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Scurte considera]ii introductive

~n secolul al XVII-lea, pe scaunul mitropolitan al Moldovei au
urcat doisprezece ierarhi: unsprezece mitropoli]i [i un loc]iitor
(Calistru Vartic, 1686-1689). Trei dintre ace[ti mitropoli]i au avut câte
dou\ p\storiri (Anastasie Crimca, Ghedeon [i Dosoftei), `ncât nu-
m\rul schimb\rilor de arhierei `n Mitropolia Moldovei a secolului
al XVII-lea a fost de cincisprezece. {apte schimb\ri au fost prici-
nuite de trecerea la cele ve[nice a mitropoli]ilor, iar `n celelalte
opt cazuri a fost vorba de retrageri sau `nl\tur\ri din scaun1. Trei
dintre mitropoli]ii acestui secol, Varlaam (1632-1653), Dosoftei
(1671-1674; 1675-1686) [i Teodosie de la Brazi (1674-1675) au fost
canoniza]i de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române2.

A[a cum `n secolele trecute M\n\stirea Neam] avusese privile-
giul de a fi un standard pentru via]a monahal\ din Moldova, `n se-
colul al XVII-lea, M\n\stirea Secu3 a jucat acest rol important `n

1  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, „Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Orto-

doxe Române”, `n Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1981, pp. 513-547; aici, p. 524. 
2  Dac\ `i num\r\m [i pe Sfântul Mitropolit Petru Movil\ al Kievului (1633-1646),

precum [i pe Sfântul Ierarh Ioan de Râ[ca, episcop la Hu[i (1667-1674) [i la Roman

(1674-1685), constat\m c\ `n Calendarul Bisericii noastre sunt `nscrise numele a

cinci ierarhi din secolul al XVII-lea rodi]i de neamul moldovenesc. Vezi Pr. prof. dr.

Mircea P\curariu, Sfin]i daco-romani [i români, edi]ia a treia, Editura Trinitas, Ia[i,

2007, pp. 90-91, 129-140, 145-153; Sfin]i ocrotitori ai Moldovei canoniza]i `n peri-

oada 1992-2009, edi]ie `ngrijit\ de arhim. dr. Emilian Nica, Editura Doxologia, Ia[i,

2009, pp. 16-34 [i 89-93.
3 Pe Valea Secului era via]\ monahal\ organizat\ din timpul lui Alexandru

Vod\ L\pu[neanu (1552-1561; 1564-1568). Aici, Zosin Dragsin, ispr\vnicelul de la

Ocne (vechea denumire a actualului ora[ Târgu Ocna, jude]ul Bac\u), a ctitorit
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via]a Bisericii4. Aici, la Secu, a func]ionat o vestit\ [coal\ de limb\
slavon\ [i de limb\ greac\, organizat\ [i condus\ de egumenul
Dosoftei5, pe care documentele de cancelarie `l men]ioneaz\ cu
atributul de „nastavnic”6 [i de „dasc\l”7. La aceast\ [coal\ s-a
format Sfântul Mitropolit Varlaam Mo]oc (1632-1653)8, avându-i
dasc\li pe Dosoftei [i pe `nv\]atul c\lug\r de la Secu Mitrofan,
viitorul episcop de Roman (1608-1613 [i 1634-1639) [i de Hu[i
(1616-1619; 1620-1622; 1626-1634)9, [i, probabil, pe Anastasie
Crimca10, pe care Mitrofan l-a urmat `n scaunul Episcopiei de

3 schitul care i-a purtat numele, Schitul lui Zosin. Nestor Ureche, mare vornic al
}\rii de Jos, rud\ cu Zosin, zide[te `n 1602, `n locul acestui schit, M\n\stirea Secu.
Vezi Alexandru I. Gon]a, Un a[ez\mânt de cultur\ de la Alexandru L\pu[neanu
pe Valea Secului, `nainte de ctitoria lui Nistor Ureche, Schitul lui Zosin, `n „Mi-
tropolia Moldovei [i Sucevei” (MMS), anul XXXVIII (1962), nr. 9-12, pp. 694-712,
studiu republicat, dup\ manuscris, `n volumul: Alexandru I. Gon]a, Studii de Is-
torie medieval\, texte selectate [i preg\tite pentru tipar de Maria Magdalena Székely
[i {tefan S. Gorovei, cu un cuvânt introductiv de Ioan Capro[u, Editura Dosoftei,
Ia[i, 1998, pp. 211-228 (Noi cit\m dup\ varianta publicat\ `n acest volum). Vezi
[i Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localit\]ilor [i monumentelor me-
dievale din Moldova, Bucure[ti, 1974, pp. 750-753; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2 (secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea), edi]ia
a II-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, pp. 16-17.

4  Am f\cut o sintez\ despre personalit\]ile biserice[ti din secolul al XVIII-lea
provenite de la M\n\stirea Putna `n studiul Antonie, Mitropolit al Moldovei, al
Cernigovului [i al Belgorodului, `n „Teologie [i Via]\” (TV), serie nou\, anul XVIII,
(LXXXIV), 2008, nr. 7-12, pp. 312-319.

5  Alexandru I. Gon]a, art. cit., pp. 220- 223; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Is-
toria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 16-17; Pr. Ion Vicovan,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Editura Trinitas, Ia[i, 2002, p. 203.

6  Documente privind Istoria României, „A: Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-
1590)”, Bucure[ti, 1951, doc. nr. 535 din 24 octombrie 1589, pp. 445-446; Ibidem,
vol. IV (1591-1600), Bucure[ti, 1952, doc. din 11 iunie 1598, p. 227. 

7  Ibidem, vol. IV, doc. nr. 41, din 1 septembrie 1591, p. 37.
8  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia

a II-a, pp. 16-17; Pr. Ion Vicovan, op. cit., vol. I, p. 203.
9  Dic]ionarul literaturii române de la origini pân\ la 1900, Editura Academiei

Române, Bucure[ti, 1979, p. 882. Acest episcop, cu metanie de Secu, cunosc\tor
al limbilor greac\ [i slavon\, d\ruia, `n 1610, o carte de cânt\ri psaltice, `n grece[te
[i slavone[te, „ucenicului s\u, ieromonahul Varlaam”. Desigur c\ [i revenirea `n
scaunul Episcopiei de Roman a lui Mitrofan, `n 1634, s-a f\cut cu sprijinul Mitropo-
litului Varlaam, ucenicul s\u. Vezi Pr. prof. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria
Episcopiilor Romanului, R\d\u]ilor [i Hu[ilor `n secolul al XVII-lea [i `nceputul
secolului al XVIII-lea, `n MMS, anul LV (1979), nr. 1-2, pp. 50-51.

10  Dic]ionarul literaturii române de la origini pân\ la 1900, p. 882, unde autoa-

rea articolului (Algeria Simota) spune: „Nu este exclus ca educa]ia religioas\ [i spi-

ritual\ a lui Varlaam s\ se fi des\vâr[it `ns\ `n preajma lui Anastasie Crimca”.

schitul care i-a purtat numele, Schitul lui Zosin. Nestor Ureche, mare vornic al
}\rii de Jos, rud\ cu Zosin, zide[te `n 1602, `n locul acestui schit, M\n\stirea Secu.
Vezi Alexandru I. Gon]a, Un a[ez\mânt de cultur\ de la Alexandru L\pu[neanu
pe Valea Secului, `nainte de ctitoria lui Nestor Ureche, Schitul lui Zosin, `n „Mi-
tropolia Moldovei [i Sucevei” (MMS), anul XXXVIII (1962), nr. 9-12, pp. 694-712,
studiu republicat, dup\ manuscris, `n volumul: Alexandru I. Gon]a, Studii de Is-
torie medieval\, texte selectate [i preg\tite pentru tipar de Maria Magdalena Székely
[i {tefan S. Gorovei, cu un cuvânt introductiv de Ioan Capro[u, Editura Dosoftei,
Ia[i, 1998, pp. 211-228 (Noi cit\m dup\ varianta publicat\ `n acest volum). Vezi
[i Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localit\]ilor [i monumentelor me-
dievale din Moldova, Bucure[ti, 1974, pp. 750-753; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2 (secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea), edi]ia
a II-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, pp. 16-17.
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Roman11. S-a sus]inut ideea c\ aici s-ar fi c\lug\rit [i ar fi `nv\]at [i
Mitropolitul Anastasie Crimca (episcop la R\d\u]i, `n 1600; episcop
la Roman, `n 1606-1608; mitropolit, `n 1608-1617; 1619-1629)12. 

Dintre c\lug\rii M\n\stirii Secu s-au ridicat opt ierarhi ai Bise-
ricii Moldovei, dintre care trei mitropoli]i: Mitropolitul Varlaam
Mo]oc a urcat `n demnitatea de mitropolit din cea de arhimandrit,
f\r\ a fi fost, mai `ntâi, episcop sufragan. Urma[ul s\u, Mitropolitul
Ghedeon (1653-1659; 1664-1671), fost episcop de Hu[i (1645-1653),
a urcat `n scaunul mitropolitan f\r\ a mai trece pe la episcopiile

11  Pr. prof. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor Romanului, R\-

d\u]ilor [i Hu[ilor…, p. 50. S-ar putea trage concluzia c\ `n decembrie 1607, când

episcopul de Roman, Anastasie Crimca, ajunge mitropolit, el a[az\ `n locul s\u pe

Mitrofan, tot de la Secu, de unde plecase [i el [i unde probabil fuseser\ `mpreun\

ostenitori la [coala condus\ de Dosoftei.
12  Despre Mitropolitul Anastasie Crimca, Nicolae Iorga spune: „Nu [tim `n ce m\-

n\stire [i-a f\cut `nv\]\tura `n ale Bisericii [i ale c\rtur\riei”. N. Iorga, Istoria Bise-

ricii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. I, edi]ia a II-a, Bucure[ti, 1928,

p. 244. Opinia, singular\ de altfel, c\ Anastasie Crimca „`[i avea postrigul c\lug\resc

la Secu” [i c\ aici s-a format c\rtur\re[te, apar]ine Arhimandritului Dionisie I. Udi[-

teanu. Vezi Popas la 300 de ani de la moartea Mitropolitului Varlaam Mo]oc, vo-

lum `ngrijit [i editat de Mircea Motrici, Editura Mu[atinii, Suceava, 2006, p. 23. Vezi

[i Protos. Macarie Ciolan, M\n\stirea Secu, Editura Mitropoliei Moldovei [i Sucevei,

Ia[i, 1987, p. 70. Sus]inerea se sprijin\ pe bunele rela]ii existente `ntre Anastasie

Crimca [i Varlaam Mo]oc, cât [i pe faptul c\ Anastasie Crimca [i-a `nscris numele

`ntre ctitorii M\n\stirii Secu, c\reia i-a donat [apte pogoane de vie la Cotnari, `n

anul 1622. Arhimandritul Dionisie I. Udi[teanu, Graiul evlaviei str\bune, edi]ia a

II-a revizuit\ [i ad\ugit\, `ngrijit\ [i editat\ de Mircea Motrici, Editura Mu[atinii,

Suceava, 2005, p. 95. Alt\ p\rere, greu de sus]inut, este aceea c\ Anastasie Crimca

s-ar fi c\lug\rit la Dragomirna. Vezi Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu, Pr. prof.

