizii m\n\stirilor, `n special monahi

[i monahii, g\seau mijloacele cele mai potrivite ca prin prezent\ri ale frescelor
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Ast\zi, m\n\stirile din Moldova `[i continu\ discret, dar adânc

[i eficace spiritual, lucrarea lor m\rturisitoare a lui Hristos, Crea-

torul [i Mântuitorul lumii. Rug\ciunea de zi [i, mai ales, de noapte

29 d punct de vedere artistic s\ expun\ [i `nv\]\tura de credin]\ implicit prezent\ `n

icoane. Intelectuali de marc\ ai timpului reu[eau, prin intermediul studiilor din
publica]ii de specialitate, s\ strecoare mesaje m\rturisitoare ale credin]ei. „Ceea ce
impresioneaz\ de la distan]\, putând fi percepute cu claritate, sunt siluetele larg

decupate ale uria[ei procesiuni a sfin]ilor de pe abside, subliniind `n acest chip,
`n mintea privitorului, ideea fundamental\ a picturii exterioare: Rug\ciunea”.
Sorin Ulea, op. cit., vol. I, p. 379. Vorbind despre icoana lui Hristos din biserica

B\line[ti, acela[i Sorin Ulea scrie `n plin\ perioad\ comunist\ despre „umanitatea
profund\ imprimat\ chipului implacabil al Dumnezeului bizantin, aducându-L pe
Acesta la o dimensiune apropiat\ [i familiar\ omului” (Ibidem, p. 358). For]a m\r-

turisitoare a credin]ei cre[tine ar\tat\ prin intermediul icoanelor din frescele mol-
dave era prezentat\ cititorilor `n timpul regimului politic ateu prin m\rturii de felul
celei cuprinse `n „Prefa]a” semnat\ de Alexandru Busuioceanu la Umanismul pic-

turii murale postbizantine, vol. II, ap\rut\ `n 1985, la Editura Meridiane: „Intrând
`n bisericile bucovinene, te sim]i cople[it de un sentiment sugerat deopotriv\ de
arhitect [i de pictor, [i care `]i impune reculegerea grav\, medita]ia. ~n semi-

cupola absidei altarului str\luce[te figura Maicii Domnului, simbol al misterului
cre[tin. De jur-`mprejur, coborând pe pere]i, apar pictate scene din Sfânta Liturghie
[i teme sacre legate de marile s\rb\tori de peste an. Din cupola central\, reprezen-

tând universul celest, chipul Pantocratorului prive[te sever [i totu[i cu compasiune
lumea terestr\. ~n jurul s\u, `n ordine ierarhic\, apar cetele de `ngeri; procesiu-
nile profe]ilor [i apostolilor [i apoi, coborând spre registrele inferioare, scene uneori

foarte animate. ~n pronaos, de-o parte [i de alta a intr\rii `n naos, patronii [i cti-
torii sunt reprezenta]i `ngenunchind `n fa]a Mântuitorului a[ezat pe tron [i ofe-

rindu-I cu umilin]\ modelul miniatural al l\ca[ului” (p. 8). Turi[tii str\ini, inclusiv
cei din ]\rile cu regimuri comuniste, totalitare, exprimau admira]ia lor `n fa]a desf\-
[ur\rilor iconice din m\n\stirile moldave. Istoricul sovietic al artelor, Mihail L.

Alpatov, spunea, `n anii ’60, despre picturile murale din Moldova, c\ „`n nici o alt\
]ar\ din lume, nici m\car `n patria clasic\ a picturii murale, Italia, nu vom g\si
ceva cât de cât asem\n\tor”. Vezi Pr. prof. Corneliu Sârbu, „~nsemn\ri”, `n „Mitro-

polia Moldovei [i Sucevei”, anul XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1964, p. 78. Profe-
sorul Anneros Dietrich, `n cotidianul din Dresda, Die Union, nr. 92/1964, afirma:
„Cine a stat odat\ `n fa]a bisericii din Sucevi]a, cetatea m\n\stireasc\ a[ezat\ ferme-