{tefan Lup[a, Pr. prof. Alexandru Filipa[cu, Istoria Bisericii Române, Manual pen-

tru Institutele Teologice, vol. I (1632), EIBMBOR, Bucure[ti, 1957, p. 344. Majoritatea

autorilor propun, cu probabilitate, c\ Anastasie Crimca s-a c\lug\rit la M\n\stirea

Putna [i c\ a `nv\]at la una dintre m\n\stirile ]\rii (opinie ce nu exclude M\n\stirea

Secu, cu vestita ei [coal\ de slavonie). Vezi D. Dan, Cronica Episcopiei de R\d\u]i,

Viena, 1912, p. 63; Ipolit Vorobchievici, Istoria Sfintei M\n\stiri Dragomirna,

edi]ia a II-a, Cern\u]i, 1925, p. 31; N. Grigora[, Mitropolitul Anastasie Crimca, `n

MMS, anul XXXIV (1958), nr. 3-4, p. 298; Dic]ionarul literaturii române de la

origini pân\ la 1900…, p. 242; {tefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contri-

bu]ii, `n MMS, anul LV (1979), nr. 1-2, p. 147; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 6; Pr. Prof. Constantin C. Co-

jocaru, Mitropolitul Anastasie Crimca. Via]a [i opera sa (360 de ani de la moarte,

1629-1989), `n „Cronica Episcopiei Romanului [i Hu[ilor”, I, 1989, p. 70; Idem,

Antonie, Mitropolit al Moldovei, al Cernigovului [i al Belgorodului…, p. 313; Pr. Ion

Vicovan, op. cit., vol. I, p. 195.
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de R\d\u]i [i de Roman. Doar cel de al treilea mitropolit cu me-
tanie de Secu, Sava, a onorat toate scaunele arhiere[ti ale }\rii Mol-
dovei (episcop la Hu[i, `n 1653-1656; la R\d\u]i, `n 1656 -1658; la
Roman, `n 1658-1660; mitropolit, `n 1660-1664)13. Dac\ `nsum\m anii
`n care Mitropolia Moldovei a fost cârmuit\ `n secolul al XVII-lea de
mitropoli]i secani, ajungem la aproximativ 38 de ani14. La aceast\
cifr\ am putea ad\uga cea a p\storirilor unor ierarhi veni]i de la Secu
la celelalte eparhii ale Moldovei: cinci episcopi (cu [apte p\sto-
riri)15 la Hu[i, pe durata a 38 de ani; doi ierarhi16, care au p\storit
aproximativ [apte ani la R\d\u]i; [i trei ierarhi, cu patru p\storiri17,

13  Pentru anii de p\storire ai ierarhilor men]iona]i, vezi Pr. prof. dr. Mircea

P\curariu, Listele cronologice…, pp. 524-531.
14  Din septembrie 1432, pân\ dup\ 4 iulie 1671, pe scaunul mitropolitan s-au

perindat trei mitropoli]i cu metanie la Secu: Varlaam Mo]oc (1632-1653), Ghe-

deon (1653-1659), Sava (1659-1664) [i din nou Ghedeon (1664-1671). Dac\ s-ar

dovedi c\ [i Anastasie Crimca a pornit tot de la Secu, ar mai trebui aduna]i `nc\

aproximativ 18 ani, totalizând cca 56 de ani. Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 7-8, 94-95; Idem, Listele cro-

nologice…, p. 524.
15  Mitrofan (1616-1619; 1620-1622; 1626-1634); Gheorghe (1634-1645); Ghe-

deon (1645-1653); Sava (1653-1656) [i Ioan (de Râ[ca) (1667-1674). Pr. prof. dr.

Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor Romanului, R\d\u]ilor [i Hu-

[ilor, pp. 61-64 [i 67; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a,

pp. 121-122; Idem, Listele cronologice…, pp. 530-531.
16  Iorest (1651-1656) [i Sava (1656-1658). Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Con-

tribu]ii la istoria Episcopiilor…, pp. 58 [i 67; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 118-119; Idem, Listele cronologice ..., p. 529.
17  Mitrofan (1608-1613; 1634-1639); Sava (1658-1660) [i Ioan (de Râ[ca) (1674-

1685). Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, pp. 50-54

[i 66-67; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 114-115;

Idem, Listele cronologice…, pp. 526-527. Pentru Sfântul Ierarh Ioan de Râ[ca, ridi-

cat la demnitatea ierarhic\ din ob[tea M\n\stirii Secu [i `nmormântat la Secu, vezi

studiile: Pr. Constantin C. Cojocaru, M\n\stirea «Sf. Nicolae» din Cetatea Neam] [i

sfin]ii porni]i de aici: Sfântul Ioan de Râ[ca [i Sfânta Teodora de la Sihla, `n „Cro-

nica Episcopiei Hu[ilor”, an V (1999), pp. 445-460; Idem, Sfântul Ierarh Ioan de

Râ[ca, `n „Cronica Episcopiei Hu[ilor”, an III (1997), pp. 333-348; `n „Anuar”, III,

1994-1996, al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii „Babe[-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Cluj-Napoca, 1999, pp. 81-96; [i `n „Biserica Ortodox\ Român\” (BOR),

anul CXVI (1998), nr. 1-6, pp. 182-196. Ambele studii au fost publicate [i `n volumul

Idem, Pa[i prin secole de Istorie Bisericeasc\, Editura Golia, Ia[i, 2005, pp. 207-226

[i 227-245 (`n continuare vom cita aceast\ edi]ie); Idem, Cei doi ierarhi moldo-

veni cu numele «Ioan de Râ[ca», `n „TV”, anul XX (LXXXVI), 2010, nr. 5-8, pp. 163-

202. Vezi [i Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Sfin]i daco-romani [i români, edi]ia a

pp. 89-93.



133Predicarea cuvântului

care au ocupat scaunul arhieresc de la Roman pentru aproximativ
22 de ani.

Este foarte important de eviden]iat faptul c\ M\n\stirea Secu
avea, chiar de la `ntemeierea ei, o puternic\ leg\tur\ religioas\ [i
cultural\ cu sud-vestul Moldovei (s\ nu trecem cu vederea faptul
c\ ]inutul Putna-Vrancea era zona `n care s-a n\scut [i a copil\rit
Mitropolitului Varlaam Mo]oc18). De aceast\ zon\ o legau dona]ii
ctitorice[ti, de aici au venit primii ctitori19 [i unii egumeni [i, pro-
babil, [i numero[i al]i vie]uitori.

1. Activitatea lui Ghedeon `nainte de a fi ales 
mitropolit al Moldovei

a. Preliminarii

Secolul al XVII-lea str\luce[te `n istoria Bisericii Moldovei prin
deosebitele realiz\ri ale Sfin]ilor Mitropoli]i Varlaam Mo]oc, Petru
Movil\ [i Dosoftei, prin jertfa Sfântului Mitropolit martir Teodosie de
la Brazi, prin via]a deosebit\, exemplar\, a Sfântului Ierarh Ioan de
Râ[ca [i prin activitatea ctitoriceasc\, cultural\, artistic\ [i filantro-
pic\ a Mitropolitului Anastasie Crimca. Nu `nseamn\ c\ ceilal]i ie-
rarhi au fost ni[te epigoni. De exemplu, am amintit mai sus, `n re-
zumat, despre cultura deosebit\ [i activitatea de dasc\l a Episco-
pului de Hu[i [i de Roman, Mitrofan.

~n studiul de fa]\ mi-am propus s\ m\ ocup de via]a [i activi-
tatea Mitropolitului Ghedeon, veriga de leg\tur\, `n timp, `ntre Sfin]ii
Mitropoli]i Varlaam [i Dosoftei. Inten]ia mea a fost provocat\ de
faptul c\ Nicolae Iorga l-a considerat pe Mitropolitul Ghedeon, la un
moment dat, chiar un epigon. Iat\ caracterizarea marelui nostru
istoric: „Pe când Varlaam […] se preg\tea de sfâr[it, scriindu-[i, la

18  Pentru Mitropolitul Varlaam Mo]oc [i pentru originea sa putnean\ (vrân-
cean\), Vezi Dic]ionarul literaturii române de la origini pân\ la 1900, pp. 882-885,
cu bibliografie; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 16-31, cu bibliografie. Mai atragem aten]ia c\ `ntr-unul dintre
testamentele sale, atunci când vorbe[te despre propriet\]ile sale din }inutul Putnei,
Varlaam spune c\ a fost r\ze[: „Dou\ mori de la Putna, `n gârla dincolo de sat, la
Cofe[ti, `n vadul de la Procopie […], dup\ moartea mea s\ fie amândou\ a m\-
n\stirii c-am fost r\ze[”. V.A. Urechia, Autografele lui Varlaam Mitropolitul, extras
din Analele Academiei Române. Memoriile Sec]iunii Istorice (AARMSI), seria a II-a,
tom X, Bucure[ti, 1889, p. 6.

19  Am men]ionat pe primul ctitor, Zosin, ispr\vnicel la Ocne, [i pe ruda aces-
tuia, Nestor Ureche, vornic al }\rii de Jos.
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18 august 1657 […] ultima diat\, […] Ghedeon cârmuia f\r\ cea mai

mic\ str\lucire sau cel mai slab semn de originalitate Mitropolia

moldoveneasc\, a[a de sus `n\l]at\ pe vremea lui Vasile Lupu”20.
M\ voi str\dui s\ realizez, ca `ntr-un mozaic, portretul Mitro-

politului Ghedeon, adunând cioburile informative ale istoriei, [i m\

voi preocupa s\ pun `n acest portret, schi]at pân\ acum numai `n

c\rbune, [i nuan]ele luminoase care lipsesc. Ast\zi, ne este mai u[or

s\ realiz\m ceea ce ne-am propus, dup\ apari]ia deosebitei lucr\ri a

domnului profesor Petronel Zahariuc dedicat\ voievodului Gheor-

ghe {tefan21, lucrare ce ofer\ multe informa]ii despre Mitropolitul

Ghedeon [i, `n general, despre Biserica Moldovei `n acea perioad\.

Ghedeon a fost c\lug\r la M\n\stirea Secu. Aici `[i avea meta-

nia sau, cum se spunea atunci, era „de postrig” din Secu. Nu [tim

locul na[terii sale, dar ]inând seama de faptul c\, mai târziu, a fost

ucenicul Mitropolitului Varlaam Mo]oc22 [i observând bunele rela]ii

ale sale cu marele ierarh [i cu ruda acestuia, Ioan de Râ[ca, ambii

provenind din ]inutul Putnei (Vrancea), ne `ndeamn\ cugetul s\ pro-

punem c\ [i Ghedeon era putnean23. ~n mod deosebit, Ghedeon

s-a interesat de propriet\]ile din ]inutul Putnei ale M\n\stirii Secu, fie

al\turi de Mitropolitul Varlaam24, fie din proprie ini]iativ\25, dup\

cum vom vedea `n cele ce urmeaz\. 

 Despre vârsta sa putem vorbi, la fel, cu aproxima]ie. Dac\ ac-

cept\m ipoteza c\ a murit `n 167126 [i c\ a tr\it aproximativ 70 de

ani, urcând canonic treptele ierarhice27, `nseamn\ c\ s-a n\scut la

20  N. Iorga, op. cit., vol. I, edi]ia a II-a, p. 360.
21  Petronel Zahariuc, }ara Moldovei `n vremea lui Gheorghe {tefan voievod

(1653-1658), Editura Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, Ia[i, 2003.
22  Protos. Macarie Ciolan, op. cit., p. 52.
23  Mitropolitul Ghedeon apare pentru prima dat\ `n documentele acestor ani

abia pe 25 ianuarie 1655, când d\ m\rturie, `mpreun\ cu tot sfatul domnesc, pen-

tru Gheorghe {tefan, care cump\r\ satul Poienile, de pe apa Ca[inului, `n ]inutul

Trotu[, deci `n vecin\tatea ]inutului Putnei. Petronel Zahariuc, op. cit., p. 484.
24  Ibidem, p. 72; Arhimandrit Dionisie I. Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 53.
25  Pe 26 aprilie 1655, domnul le poruncea pârc\labilor de Putna [i v\tafilor

de gârl\ s\ cerceteze jalba Mitropolitului Ghedeon `mpotriva lui Dumitra[co Câr-

nul, care [i-a pus morile pe gârla Putnei, mai jos de morile M\n\stirii Secu, [i „au

`necat” moara c\lug\rilor. Petronel Zahariuc, op. cit., p. 484.
26  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Listele cronologice…, p. 524.
27  ~n 1639 (deci la peste 35 de ani), el era egumenul M\n\stirii Secu (Protos.

Macarie Ciolan, op. cit., p. 72), iar `n 1645 ajunge episcop (Pr. prof. dr. Mircea

P\curariu, Listele cronologice…, p. 531).
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`nceputul secolului [i c\ a fost mai tân\r cu vreo dou\zeci de ani

decât dasc\lul s\u, Varlaam (n\scut pe la 1580)28.

b. Egumen la M\n\stirea Secu

 Pe Ghedeon `l `ntâlnim ca prim egumen al M\n\stirii „Sfântul
Nicolae” din Cetatea Neam], a[a cum afl\m de la duhovnicul An-
dronic29. Iat\ ce spune el: „Vasile Lupu Vv. a `ntemeiat o m\n\stire
pentru monahi `n Cetatea Neam], cu hramul Sf. Ierarh Nicolae […]
pe care o `nchin\ M\n\stirii Secu. Atunci egumenul Efrem de la
Secu a pus egumen `n m\n\stirea din Cetatea Neam] pe Ieromo-
nahul Ghedeon”30.

Ghedeon a stat pu]in timp la egumenia ctitoriei lui Vasile Lupu31.
Mitropolitul Varlaam, dasc\lul s\u, l-a a[ezat egumen la M\n\stirea

28  Arhim. Dionisie I. Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, pp. 12-13.
29  Despre c\lug\rul istoric Andronic (Popovici) (1820-1893), vezi Ierom. Ioa-

nichie B\lan, Pateric românesc ce cuprinde via]a [i cuvintele unor cuvio[i p\rin]i

ce s-au nevoit `n m\n\stirile române[ti, secolele XIV-XX, EIBMBOR, Bucure[ti,

1980, pp. 471-472; Pr. prof. univ. dr. Mircea P\curariu, Dic]ionarul teologilor români,

Editura Univers enciclopedic, Bucure[ti, 1996, p. 357; Arhimandrit Ioanichie B\lan,

Patericul m\n\stirilor nem]ene, Editura Trinitas, Ia[i, 2001, pp. 98-99; Schiarhiman-

dritul Andronic (Popovici) duhovnicul [i stare]ul M\n\stirii Noul Neam], Aduceri

aminte (1820-1892), edi]ie `ngrijit\ de Savatie (Ba[tovoi), Editura Cathisma, Bucu-

re[ti, 2007.
30  Episcop-Vicar Nestor Vornicescu-Severineanul, Un manuscris necunoscut al

duhovnicului Andronic: Istoria M\n\stirii Secu, `n MMS, anul L (1974), nr. 3-4,

p. 189. S-a considerat c\ duhovnicul Andronic a fost, `n general, bine informat,

bazându-se pe documentele pe care le-a cunoscut. Totu[i, `n lista egumenilor de

la Secu, recent `ntocmit\ (Protos. Macarie Ciolan, op. cit., p. 72), egumenul Efrem

nu apare. Al optulea egumen este consemnat ieromonahul Nichifor (1633-1639),

urmat de Ghedeon (1639-1645) (Ibidem). Dac\ totu[i o scurt\ egumenie a lui Efrem

a fost `ntre cea a lui Nichifor [i a lui Ghedeon, tragem concluzia c\ Ghedeon a fost

numit egumen la m\n\stirea din Cetatea Neam], `n 1638. Atunci s-ar putea fixa

`nfiin]area ob[tii acestei mici m\n\stiri. Informa]ia c\, `n 1641, cetatea, [i deci [i bise-

rica ei, se reparau (Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 586; Pr. Constantin C. Cojocaru,

M\n\stirea „Sf. Nicolae” din Cetatea Neam] [i sfin]ii porni]i de aici: Sfântul Ioan

de Râ[ca; Sfânta Teodora de la Sihla, pp. 212-213) nu contravine pozi]iei propuse,

ci chiar o `nt\re[te.
31 S-a zis c\ numirea egumenului pentru m\n\stirea din Cetatea Neam] ar fi

f\cut-o egumenul de la Secu (Episcop Vicar Nestor Vornicescu-Severineanul, art.

cit., p. 189). Dar noi consider\m c\ aceast\ problem\ era a Mitropolitului Varlaam

[i a ctitorului Vasile Lupu. Abia mai târziu, dup\ ce s-au terminat lucr\rile de repa-

ra]ie a cet\]ii [i a bisericii de aici [i de pictare a acesteia (Misionarul Marco Bandini,

care a vizitat }\rile Române `n 1644-1648, g\se[te `n Cetatea Neam] o biseric\ cu
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Secu (1639-1645), iar la M\n\stirea „Sfântul Nicolae” din Cetatea Neam]
a fost a[ezat egumen un alt ucenic [i rud\ apropiat\ a mitropo-
litului, Ioan de Râ[ca32. Din dragoste [i respect fa]\ de Vasile Vod\
Lupu, dar [i fa]\ de egumenul Ioan de Râ[ca, Mitropolitul Varlaam
s-a comportat fa]\ de m\n\stirea din Cetatea Neam] ca al doilea
ctitor33. Apoi voievodul [i mitropolitul au `nchinat aceast\ micu]\
m\n\stire M\n\stirii Secu34.

~n calitate de egumen la Secu, Ghedeon este men]ionat `n
documentele m\n\stirii pentru viile de la Putna, al\turi de
Mitropolitul Varlaam [i de al]i c\lug\ri ai m\n\stirii35. Tot el a
ctitorit, `n 1640, `n turnul de sud-est al M\n\stirii Secu, biserica-
paraclis cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, biseric\
necesar\ pentru pravila c\lug\reasc\36. Dar aceast\ micu]\ ctitorie
era, `n acela[i timp, [i o prevestire nefast\. ~n anul 1718, `n timpul
domniei lui Mihai Racovi]\ (al doilea domn fanariot al Moldovei,
1715-1726), Cetatea Neam] a fost distrus\ definitiv37, r\mânând

31  hramul „Sfântul Nicolae”, cu frumoase picturi. N. Iorga, Istoria Românilor prin

c\l\tori, edi]ie `ngrijit\, studiu introductiv [i note de Adrian Anghelescu, Editura

Eminescu, Bucure[ti, anul MCMLXXXI, p. 228; Pr. Constantin C. Cojocaru, M\n\s-

tirea „Sf. Nicolae” din Cetatea Neam]…, p. 213), micu]a m\n\stire din Cetate a fost

`nchinat\, ca metoh, M\n\stirii Secu.
32  Probabil Ioan era venit la acea dat\ de la Râ[ca [i integrat `n ob[tea

M\n\stirii Secu. ~n 1634, deci la `nceputul p\storirii lui Varlaam ca mitropolit,

ruda sa Ioan se afla `nc\ `n soborul M\n\stirii Râ[ca. Documenta Romaniae

Historica, A. Moldova, vol. XXII (1634), EAR, Bucure[ti, 1974, pp. 348-351, do-

cument D, de pe 10 iunie 1634, [i pp. 351-353, document E, de pe 12 iunie 1634;

Pr. Constantin C. Cojocaru, Sfântul Ierarh Ioan de Râ[ca…, p. 239.
33  Pentru `ntre]inerea c\lug\rilor din m\n\stirea din Cetate [i a egumenului

lor, ruda sa, Mitropolitul Varlaam a `ntemeiat `n Lunca Vân\torilor, satul de sub

Cetate, satul str\jerilor Cet\]ii, o prisac\ cu zemnic (pivni]\, beci, bordei `n care

se p\strau stupii `n Moldova), o moar\ [i o piv\ de p\sat. V.A. Urechia, Auto-

grafele lui Varlaam Mitropolitul…, pp. 5 [i 7.
34  Se consider\ c\ aceast\ `nchinare s-a f\cut `n 1646, dup\ restaurarea [i sfin-

]irea bisericii s\vâr[it\ `n acest an, ca un prinos adus de Vasile Lupu prieteniei

sale cu Mitropolitul Varlaam. Arhim. Dionisie I. Udi[teanu, Popas la 300 de ani…,

pp. 49 [i 52. La aceast\ ac]iune credem c\ a subscris bucuros [i Ghedeon, de cu-

rând a[ezat `n scaunul episcopal de la Hu[i, care, desigur, a participat la sfin]ire. 
35  Protos. Macarie Ciolan, op. cit., p. 72.
36  Idem, Un vechi a[ez\mânt de cultur\, civiliza]ie [i art\ veche româneasc\

`n hain\ de s\rb\toare: M\n\stirea Secu, `n MMS, anul LXI (1985), nr. 1-3,

pp. 183-184; Idem, M\n\stirea Secu…, p. 52.
37 ~ntre anii 1716 [i 1718 a avut loc R\zboiul turco-austriac, desf\[urat `n parte

pe teritoriul ]\rii noastre. ~n toamna anului 1716, trupe austriece p\trunse prin

hramul „Sfântul Nicolae”, cu frumoase picturi. N. Iorga, Istoria Românilor prin

c\l\tori, edi]ie `ngrijit\, studiu introductiv [i note de Adrian Anghelescu, Editura

Eminescu, Bucure[ti, anul MCMLXXXI, p. 228; Pr. Constantin C. Cojocaru, M\n\s-

tirea „Sf. Nicolae” din Cetatea Neam]…, p. 213), micu]a m\n\stire din Cetate a fost

`nchinat\, ca metoh, M\n\stirii Secu.
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doar zidurile. Dup\ aceast\ dat\ a fost p\r\sit\ [i s-a p\r\ginit
treptat38. ~n acest timp a disp\rut [i micu]a m\n\stire din Cetate, cea
care-[i dusese existen]a vreo opt decenii (1638-1718) ca metoh al M\-
n\stirii Secu [i care avusese prim egumen pe Ghedeon. Bunurile [i
odoarele r\mase de la acea m\n\stire au fost ad\postite `n para-
clisul „Adormirea Maicii Domnului”39, ctitorit de acela[i Ghedeon.

c. Episcop la Hu[i

 Cum am ar\tat [i mai sus, la Episcopia de Hu[i au p\storit
mai mul]i ierarhi proveni]i dintre c\lug\rii de la M\n\stirea Secu.
~nv\]atul episcop Mitrofan p\storea pentru a treia oar\ la Hu[i
(1626-1634), pentru a fi mutat apoi iar la Roman. ~n locul lui a
p\storit la Hu[i episcopul Gheorghe (`ntre 1634 [i 1645, anul
retragerii sale40), fost egumen la Secu41. Episcopul Gheorghe a
participat, al\turi de ceilal]i ierarhi moldoveni (Mitropolitul Var-
laam, episcopii Evloghie al Romanului [i Anastasie al R\d\u]ilor)
la Sinodul de la Ia[i, din 164242.