c\tor la poalele Carpa]ilor, nu va uita nicicând evenimentul”; „O biblie de icoane
st\ deschis\ `n fa]a pridvorului”; „Ceasuri `ntregi a[ privi la aceast\ uluitoare
mul]ime de chipuri din Vechiul [i Noul Testament, pe fond albastru, sugestiv\ pre-

zentare a cerului [i iadului tocmai prin naivitatea ei. Biserica multicolor\; larga
curte a m\n\stirii acoperit\ cu iarb\; cl\dirile albe; dealurile acoperite cu iarb\ [i
copaci din nemijlocita apropiere a zidurilor m\n\stirii; soarele str\lucitor; cerul

albastru f\r\ nori; lini[tea adânc\, `ntrerupt\ numai când [i când de u[orul z\ng\nit
al lan]ului de la fântân\; atmosfera de pace ajunge la o astfel de intensitate, `ncât
aproape pare un vis”. Anneros Dietrich, „Vizit\ la m\n\stirile române[ti din Mol-

dova”, `n Mitropolia Moldovei [i Sucevei, anul XL, nr. 7-8, iulie-august, 1964, p. 442.

din
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a miilor de c\lug\ri [i c\lug\ri]e ajut\ ]ara [i pe locuitorii ei `n apriga

lupt\ de supravie]uire `n fa]a du[m\niilor de tot felul. Rug\ciunea

este [i contribu]ia Moldovei adus\ lumii pentru p\strarea ei `n echi-

librul existen]ei, c\ci f\r\ rug\ciune lumea ar c\dea `n nefiin]a din

care a fost adus\ la existen]\. Duhovnicii Moldovei, pu]ini la num\r,

câ]i au mai r\mas `n urma marilor Cleopa, Paisie sau Ioanichie,

p\streaz\ `nc\ for]a c\l\uzitoare a multor cre[tini.

Ceea ce ofer\ ast\zi m\n\stirilor moldave puterea [i adâncimea
m\rturisirii lui Hristos Domnul este, pe de o parte, `ncercarea de a
prelungi lucrarea Sfântului Paisie Velicicovschi [i, pe de alt\ parte,
glasul de trâmbi]\ al teologiei icoanelor aflate `n frescele interioare
[i exterioare ale m\n\stirilor.

~ntr-o vreme de aprig\ confruntare pentru cre[tinism, când ra-
]iunea uman\ `nsingurat\ a culturii moderne `ncearc\ s\ acapareze
`ntreg l\untrul fiin]ei omene[ti, avem mo[tenirea Sfin]ilor P\rin]i ai
Bisericii, care m\rturisesc salvarea omului prin ra]iunea rug\toare, `n
comuniune cu Dumnezeu. Iar omul care s-a dovedit capabil s\
ini]ieze o mi[care de `mprosp\tare [i `nnoire a vie]ii cre[tine m\rtu-
risitoare `n direc]ia amintit\ a fost Sfântul Paisie Velicicovschi. ~n
lucrarea sa m\rturisitoare, „tensiunea dintre orientarea intelectual\
(…) [i dimensiunea evlaviei `n via]a monahal\ (...) se reunesc `ntr-o
form\ armonioas\ [i trainic\”30. Ra]iunea deschis\ spre b\t\ile ini-
mii [i evlavia luminat\ de discern\mânt, coeren]\, deschidere spre
cel\lalt pot contribui la c\utarea sensului vie]ii pentru omul modern.
Teologia Sfin]ilor P\rin]i, cunoscut\, tr\it\ [i m\rturisit\ `n duhul
Sfântului Paisie, redescoper\ spiritualitatea bizantin\ `n esen]a ei
ca lucrare vie, transformatoare [i `nnoitoare asupra omului de azi.