37 trec\torile mun]ilor s-au `nt\rit `n Cetatea Neam] [i `n câteva m\n\stiri din jur [i

au `ntreprins de aici o n\val\ spre Ia[i, `ncercând s\-l prind\ pe domnul Mihai

Racovi]\ (Ion Neculce, Letopise]ul }\rii Moldovei, precedat de O sam\ de cu-

vinte, texte, introducere, note [i glosar de Iorgu Iordan, Editura {tiin]ific\, Bucu-

re[ti, 1968, pp. 129-131 [i 136; Radu Popa, Cetatea Neam]ului, Editura Meridiane,

Bucure[ti, 1968, pp. 22-23. Pr. Constantin C. Cojocaru, M\n\stirea „Sf. Nicolae”

din Cetatea Neam]…, pp. 218-219. 
38  Radu Popa, op. cit., p. 23.
39  Protos. Macarie Ciolan, M\n\stirea Secu…, p. 52.
40  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Listele cronologice…, p. 531.
41  Dac\ `n studiul din 1979 Mircea P\curariu nu putea preciza cu exactitate

unde a avut Episcopul Gheorghe metania (Contribu]ii la istoria Episcopiilor Roma-

nului, R\d\u]ilor [i Hu[ilor…, p. 62), `ntr-un alt studiu, de mai târziu, revine cu

men]iunea: „probabil fost egumen la Secu”. Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 121. Macarie Ciolan (`n M\n\stirea Secu, p. 71) `l

num\r\ `ntre egumenii M\n\stirii Secu, `n 1629-1633, apoi episcop la Hu[i, `nce-

pând cu decembrie 1633.
42 Irineu (Mih\lcescu, Mitropolitul Moldovei [i Sucevei), Petru Movil\ [i Sino-

dul de la Ia[i, `n „Mitropolia Moldovei”, anul XVIII (1942), nr. 12 (num\r consa-

crat Comemor\rii Sinodului de la Ia[i, 1942), p. 512; I. Minea, Câteva preciz\ri [i

interpret\ri noi `n leg\tur\ cu Sinodul de la Ia[i (1642), `n rev. cit., p. 525; Prof.

dr. M. {esan, Soborul de la Ia[i din 1642, `n rev. cit., p. 543; Constantin C. Giu-

rescu, Istoria Românilor, vol. III, partea `ntâi, partea a doua: „De la moartea lui

Mihai Viteazul pân\ la sfâr[itul epocii fanariote (1601-1821)”, edi]ie `ngrijit\ de Dinu

C. Giurescu, Editura BIC ALL, Bucure[ti, 2007, p. 80; Pr. prof. Ioan R\mureanu,

trec\torile mun]ilor s-au `nt\rit `n Cetatea Neam] [i `n câteva m\n\stiri din jur [i

au `ntreprins de aici o n\val\ spre Ia[i, `ncercând s\-l prind\ pe domnul Mihai

Racovi]\ (Ion Neculce, Letopise]ul }\rii Moldovei, precedat de O sam\ de cu-

vinte, texte, introducere, note [i glosar de Iorgu Iordan, Editura {tiin]ific\, Bucu-

re[ti, 1968, pp. 129-131 [i 136; Radu Popa, Cetatea Neam]ului, Editura Meridiane,

Bucure[ti, 1968, pp. 22-23. Pr. Constantin C. Cojocaru, M\n\stirea „Sf. Nicolae”

din Cetatea Neam]…, pp. 218-219. 
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Dup\ retragerea Episcopului Gheorghe, Mitropolitul Varlaam

a[az\ episcop la Hu[i, cu acordul domnului Vasile Lupu, pe uce-

nicul s\u, Ghedeon43 (1645, `nainte de 11 aprilie – iulie, 165344).

Mitropolitul dorea s\ aib\ `n sinodul mitropolitan, `n continuare, un

secan [i un ucenic de-al s\u45.

Prin scrisoarea lui Vasile Lupu, din 11 aprilie 1645, c\tre [ol-

tuzul [i pârgarii din Hu[i, marele domnitor `i `n[tiin]a c\ a a[ezat

acolo episcop pe Ghedeon: „M-am milostivit Domnia mea [i am

miluit cu acel scaun de acolo pe rug\toriul nostru Ghedeon Epis-

copul”. Prin aceea[i scrisoare le poruncea s\ `napoieze Episcopiei

to]i vecinii [i poslu[nicii lua]i de târg. Pe 15 ianuarie 1653, la plân-

gerea episcopului, acela[i domn poruncea vornicilor din Hu[i s\ nu

mai globeasc\ [i s\ nu mai prade satele episcopiei46. Putem conclu-

ziona c\ Episcopul Ghedeon era un apropiat al lui Vasile Vod\ Lupu,

desigur [i pentru faptul c\ era ucenic al Mitropolitului Varlaam Mo]oc.

Chiar la `nceputul p\storiei sale la Hu[i (4 iunie 1645) `l g\sim

pe Episcopul Ghedeon semnând, al\turi de ceilal]i ierarhi moldoveni47,

42 Pr. prof. Milan {esan, Pr. prof. Teodor Bodogae, Istoria bisericeasc\ universal\

pentru Institutele Teologice, vol. II (1054-1982), EIBMBOR, Bucure[ti, 1993, p. 311;

Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, pp. 52, 57, 62;

Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 41, 115, 119 [i 121;

Protos. Macarie Ciolan, M\n\stirea Secu…, p. 71; Pr. Ion Vicovan, op. cit., vol. I,

p. 216. O pozi]ie aparte, care neag\ participarea la sinod a ierarhilor moldoveni,

are Al. Elian, `n „Cuvânt `nainte” la M\rturisirea de credin]\ a Bisericii Ortodoxe

(1642), traducere de Alexandru Elian, EIBMBOR, Bucure[ti, 1981, p. 7.
43  Protos. Macarie Ciolan, Un vechi a[ez\mânt de cultur\..., p. 183.
44  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Listele cronologice…, p. 531.
45  Episcopul Anastasie de la Roman (1644-1658) `[i avea metania la M\n\stirea

Moldovi]a, `ns\ nu se [tie de la ce m\n\stire provenea Episcopul {tefan de la R\-

d\u]i (1644-1646). Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…,

pp. 52-53 [i 57-58.
46  Melchisedec, Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei cu asemenea numire, Bucu-

re[ti, 1869, pp. 116-121; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria epis-

copiilor…, p. 62.
47  Varlaam, mitropolitul Sucevei, Anastasie, episcopul Romanului, [i {tefan, epis-

copul R\d\u]ilor. Dr. Ioan Lupa[, Istoria bisericeasc\ a românilor ardeleni, Sibiu,

1918, p. 66, nota 1; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episco-

piilor…, p. 58.

Pr. prof. Milan {esan, Pr. prof. Teodor Bodogae, Istoria bisericeasc\ universal\

pentru Institutele Teologice, vol. II (1054-1982), EIBMBOR, Bucure[ti, 1993, p. 311;

Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, pp. 52, 57, 62;

Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 41, 115, 119 [i 121;

Protos. Macarie Ciolan, M\n\stirea Secu…, p. 71; Pr. Ion Vicovan, op. cit., vol. I,

p. 216. O pozi]ie aparte, care neag\ participarea la sinod a ierarhilor moldoveni,

are Al. Elian, `n „Cuvânt `nainte” la M\rturisirea de credin]\ a Bisericii Ortodoxe

(1642), traducere de Alexandru Elian, EIBMBOR, Bucure[ti, 1981, p. 7.
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scrisoarea de m\rturie `n favoarea Mitropolitului Ilie Iorest al Ar-

dealului48 c\tre ]arul Moscovei49. 

Se sus]ine c\ Episcopul Ghedeon de Hu[i a participat, al\turi

de Mitropolitul Varlaam [i de ceilal]i ierarhi ai Moldovei (Evloghie

al Romanului [i Anastasie al R\d\u]ilor), `mpreun\ cu ierarhii din

}ara Româneasc\ (Mitropolitul Teofil, episcopii Ignatie de Râmnic [i

{tefan de Buz\u) la sinodul care a aprobat R\spunsul la Catehismul

calvinesc al Mitropolitului Varlaam50. Pân\ acum, istoricii nu s-au

48  Ilie Iorest, ardelean de origine, a fost c\lug\r de Putna, mitropolit al Ar-

dealului (1640-1643) ca urmare a recomand\rii lui Vasile Lupu, `nl\turat [i `ntem-

ni]at de principele calvin Gheorghe Rákóczy I al Ardealului (1630-1648), retras

`n Moldova, la Putna, merge cu scrisoare de recomandare a ierarhilor moldoveni

[i a egumenilor de la m\n\stirile Putna, Moldovi]a, Slatina [i Bistri]a, `n iunie 1645,

la ]arul Moscovei, dup\ milostenie, ca s\-[i r\scumpere datoria fa]\ de cei 24 de

garan]i (cheza[i) care l-au scos din temni]\. Dr. Ioan Lupa[, op. cit., pp. 64-66;

N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. I, edi]ia a

II-a, pp. 326-328; Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu [i coautorii, op. cit., vol. II, pp.

28-29; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia

a II-a, pp. 65-68; Idem, Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei, `n vol. aceluia[i:

Studii de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EAR, Bucure[ti, 2005, pp. 14 [i 15.
49  Se sus]ine c\ scrisoarea ierarhilor [i egumenilor moldoveni, ca [i scrisoarea-

pa[aport dat\ de Vasile Lupu erau adresate }arului Mihail III Fiodorovici Romanov

(1613-1645). Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,

vol. 2, edi]ia a II-a, p. 67; Idem, Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei, pp. 15,

25-26; Pr. Ion Vicovan, op. cit., vol. I, p. 224. Al]i istorici sus]in c\ scrisorile erau

adresate tân\rului ]ar, Aleksei Mihailovici (1645-1676): Melchisedec, Epistola ierar-

hilor Moldovei c\tre Alexiu Mihailovici ]arul Moscovie `n favoarea lui Orest mitro-

politul Ardealului, `n „Familia”, anul 1890, pp. 266-267. Cit\m conform Dr. Ioan

Lupa[, op. cit., p. 66, nota 1; N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religi-

oase a românilor, vol. I, edi]ia a II-a, p. 361. E adev\rat c\, `n 1645, urc\ pe tronul

de la Moscova ]arul Aleksei. Succedând, la doar 16 ani, tat\lui s\u, Mihail III Fio-

dorovici Romanov, conducerea real\ a treburilor statului a avut-o educatorul s\u,

Boris Ivanovici Morozov (1590-1661), pân\ `n 1650, deci pân\ la vârsta de 21 de

ani a ]arului. Mic dic]ionar enciclopedic, Editura Enciclopedic\ Român\, Bucure[ti,

1972, p. 1432; Marcel D. Popa, Horia C. Matei, Mic\ enciclopedie de Istorie Uni-

versal\, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1983, p. 389. E adev\rat c\

Mitropolitul Ilie Iorest l-a g\sit deja la conducerea Rusiei pe tân\rul ]ar Aleksei

Mihailovici Romanov, care l-a primit `ntr-o prim\ audien]\ pe 26 august 1645. Pr.

prof. dr. Mircea P\curariu, Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei…, p. 26.
50  Dan Horia Mazilu, Barocul `n literatura român\ din secolul al XVII-lea,

Editura Minerva, Bucure[ti, 1976, p. 158, nota 2, cu bibliografie.
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pronun]at dac\ sinodul s-a ]inut `n 1644 sau `n 164551. Dar dac\ se

dovede[te c\ Episcopul Ghedeon de Hu[i a participat la sinod, el

fiind a[ezat episcop `nainte de 11 aprilie 1645, este clar c\ sinodul

s-a ]inut `n 1645, dup\ data `nsc\un\rii sale52.

Episcopul Ghedeon a p\storit pe credincio[ii eparhiei sale cu

mult\ dragoste [i responsabilitate fa]\ de Biserica lui Hristos. Epar-

hia sa cuprindea `n dreapta Prutului ]inutul F\lciu (pân\ c\tre Dun\re),

iar `n stânga Prutului se `ntindea peste codrul Tigheciului (]inutul

Tigheci), pân\ c\tre hotarul Bugeacului (st\pânit de turci) [i peste

]inuturile L\pu[na, Orhei [i Soroca53. 

d. Evenimentele din prim\vara anului 1653. 
Retragerea Mitropolitului Varlaam

 Via]a lini[tit\ a Episcopului Ghedeon se schimb\ brusc `n ziua

de 3 aprilie 1653, când logof\tul Gheorghe {tefan, sprijinit din Tran-

silvania [i din }ara Româneasc\ de oaste, ocup\ Ia[ul [i se proclam\

domn54. Ca [i predecesorul s\u, acest nou domn55 se ridica din rându-

rile marii nobilimi moldovene. Vasile Lupu se refugiaz\ la Cameni]a

51  Ibidem, p. 158; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 24.
52  Numai c\ `n acceptarea acestei liste de participan]i, problema r\mâne tot

nerezolvat\, deoarece Episcopul Evloghie al Romanului murise `n 1644 (data

este nesigur\, probabil `ntre 18 aprilie [i 25 iunie). Vezi Pr. prof. dr. Mircea P\cu-

rariu, Listele cronologice…, p. 527. Deci din lista de participan]i la sinod trebuie

exclus fie Evloghie, fie Ghedeon.
53  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, p. 50.

Despre hotarul ]inutului Tigheci cu Bugeacul, vezi Constantin Burac, }inuturile

}\rii Moldovei pân\ la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura Academica, Bucu-

re[ti, 2002, pp. 386-388. Despre ]inuturile F\lciu, Soroca, Orhei [i L\pu[na, vezi

Ibidem, pp. 352-357, 364-367, 368-371 [i 372-382.
54  Miron Costin, Letopise]ul }\rii Moldovei de la Aaron Vod\ `ncoace, `n Opere,

Editura de Stat pentru Literatur\ [i Art\, Bucure[ti, 1958, p. 141; Petronel Zahariuc,

op. cit., p. 126.
55 Gheorghe {tefan, fiul lui Dumitra[co {tefan, mare logof\t, c\s\torit cu Safta

(Ilisafta), fiica lui Toader Boul vistiernic [i nepoata lui Cozma {arpe, mare postelnic

din secolul XVI; cumnat cu {tefan Boul, mare vornic. A avut diferite func]ii (titluri):

Solul lui Vasile Lupu la nunta principelui Transilvaniei, Gheorghe Rákoczy II (`n

martie, 1644); solul lui Vasile Lupu la Gheorghe Rákoczy II (noiembrie 1645, fe-

bruarie 1646 etc.); `n cursul acestor repetate solii a stabilit rela]ii cu Gheorghe

Rákoczy II [i o `n]elegere contra lui Vasile Lupu; mare sp\tar (7 februarie 1647 –

12 august 1650); mare logof\t (15 octombrie 1651 – 3 aprilie 1653). S-a ridicat
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[i face apel la cazaci56. Mitropolitul Varlaam se retr\sese la munte, la

M\n\stirea Secu, dup\ cum ne relateaz\ cronicarul Miron Costin,

martor la evenimente. A[a c\ „molitva de domnie” a noului domn

a fost citit\ de Episcopul Ghedeon al Hu[ilor57 `n Biserica „Sfântul

Nicolae”-Domnesc din Ia[i, `n ziua de 4 aprilie.

~n acele zile, la Ia[i se aflau Patriarhul Antiohiei, Macarie III Zaim
(12 decembrie 1647 – 12 iunie 1672), `nso]it de fiul [i arhidiaconul
s\u, Paul de Alep58, c\l\tori prin ]\ri ortodoxe europene (Moldova,
}ara Româneasc\, Ucraina, Rusia)59. Ne-am fi a[teptat ca jurnalul lor

55 `mpotriva lui Vasile Lupu, sprijinit de Matei Basarab [i de Gheorghe Rákoczy al

II-lea, [i a devenit domn al Moldovei (1653-1658). Miron Costin, op.cit., pp. 135-

142; Nicolae Stoicescu, Dic]ionar al marilor dreg\tori din }ara Româneasc\ [i

Moldova, sec. XIV-XVII, EER, Bucure[ti, 1971, p. 449. Gheorghe {tefan era un domn

`nv\]at [i `n]elept, la a c\rui curte se afla [i Nicolae Milescu Sp\tarul. Dup\ m\rtu-

riile boierilor mai b\trâni, era mai priceput la `nv\]area solilor [i la r\spunsul scri-

sorilor decât Vasile Lupu. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Editura

Minerva, Bucure[ti, 1980, p. 285.
56  Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 127-128.
57  Miron Costin, op. cit., p. 141; Petronel Zahariuc, op. cit., p. 126.
58  Paul de Alep a l\sat scris `n limba arab\ jurnalul lor de c\l\torie, cunoscut

nou\ sub titlul C\l\toriile Patriarhului Macarie. Ultima variant\ `n traducere ro-

mâneasc\ a acestei lucr\ri, foarte interesant\ pentru istoria }\rilor Române `n se-

colul al XVII-lea, este publicat\ `n C\l\tori str\ini despre }\rile Române, vol. VI,

volum `ngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru [i Mustafa Ali Mehmet, Edi-

tura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1976, pp. 21-307.
59  Consider\m necesar, pentru iconomia acestui studiu, s\ prezent\m, pe scurt,

etapele acestei c\l\torii, mai ales pe cele care ne intereseaz\. Antiohienii au c\l\-

torit prin cele patru ]\ri ortodoxe `ntre 9 iulie 1652 (plecarea din Damasc) [i 1 iu-

lie 1659 (`ntoarcerea `n Damasc). Pe 17 ianuarie 1653 sosiser\ la Gala]i, iar pe

23 ianuarie ajunseser\ `n Ia[i. Aici, a[adar, au fost martori la evenimentele din

3 [i 4 aprilie. Pe 13 octombrie 1653, ei pleac\ din Ia[i spre }ara Româneasc\,

nevoi]i s\ poposeasc\ mai mult `n ora[ul de grani]\ Foc[ani. Patriarhul Macarie

este nevoit s\ revin\ la Roman, ca s\ roage pe Domnul Gheorghe {tefan s\ le

permit\ trecerea `n }ara Româneasc\. Pe 13 noiembrie se afla la Roman. Pe

22 noiembrie trec `n }ara Româneasc\, unde stau pân\ pe 22 mai 1654. ~n aceast\

zi pleac\ din Târgovi[te spre Rusia, prin Moldova. Pe 2 iunie 1654 ajung `n Ia[i,

unde stau doar câteva zile, `ndreptându-se apoi spre Ucraina lui Bogdan Hmel-

ni]ki [i spre Rusia. Stau `n ora[ul Colomna (la sud-est de Moscova), de pe 17 au-

gust 1654 pân\ pe 26 ianuarie 1655, când li se permite s\ intre `n Moscova. Stau

`n Moscova pân\ pe 29 mai 1656. Pe 1 septembrie 1656 erau din nou `n Ia[i. Pe

8 octombrie pleac\ spre }ara Româneasc\, cu opriri `n Roman, Bac\u [i `n alte

localit\]i din sudul Moldovei. Pentru acest rezumat am folosit: Asist. Mircea P\-

curariu, Leg\turile }\rilor Române cu Patriarhia Antiohiei, `n „Studii Teologice”,

anul XVI (1964), nr. 9-10, pp. 598-603.

`mpotriva lui Vasile Lupu, sprijinit de Matei Basarab [i de Gheorghe Rákoczy al

II-lea, [i a devenit domn al Moldovei (1653-1658). Miron Costin, op. cit., pp. 135-

142; Nicolae Stoicescu, Dic]ionar al marilor dreg\tori din }ara Româneasc\ [i

Moldova, sec. XIV-XVII, EER, Bucure[ti, 1971, p. 449. Gheorghe {tefan era un domn

`nv\]at [i `n]elept, la a c\rui curte se afla [i Nicolae Milescu Sp\tarul. Dup\ m\rtu-

riile boierilor mai b\trâni, era mai priceput la `nv\]area solilor [i la r\spunsul scri-

sorilor decât Vasile Lupu. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Editura

Minerva, Bucure[ti, 1980, p. 285.
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de c\l\torie s\ ne dea mai multe informa]ii despre evenimente. Dar
oaspe]ii antiohieni, ad\posti]i probabil la M\n\stirea Golia, consem-
neaz\ speria]i c\ „locuitorii ]\rii s-au schimbat cu to]ii `n tâlhari r\z-
vr\ti]i”60. Totu[i sunt nevoi]i s\ recunoasc\ faptul c\, la ie[irea
Domnului Gheorghe {tefan din biseric\, „boierii, armata [i tot po-
porul au `ngenuncheat `naintea lui [i i s-au supus pentru c\ era din
neamul lor”61.

S-au f\cut destule supozi]ii [i specula]ii referitoare la evenimen-

tele petrecute la Ia[i `n acele momente, s-au formulat numeroase

`ntreb\ri [i s-au `ncercat diverse r\spunsuri. Pe câteva dintre acestea,

mai vechi [i mai noi, ne `ng\duim s\ le prezent\m `n cele ce urmeaz\.

Cit\m, pentru `nceput, pozi]ia marelui istoric Nicolae Iorga: „Var-

laam se dusese «la munte» […] `n clipa tr\d\rii [i a r\scoalei, l\sând

pe un arhiereu cu con[tiin]a mai u[oar\ s\ `ncunune pe ambi]iosul

biruitor. Nici Anastasie de Roman, nici episcopul de R\d\u]i […] nu

alergar\ la chemarea c\lc\torului de credin]\ [i de jur\mânt. Ghe-

deon de Hu[i nu se uit\ `ns\ a[a de aproape la trecutul [i vredni-

cia moral\ a domnului celui nou [i turn\ pe cre[tetul lui unsul sfin-

]irii. El ajunse astfel mitropolit”62. 

S-a pus fireasca `ntrebare: De ce Mitropolitul Varlaam s-a retras

la M\n\stirea Secu tocmai `n aceste momente? Prof. Petronel Za-

hariuc r\spunde: „Mitropolitul Varlaam era «ie[it la munte, la m\n\s-

tirea S\cul»; deoarece fusese un colaborator apropiat al lui Vasile

Vod\, a fost nevoit s\ fug\ din calea noului domn. O dat\ cu el s-au

ad\postit [i episcopii de Roman [i de R\d\u]i, Anastasie [i Iorest”63.

Arhimandritul Dionisie Udi[teanu consemneaz\, la rândul s\u,

dou\ p\reri ale unor istorici [i cercet\tori `n leg\tur\ cu retragerea

la Secu a Mitropolitului Varlaam:

a. Varlaam s-a retras din scaun la Secu, deoarece nu se `mp\ca
cu Vasile Vod\ Lupu. Domnul s-a `nconjurat de cazaci [i de greci

60  C\l\tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, p. 76. Era normal s\ fie

sup\ra]i de plecarea lui Vasile Lupu, care le promisese s\ pl\teasc\ [i Patriarhiei

Antiohiei toate datoriile. Asist. Mircea P\curariu, Leg\turile }\rilor Române cu Pa-

triarhia Antiohiei…, pp. 597-599.
61  C\l\tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, p. 76. Domnul Gheorghe

{tefan le-a fost o gazd\ bun\ antiohienilor, iar ei, la rândul lor, au sprijinit mai

târziu la Moscova, a[a cum vom vedea, politica domnului Moldovei.
62  N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. I,

edi]ia a II-a, p. 360.
63  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 126.