Pe de alt\ parte, mo[tenirea bizantin\ prezent\ `n icoanele fres-
celor moldave ajut\ privitorul, fie el expert `n cele ale artei, turist sau
pelerin, s\ con[tientizeze, la niveluri diferite de profunzime, starea
`n care se afl\ propriul suflet. Str\in\ de viziunea despre lume a cul-
turii Rena[terii occidentale, icoana bizantin\, `n expresia ei mol-
dav\, prezint\ chipuri cu expresii blânde [i, paradoxal, grave, cu fe]e
prelungi [i trupuri sub]iri, diafane, a[a cum ar trebui s\ fie starea
l\untric\ [i exterioar\ a omului vie]uitor `n orice timp al istoriei. Pri-
virea Domnului Hristos, a Maicii Domnului, a sfin]ilor, a ctitorilor

30 C.D. Hainworth, Staretz Paisy Velichikovsky, Doctrine of spiritual guidance.

Excerpta e Dissertatione ad Laurean, Roma, 1976, p. III, apud Dan Zamfirescu,

op. cit., p. 69.
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este a]intit\ asupra privitorului, trezindu-i curiozitatea [i uimirea,

cerându-i l\muriri, tulburându-l, interogându-l [i a[teptând de la el

un r\spuns. Se stabile[te o leg\tur\ intim\, personal\, care na[te pre-

misa unei reac]ii, fie de acceptare, fie de refuz [i mai pu]in de indi-

feren]\. Poate chiar indiferen]a, neutralitatea, „corectitudinea poli-

tic\”, definitorii pentru omul modern, s\ fie zdruncinate [i provocate

`ntrucâtva `n fa]a Judec\]ii finale a istoriei, prezent\, `n fresc\, pe

fa]ada m\n\stirilor moldave.

Desf\[urarea frescelor cheam\ pelerinul sau turistul, devenit

pelerin prin contactul vizual [i l\untric cu iconografia m\n\stirilor

Moldovei, la efortul de a citi [i a tr\i acum aceste imagini, a „trece”

prin ele pân\ când se treze[te (`n el) chipul devenit asem\n\tor cu

Dumnezeu31.

„Quel «éveil» des yeux et de l’âme!”32, exclam\ Olivier Clément

`n fa]a Vorone]ului [i a Probotei. Oferim acestui om de excep]ie,

simbol al c\ut\rii [i descoperirii Adev\rului `n lumea occidental\,

posibilitatea s\ se exprime [i s\ spun\ prin cuvintele sale ceea ce al-

c\tuitorul acestor rânduri n-a reu[it s-o fac\. „Ces fresques comme

d’immenses icônes coordonnées qui, hardiment exposées à la lu-

mière du jour, tournées vers le monde, entra`nent celui-ci dans leur

dessein liturgique de célébration”33. „Ces églises-chemins, que ce

soit devant la scène du Jugement dernier, dans l’exonarthex, ou par

le nécessaire franchissement de la chambre funéraire pour atteindre le

coeur eucharistique du sanctuaire”34. M\n\stirile moldave sunt rena[-

tere transfigurat\, m\rturisind despre „la puissance créatrice de la

tradition, qui n’est pas répétition, mais nouveauté de l’Esprit, son dyna-

misme dans ce corps du Christ que symbolise l’architecture peinte”35.

Contemplând `ntreg dinamismul l\untric al frescelor m\n\sti-

rilor moldave, dinamism `n]eles [i tr\it autentic prin intermediul

viziunii Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii asupra lumii, omul are posibili-

tatea s\ r\spund\ l\untric la acel „Qui est ce Christ qui me regarde?”,

a[ezat la `nceputul acestui studiu.

31 Olivier Clément, „Préface”, la Anca Vasiliu La traversée de l’image. Art et théo-

logie dans les églises moldaves au XVIème siècle, Theophanie, Desclée de Brouwer,

Paris, 1994, p. 8.
32 Idem, „Préface”, la Anca Vasiliu, Monastères de Moldavie..., p. 7
33 Idem, „Préface”, la Anca Vasiliu, La traversée de l’image..., p. 8.
34 Idem, „Préface”, la Anca Vasiliu, Monastères de Moldavie..., p. 7.
35 Ibidem.