143Predicarea cuvântului

[i [i-a pierdut prieteniile din ]ar\. Mitropolitul Varlaam ar fi `ncercat
pe toate c\ile s\-l opreasc\ pe domn s\ nu duc\ ]ara `n pr\pastie
prin politica [i prin l\comia sa nem\rginit\. Nereu[ind cu vorbe
bune, mitropolitul l-a „probozit” (certat) pe domn `n divanul ]\rii,
`naintea tuturor boierilor, dându-i [i dou\ palme peste obraz, pen-
tru care domnul l-ar fi lovit pe acesta cu buzduganul `n piept. De
ru[ine, mitropolitul s-a retras `n munte, la M\n\stirea Secu, dup\ ce
a aruncat blestemul asupra domnului s\u64. A urmat `nfrângerea [i
plecarea lui Vasile Lupu. Revenit `n cea de a doua scurt\ domnie
(28 aprilie – 8 iulie, 1653), Vasile Lupu ar fi venit la M\n\stirea Secu
[i s-ar fi `mp\cat cu Mitropolitul Varlaam65.

b. Mitropolitul Varlaam s-a retras din scaun la Secu, deoarece nu
ar fi fost pe placul noului domn, Gheorghe {tefan Voievod66.

Cum crede Dionisie Udi[teanu [i cum realitatea istoric\ o dove-
de[te, `ntre Mitropolitul Varlaam [i Vasile Vod\ Lupu nu au fost vreo-
dat\ ne`n]elegeri [i certuri pe probleme politice. Varlaam a fost un
credincios prieten al domnului [i `n aceste chestiuni, deoarece a mers
`n }ara Româneasc\, la Târgovi[te, `n 1644, la Matei Basarab, [i la
Ra[kov, `n Ucraina, `n 1652, la Bogdan Hmelni]ki, hatmanul caza-
cilor, „pentru trebe domne[ti [i ale norodului”67.

Cu noul domn, Gheorghe {tefan Voievod, Mitropolitul Varlaam
a fost `n rela]ii bune [i `nainte de domnie, [i `n timpul ei68.

64  G.T. C\liman, C\l\toria lui Paul de Alep cu patriarhul Macarie al Antio-
hiei prin Moldova [i }ara Româneasc\, traducere `n „Arhiva istoric\ a României”,
an I, t. I, partea II, Bucure[ti, 1864, pp. 67-69. Cit\m dup\ Arhim. Dionisie Udi[-
teanu, Popas la 300 de ani…, pp. 51-52.

65  Arhim. Dionisie Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 52. Re]inem de aici
ideea c\, `n perioada celei de-a doua domnii a lui Vasile Lupu, Varlaam se afla
tot la Secu.

66  Ibidem, p. 51, citând pe N. Iorga, Istoria literaturii române[ti, vol. I, edi]ia
a II-a, Bucure[ti, 1925, pp. 269 [i 313. Ideea este sus]inut\, mai nou, [i `n Dic-
]ionarul literaturii române de la origini pân\ la 1900, p. 882, [i, a[a cum am v\-
zut mai sus, [i de Petronel Zahariuc, op. cit., p. 126.

67  Arhim. Dionisie Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 53 [i nota 119.
68  Acest adev\r este dovedit de interven]ia voievodului Gheorghe {tefan, pe

24 ianuarie 1654, pentru unele propriet\]i din ]inutul Neam] ale fostului mitro-
polit, [i pe 19 decembrie 1655, pentru st\pânirea morilor de la gârla Putnei, „ce au
fost f\cute de rug\torul domniei sale, Varlaam Mitropolitul, ce au fost de Suceav\”.
Arhim. Dionisie Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 53. Nestor Vornicescu pre-
supune c\ hrisoavele de `nt\rire date de Gheorghe {tefan pentru M\n\stirea „Sfântul
Nicolae” din Cetatea Neam], ca [i cele pentru M\n\stirea Secu, au fost date „prin
mijlocirea Mitropolitului Varlaam, care se afla acum paretisit la M\n\stirea Secu”.
Episcop Vicar Nestor Vornicescu-Severineanul, art. cit., p. 189.
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A[a c\ motivul retragerii din scaun a Mitropolitului Varlaam tre-
buie c\utat `n alt\ parte, [i anume `n suferin]a sa trupeasc\. Când
cronicarul Miron Costin spune c\ pe 4 martie 1653 Mitropolitul Var-
laam nu era `n Ia[i ca s\ citeasc\ „molitva de domnie” lui Gheorghe
{tefan Vod\, ci c\ era „ie[it la munte, la m\n\stirea S\cul”, nu pre-
cizeaz\ c\ plecase pe 1, 2 sau 3 martie, ci spune simplu c\ lipsea.
Mitropolitul era suferind [i Domnul Vasile Lupu, cu casa [i cu curtea
sa, l-a cercetat pe 11 februarie 165369. A[adar, la aceast\ dat\ boala
mitropolitului era declan[at\: „fulgerarea mâinii” (paralizia70), care
l-a obligat s\ se retrag\ la m\n\stirea sa de metanie71. Evenimen-
tele de pe 3 [i 4 martie nu l-au mai g\sit `n Ia[i. Ne-am putea gândi
[i la faptul c\ boala mitropolitului a fost provocat\ tocmai de cearta
lui cu voievodul (despre care am pomenit mai sus), pentru c\ po-
litica din ultima vreme a lui Vasile Lupu nu mai convenea nici mi-
tropolitului, nici ]\rii72.

De ce „molitva de domnie” nu a fost citit\ noului domn de ur-
m\torul ierarh, episcopul de Roman, ci de ultimul ierarh al Mol-
dovei, episcopul de Hu[i? Pentru c\ a[a a rânduit Mitropolitul Varlaam
de la Secu, ca, `n lipsa lui, `ntronarea domnului s\ fie binecuvân-
tat\ de ucenicul s\u, Episcopul Ghedeon73. Poate aceasta a fost [i

69  Paul de Alep, `n Jurnalul s\u, spune: „Vineri diminea]a (11 februarie) am
v\zut pe m\ria sa domnul când ie[ea `n procesiune [i se ducea s\ vad\ pe mi-

tropolitul ]\rii numit Varlaam, care era bolnav”. C\l\tori str\ini despre }\rile Ro-

mâne…, vol. VI, p. 55. Din Jurnalul arhidiaconului antiohian nu reiese c\ Patriarhul

Macarie s-ar fi `ntâlnit cu Mitropolitul Varlaam. Antiohienii au aflat numele mitro-
politului [i faptul c\ era bolnav. Deci `n toate studiile unde se afirm\ c\ Varlaam
l-a primit la Ia[i pe Patriarhul Macarie al Antiohiei este o exagerare. Cu siguran]\

mitropolitul s-a bucurat c\ Biserica Moldovei este vizitat\ de un patriarh apos-
tolic [i a fost de acord cu aceast\ vizit\. Dar boala `l ]inea departe de eveni-
mente. De aceea Jurnalul lui Paul de Alep, atunci când vorbe[te despre [ederea

ierarhilor la Ia[i, prezint\ numai rela]iile lor cu domnul. Vezi [i Arhim. Dionisie
Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 53 [i nota 120.

70  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2,

edi]ia a II-a, p. 29.
71  Arhim. Dionisie Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 51, spune: „Varlaam Mi-

tropolitul […] `n prim\vara anului 1653, b\trân, obosit [i m\cinat de multe sufe-

rin]e, a p\r\sit scaunul mitropolitan [i s-a retras la munte, la Secu, metania sa”.
72  Despre politica promovat\ de Vasile Lupu `n ultimii ani, vezi C\l\tori str\ini

despre }\rile Române, vol. VI, pp. 77-78 [i 95; Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 49-

103. Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. III, p. 71, vorbind despre c\derea de la

domnie a lui Vasile Lupu, rezum\ situa]ia `n câteva cuvinte „]ara nefiindu-i fa-

vorabil\”.
73  Protos. Macarie Ciolan, Un vechi a[ez\mânt de cultur\..., p. 183.
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solicitarea lui Gheorghe {tefan Vod\74. Prin acest gest, Varlaam voia
s\ arate noului domn c\ Biserica r\mâne `n pace cu Puterea. Cel mai
gr\itor argument `n sus]inerea acestei teze este faptul c\ peste nu-
mai câteva zile, to]i cei trei episcopi erau al\turi de noul domn la
slujba ~nvierii75. Prin urmare, exprimarea c\ Episcopul Ghedeon a
fost „nevoit” s\ citeasc\ „molitva de domnie”76 nu se sus]ine.

2. Ghedeon, Mitropolit al Moldovei

a. Alegerea lui

Episcopul Melchisedec spune: „[…] cu ocazia paretesului Mitro-
politului Varlaam, r\mânând scaunul Mitropoliei vacant, Ghedeon,
pentru deosebitele sale merite sau, mai bine, pentru un particular
favor ce avea la Domnul Gheorghe {tefan, fu ridicat de-a dreptul `n
scaunul Mitropoliei”77.

S-a pus adeseori `ntrebarea: Când a urcat Episcopul de Hu[i
Ghedeon `n scaunul de mitropolit? ~n prima domnie, scurt\, a lui
Gheorghe {tefan (3 aprilie – 28 aprilie 1653) sau la `nceputul celei
de a doua (adic\ dup\ 8 iulie 1653)? P\rintele Profesor Mircea P\-
curariu crede c\ ridicarea lui Ghedeon `n scaunul mitropolitan s-a
f\cut abia `n iulie, când Gheorghe {tefan a ocupat definitiv scau-
nul domnesc78. Dac\ aceasta va fi fost [i dorin]a mitropolitului
Varlaam, ca ucenicul s\u Ghedeon s\-i urmeze `n scaun, [i noi a[a
credem, `nseamn\ c\ Ghedeon a putut urca `n scaunul mitropo-
litan chiar `n aprilie. S-a mai pus `ntrebarea dac\ `n cea de-a doua
domnie, scurt\, a lui Vasile Lupu (28 aprilie – 8 iulie 1653), Mitro-
politul Varlaam s-a `ntors `n scaunul mitropolitan. Dar conform
canoanelor Bisericii, Mitropolitul Varlaam bolnav, cu mâna dreapt\
„fulgerat\” (paralizat\), retras la M\n\stirea Secu, nu mai putea sluji.

74  Melchisedec, Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei cu asemenea numire…,

pp. 121-122, spune c\ Ghedeon avea „un particular favor […] la Domnul

Gheorghe {tefan”.
75  Ne informeaz\ `n jurnalul s\u Paul de Alep, prezent la evenimente `m-

preun\ cu Patriarhul Macarie al Antiohiei. Vezi C\l\tori str\ini despre }\rile Ro-

mâne…, vol. VI, p. 78.
76  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 126.
77  Melchisedec, Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei cu asemenea numire…,

pp. 121-122.
78  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi-

]ia a II-a, p. 94; Idem, Listele cronologice…, p. 524.
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~n plus, poate era [i sup\rat pe Vasile Lupu. Domnitorul moldo-
vean l-a considerat pe mitropolitul Ghedeon un om al s\u, c\ruia
`i d\duse, cu ani `n urm\, scaunul Episcopiei Hu[ilor. Domnul [tia
c\ Ghedeon este ucenicul apropiat al lui Varlaam [i nu mai `ndr\z-
nea s\ fac\ un alt gest necugetat `mpotriva vrednicului [i suferin-
dului mitropolit Varlaam, alungând din scaunul mitropolitan pe uce-
nicul acestuia. Prin urmare, consider c\ Ghedeon a fost mitropolit
`n func]ie [i `n timpul celei de-a doua domnii a lui Vasile Lupu.
Mai mult, am prezentat mai sus [i p\rerea c\ Vasile Lupu, revenit
`n cea de a doua domnie, ar fi mers la Secu [i s-ar fi `mp\cat cu
Mitropolitul Varlaam79.

 S-ar mai putea pune problema c\, din cauza vremurilor tul-
buri, poate nu s-a trecut imediat la alegerea unui nou mitropolit.

 Indiferent care dintre aceste situa]ii a fost cea real\, cele dou\
domnii scurte, atât cea a lui Gheorghe {tefan, cât [i a lui Vasile Lupu,
merit\ men]ionate. Important este c\ Ghedeon a fost mitropolit al
Sucevei `n timpul domniei lui Gheorghe {tefan Vod\, c\ruia i-a
fost un sfetnic de `ncredere. A urcat `n scaunul mitropolitan direct
din scaunul Episcopiei de la Hu[i, f\r\ a mai trece, a[a cum am mai
men]ionat, prin scaunele de la R\d\u]i [i de la Roman. A colaborat,
dup\ cum era [i firesc, cu sufraganii s\i, f\r\ s\ se simt\ vreo ani-
mozitate. {i nici nu se putea altfel, deoarece de la M\n\stirea Secu
veghea (pân\ `n vara anului 165780) suferindul, dar vrednicul, proin-
mitropolit Varlaam.

Ne vom opri, `n cele ce urmeaz\, asupra evenimentelor deose-
bite ale p\storiei Mitropolitului Ghedeon.

b. Solia la Moscova. Primul tratat moldo-rus

}arul Aleksei Mihailovici `mplinise `n 1650 vârsta de 21 de ani
[i luase singur, cel pu]in formal, cârma imperiului81. ~n timpul

79  Arhim. Dionisie I. Udi[teanu, Popas la 300 de ani…, p. 52.
80  Ultimul testament (diat\) a Mitropolitului Varlaam a fost cel din 18 august 1657.

Dup\ aceast\ dat\ a trecut la cele ve[nice, fiind `nmormântat lâng\ zidul de

miaz\zi al bisericii M\n\stirii Secu. V.A. Urechia, op. cit., pp. 5- 6; Pr. prof. Mircea

P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 29; Idem,

Listele cronologice …, p. 524.
81  Boris Ivanovici Morozov, educatorul ]arului [i [eful guvernului `n timpul

domniei acestuia, a provocat, datorit\ politicii sale, r\scoala din Moscova, `n 1648.

Exilat de form\, s-a re`ntors `n Moscova, conducând din umbr\ afacerile de stat.

Mic dic]ionar enciclopedic…, p. 1432.
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domniei sale apar `n Rusia primele elemente ale „Absolutismului”82.
Acela[i ]ar Aleksei inaugureaz\ politica de ap\rare a cre[tinilor din
Imperiul Otoman83 sau, mai bine zis, de luare sub ocrotirea Rusiei a
acestor cre[tini supu[i turcilor. El `ncearc\, a[adar, s\ atrag\ de partea
lui pe domnii }\rilor Române. Domnul }\rii Române[ti, Matei Ba-
sarab (1632-1654), prudent, declin\ oferta, dar Gheorghe {tefan al
Moldovei se arat\ dispus pentru o `n]elegere. Astfel se deschide `n
istoria Moldovei un nou [i interesant capitol al rela]iilor cu ru[ii84,
`ncununat cu un prim tratat85.

La `nceputul anului 1654 are loc un schimb de scrisori `ntre

Moldova [i Moscova86. Domnul Moldovei `l aprecia [i `l respecta pe

Mitropolitul Ghedeon [i a hot\rât s\-l trimit\ la Moscova pentru `n-

cheierea tratatului.

La Moscova p\storea Nikon, al [aselea patriarh al Bisericii Pra-

voslavnice Ruse (1652-1658, † 1681), sfetnic al ]arilor [i cu mare

influen]\ `n via]a politic\ [i administrativ\ a Rusiei87. Gheorghe {tefan

82  Ibidem, p. 1030.
83  Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. III, p. 99.
84  „Noi mai avusesem [i mai `nainte, pe vremea lui {tefan cel Mare, [i apoi,

de curând, pe vremea lui Miron Barnovschi [i Vasile Lupu, leg\turi cu `ndep\r-

tatul st\pânitor de la Moscova. Erau leg\turi de rudenie, leg\turi biserice[ti, ar-

tistice; acum are loc primul tratat.” Ibidem, vol. III, p. 99.
85  Acest tratat, primul dintr-o serie ce a urmat, a fost condamnat `n decursul

istoriei. Astfel, `ntr-un proces din anul 1720, cronicarul Ion Neculce, `nvinuit de

tr\dare, cum c\ a chemat pe ru[i `n timpul lui Dimitrie Cantemir (când era hatman),

arat\ c\ a g\sit la Moscova solii din partea Mitropolitului Ghedeon (deci tratatul

lui Gheorghe {tefan), a lui Antohi Jora hatman (Antiohie Jora), a lui Savin banul

(Savin Zmucil\) [i ale altora, cerând ajutorul ru[ilor. Prin urmare, vina de a fi che-

mat pe ru[i, dac\ era o vin\, n-a fost numai a lui, ci a tuturor. Istoria literaturii

române, vol. I: „Folclorul. Literatura Român\ `n perioada feudal\ (1400-1780)”,

EAR, Bucure[ti, 1964, p. 653. Pentru Antiohie Jora [i Savin Zmucil\ [i rela]iile lor

cu ru[ii, vezi Nicolae Stoicescu, Dic]ionar al marilor dreg\tori din }ara Româ-

neasc\ [i Moldova…, pp. 412-413 [i 455-456.
86  Constantin C. Giurescu, op, cit., vol. III, p. 99.
87 }arul Aleksei l-a numit pe Nikon arhimandrit pentru m\n\stirea Novospaski

din Moscova, unde era gropni]a Romanovilor, [i se consulta cu el `n toate pro-

blemele de guvernare. ~n 1649, Nikon ajunge episcop la Novgorod, iar `n 1652,

patriarh. ~n timpul luptelor cu t\tarii, grija familiei ]arului, c\reia `i era educator,

[i chiar conducerea guvernului [i a capitalei se aflau `n mâinile patriarhului Nikon.

}arul fiind `nc\ tân\r, `l considera regent pe patriarh [i i-a acordat titlurile de

„veliki gosudar” [i „samoderje]” (mare domn [i suveran). Nikon a contribuit [i la

reunirea Haliciului cu Moscova, `n 1653-1654. Prof. Teodor M. Popescu, Pr. prof.
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cuno[tea aceste realit\]i [i tocmai de aceea voia s\-l trimit\ pe mi-

tropolit s\ negocieze tratatul. La rândul s\u, Mitropolitul Ghedeon

nu voia s\ mearg\ oricum s\ discute cu ambi]iosul patriarh moscovit.

Voia s\-i dovedeasc\ lui Nikon c\ [i Biserica Moldovei are autoce-

falie de facto, deoarece nu este subordonat\ nici unui patriarh.

Pentru aceasta, `n iarna anului 1655 (februarie 17), cu porunc\ de la

domn [i de la mitropolit, tân\rul `nv\]at moldovean Nicolae Milescu

Sp\tarul a redactat un material `n acest sens, pe care mitropolitul

moldovean s\-l poat\ prezenta patriarhului Moscovei88. Astfel con-

sidera mitropolitul Ghedeon c\ va putea vorbi de pe picior de ega-

litate cu patriarhul ([i regentul) de la Moscova. ~n cele ce urmeaz\,

vom vedea c\ mitropolitului moldovean i s-a dat la Moscova cinstea

cuvenit\ [i c\ a participat [i la evenimente deosebite din via]a Pa-

triarhiei ruse.

Tot `n 1655, el i-a scris ]arului [i Patriarhului Paisie al Ierusa-
limului (23 martie 1645 – 2 decembrie 1660)89, anun]ându-i c\

87 Teodor Bodogaie, Prof. George Gh. St\nescu, Istoria bisericeasc\ universal\.

Manual pentru uzul studen]ilor Institutelor Teologice, vol. II, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1956, p. 294; Pr. prof. Ioan R\mureanu et alli, op. cit., vol. II, pp. 286-287.
88  ~n iarna anului precedent (1655) mersese „Nicolae gramaticul la monas-

tirea Neam]ului” ca s\ cerceteze „hrisoave `mp\r\te[ti [i patriarhice[ti”, pentru a

afla c\ „Mitropolia Moldovei nu este plecat\ nici unui patriarh”. Informa]ia este

luat\ din Istorie pentru prea sfânta icoan\ a prea Sfintei St\pânei noastre N\s-

c\toarei de Dumnezeu [i Pururea Fecioarei Mariei, ce s-au aflat `n scrisorile

Sfintei Mitropolii a Moldaviei. Scris\ de Preaosfin]itul Gheorghie Mitropolitul Mol-

daviei veleat 1723 (Biblioteca Academiei Române, Cabinetul „Foi volante”, nr. 338).

Noi cit\m dup\ textul publicat `n: Arhim. Ciprian Zaharia, Iosif I Mu[at, `ntâiul

mare ierarh român. Noi m\rturii privind via]a cultural\ [i spiritual\ a Moldovei

`n secolele XIV [i XV, Editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, 1987, pp. 262-263.

Textul republicat recent de Arhim. Luca Diaconu, Icoana bizantin\ a Maicii

Domnului de la M\n\stirea Neam]. Considera]ii istorice, artistice [i teologice,

Editura Doxologia, Ia[i, 2010, pp. 80-82; {tefan S. Gorovei, Un episod din «recu-

perarea» Bizan]ului: prima «oper\» a sp\tarului Nicolae „Milescu”, `n „Anuarul

Institutului de Istorie [i Arheologie «A.D. Xenopol»” din Ia[i, tomul XXII / II, 1985,

pp. 446-447; Petronel Zahariuc, op. cit., p. 303. 
89  Paisie a fost egumen la M\n\stirea Galata din Ia[i, metoh la Ob[tea Sfân-

tului Mormânt de la Ierusalim (Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic…,

pp. 447-450). A fost impus ca patriarh al Ierusalimului de Domnul Vasile Lupu al

Moldovei. Hirotonia lui `ntru arhiereu s-a f\cut la Ia[i, printre ierarhii ofician]i

fiind Mitropolitul Varlaam Mo]oc al Moldovei [i Episcopul Atanasie al Roma-

nului. Pr. prof. C.C. Cojocaru, Biserica Moldovei sprijinitoare a Orientului Ortodox,

partea a II-a: „Secolele XVII-XVIII”, `n MMS, anul LXIII, nr. 3, pp. 45-46. 

Teodor Bodogaie, Prof. George Gh. St\nescu, Istoria bisericeasc\ universal\.

Manual pentru uzul studen]ilor Institutelor Teologice, vol. II, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1956, p. 294; Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, pp. 286-287.
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voievodul Moldovei Gheorghe {tefan dorea s\ se a[eze sub st\-
pânire rus\90.

 Din delega]ia moldoveneasc\ f\ceau parte Mitropolitul Ghedeon
[i logof\tul al doilea („vtori logof\t”) Grigore Nianiul91. Ei primeau
de la domnul Gheorghe {tefan, pe 15 martie 1656, o scrisoare de
`ncredin]are c\tre ]ar92. A[a cum se vede din aceast\ scrisoare, mi-
tropolitul nu a primit decât instruc]iuni verbale de la domn [i de
la boierii ]\rii, l\sându-i-se libertatea, pentru marea `ncredere pe
care i-o acorda domnul, s\ redacteze el la Moscova problemele
statutului ]\rii ce trebuiau s\ fie cuprinse `n tratat93.

~n zilele urm\toare, `nainte de Pa[ti (6 aprilie)94, delega]ia mol-
doveneasc\ a plecat spre Rusia, trecând prin Cehrin95 [i prin
Putivl96, ca pe 8 mai s\ intre `n Moscova97.

90  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 312.
91  Vezi componen]a delega]iei la Petronel Zahariuc, op. cit., p. 311, nota 585.
92  „…s\ se `nchine `n locul nostru la cinstitele [i prealuminatele picioare ale

m\riei tale `mp\r\te[ti; [i cu glas plin am poruncit din gura noastr\ pentru toate

treburile ]\rii noastre [i s\ aib\ a ar\ta [i a vorbi c\tre prealuminata [i marea ta

`mp\r\]ie”. Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 303-304.
93  Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 303-304.
94  Exist\ o `nsemnare pe o carte din 5 aprilie 1656, care consemneaz\ lipsa

mitropolitului din Ia[i: „Când au m\rsu p\rintele Ghedeon, Arhiepiscop [i mi-

tropolit, Suceavskoi `n }ara C\z\ceasc\ sol. V\leat 7164 <1656>, aprilie 5 dn. (zile)”.

Doina Braicu, Circula]ia unei vechi c\r]i române[ti din secolul al XVII-lea pe

meleaguri bucovinene [i transilvane, `n „Suceava. Anuarul Muzeului jude]ean”,

X, 1983, p. 660; Petronel Zahariuc, op. cit., p. 311.
95  Tot `nainte de Pa[ti a ajuns delega]ia moldoveneasc\ `n Cehrin, re[edin]a

hatmanului Bogdan Hmelni]ki. Mitropolitul Ghedeon l-a vizitat pe hatman [i a

primit de la acesta o scrisoare de recomandare pentru voievodul de Putivl, deci

pentru trecerea `n Rusia. Slujba ~nvierii a oficiat-o mitropolitul Ghedeon, proba-

bil, `n vreo biseric\ `n drumul dintre Cehrin [i Putivl (vezi Petronel Zahariuc, op.

cit., pp. 304, 311), oriunde mitropolitul putea s\ oficieze sfânta slujb\ cu fastul

necesar, deoarece `n delega]ie erau clericii necesari: arhimandritul Iona, arhidia-

conul Chiril, stare]ul Iorest [i, probabil, [i al]ii. Ibidem, p. 311, nota 585.
96  Pe 16 aprilie au ajuns `n ora[ul rusesc Putivl (Putivlia) [i mitropolitul a pre-

zentat voievodului de aici scrisoarea de recomandare de la Hatmanul Bogdan

Hmelni]ki. Petronel Zahariuc, op. cit., p. 304. Potrivit obiceiului din Rusia ]arist\,

voievozii din ora[ul de grani]\ Putivlia cereau acordul ]arului pentru continuarea

c\l\toriei soliilor care soseau aici. ~n continuare, transportul [i `ntre]inerea erau

asigurate de statul rusesc. Silviu Dragomir, Contribu]ii privitoare la rela]iile Bise-

ricii române[ti cu Rusia `n veacul XVII, `n AARMSI, seria II, tom XXXIV, Bucu-

re[ti, 1912 , pp. 1068-1069, [i `n extras, pp. 4-5.
97  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 311.
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Pe 11 mai, mitropolitul Ghedeon [i logof\tul Neaniul [i-au anun-

]at la „Departamentul Solilor” prezen]a [i scopul venirii lor la Mos-

cova. Au spus c\ i-a trimis {tefan Voievod, fe]ele biserice[ti, boierii

[i slujitorii din }ara Moldovei, din pricina marii asupriri pe care o

sufer\ din partea p\gânilor, [i c\ vor s\ se `nchine ]arului, f\g\duind

„supunere ve[nic\” [i ajutor `mpotriva tuturor neprietenilor ]arului98.

Pe 14 mai, }arul Aleksei Mihailovici i-a primit, ar\tându-[i sup\-

rarea fa]\ de Gheorghe {tefan, care ajutase cu oaste `n mai multe

rânduri pe poloni, du[manii Rusiei. De fa]\ mai erau Patriarhul

Macarie al Antiohiei cu fiul s\u, arhidiaconul Paul de Alep, care

relateaz\ `n jurnalul s\u aceste evenimente99. }arul l-a ascultat pe

Mitropolitul Ghedeon, acceptând [i explica]iile pe care acesta le-a

dat pentru `ndelunga preg\tire [i pentru `ntârzierea acestei `nchin\ri.

Apoi le-a poruncit s\ se retrag\ [i s\ pun\ `n scris principalele ca-

pete de negociere. Patriarhul Macarie al Antiohiei [i arhidiaconul

Paul de Alep, care i-au ajutat mult pe solii moldoveni la Moscova,

i-au sf\tuit s\-[i redacteze documentul `n limba greac\100.

~n urm\toarele trei zile documentul („scrisoarea”) a fost redactat

`n grece[te, cu ajutorul arhimandritului Dionisie de la m\n\stirea

athonit\ Ivir [i al ierodiaconului Meletie Grecul. Plecând ]arul din

Moscova, deoarece `ncepuser\ confrunt\rile ruso-suedeze, a l\sat

pe patriarhul Nikon s\ conduc\, din partea rus\, negocierile101. Pro-

iectul de tratat cuprindea un preambul [i textul propriu-zis, `n zece

puncte, prin care domnul [i „`ntreaga ]ar\” „se roag\ [i cer s\ fie pri-

mi]i sub ocrotirea ]arului”. Documentul a fost `ncheiat pe 17 mai 1656

[i semnat, `n numele domnului Moldovei, de mitropolitul Ghedeon

[i de logof\tul Grigorie Neaniul, iar patriarhul Antiohiei [i al `ntre-

gului R\s\rit, Macarie, printr-o noti]\ `n limba greac\, d\dea m\r-

turie pentru credin]a statornic\ a moldovenilor102.

~n documentul `ntocmit de solii moldoveni se prevedeau urm\-
toarele: respectarea a[ez\mintelor ]\rii, cu domni numai moldoveni;

98  Ibidem, p. 311.
99  Ibidem, pp. 311-312.
100 C\l\tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, p. 305; Petronel Zahariuc,

op. cit., p. 312.
101  Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 312-313.
102  Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. III, p. 99; Petronel Zahariuc, op. cit.,

pp. 312-313. La P\rintele Profesor Mircea P\curariu apare, probabil dintr-o gre[eal\

de redactare, data de 7 mai 1656. Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, p. 62; Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 94; Ibidem, edi]ia a III-a, p. 80.
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recâ[tigarea cet\]ilor de la Dun\re [i de la Marea Neagr\103 (Bu-
geacul, Chilia, Ismail, Cetatea Alb\, Bender sau Tighina104), st\pâ-
nite de turci; s\ nu se pl\teasc\ tribut ]arului, ci numai „daruri mari,
o dat\ pe an” [i ajutor de oaste, când armatele ]arului vor porni `m-
potriva p\gânilor105. 

Pe 7 iulie, Mitropolitul Ghedeon a prestat jur\mânt de credin]\
]arului, `n numele Domnului Gheorghe {tefan, `n Catedrala „Ador-
mirea Maicii Domnului” din Moscova, `n fa]a Patriarhului Nikon.
Mitropolitul jur\, `n numele domnului s\u, c\ moldovenii vor fi
alia]i credincio[i `mpotriva oric\rui du[man al ]arului. F\g\duie[te
c\ domnul Moldovei va `nt\ri acest jur\mânt cu scrisoarea [i cu
pecetea sa106. Ceilal]i membri ai soliei au jurat, pe 21 iulie, `n fa]a
lui Lavrentie, arhiepiscop de Tver107.

Documentul de r\spuns al ]arului, elaborat pe 29 iunie, de s\r-
b\toarea Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel, a fost destul de evaziv.
~n urma rug\min]ilor patriarhilor de Antiohia [i Ierusalim, sup\rarea
]arului pe Gheorghe {tefan s-a mai domolit. ~n consecin]\, dom-
nului Moldovei [i ]\rii sale li se accepta cererea de a intra sub st\pâ-
nirea Rusiei, era acceptat\ respectarea rânduielilor Moldovei, cu
domni moldoveni, s\ nu se pretind\ tribut, ci numai daruri mari
anuale. La cererea cre[tinilor pravoslavnici, care `l `mbiau s\ lupte

103  Punctul patru din proiectul de tratat `ntocmit de Mitropolitul Ghedeon

con]inea urm\toarea rug\minte: „Pentru câteva cet\]i, care sunt `n hotarul ]\rii

noastre [i pe care le ]in acum p\gânii sub cârmuirea lor. Cet\]ile acelea s\ se mi-

lostiveasc\ m\ria ta ca s\ fie iar\[i `n hotarul ]\rii noastre [i `n st\pânirea noastr\,

precum au fost dintru `nceput la domnii vechi, `nainte de a le fi luat turcii […].
S\ fie cu porunca m\riei tale s\ punem oameni din ]ara noastr\ `n acele cet\]i,

precum au fost [i mai `nainte, [i s\ avem ordin [i porunc\ de la m\ria ta, c\ pu-

tere avem, s\ lu\m cet\]ile acelea din mâinile turcilor”. Deci moldovenii cereau

doar `nvoirea s\-[i recucereasc\ cet\]ile. Petronel Zahariuc, op. cit., p. 315.
104  N. Iorga, Istoria Bisericii Române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, vol. I,

edi]ia a II-a, p. 361. Chilia [i Cetatea Alb\ fuseser\ cucerite de turci `n 1484, iar

Tighina (Bender) [i Bugeacul `n 1538. Istoria României `n date, EER, Bucure[ti,

1971, pp. 107, 119-120.
105  Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. III, pp. 99-100; pe larg, la Petronel Za-

hariuc, op. cit., pp. 315-316, cu bibliografie complet\. Apelul la lupt\ antioto-

man\ era clar exprimat, `ntreg R\s\ritul ortodox dorind aceasta. Acesta era [i

sensul vizitei patriarhului Macarie la Moscova. Petronel Zahariuc, op. cit., p. 316.
106  Nicolae Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a Românilor,

vol. I, edi]ia a II-a, p. 361; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria

Episcopiilor…, p. 62; Petronel Zahariuc, op. cit., p. 323.
107  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 323.
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`mpotriva p\gânilor, ]arul a preferat s\ nu r\spund\ direct, cerân-
du-le `n schimb moldovenilor s\ mearg\ cu oaste „`mpotriva oric\rui
du[man al `mp\r\]iei sale”. P\strarea status-quo-ului `n rela]iile cu
Poarta [i cu t\tarii a f\cut ca dorin]a lui Gheorghe {tefan [i a ]\rii
sale, clar exprimat\ de Mitropolitul Ghedeon, de a recupera cet\-
]ile de la Dun\re [i Marea Neagr\, r\pite de turci, s\ fie trecut\
complet sub t\cere108.

Merit\ s\ apreciem spiritul patriotic [i str\daniile Mitropolitului

Ghedeon de a concretiza `n folosul Moldovei acest tratat. Prevede-

rile tratatului n-au fost niciodat\ aplicate, atât din cauza domniei

prea scurte a lui Gheorghe {tefan109, cât [i din cauza spiritului de

respingere al ru[ilor110.

Tot pe 29 iunie a fost elaborat [i un privilegiu comercial `ntre

Rusia [i Moldova, primit cu mare bucurie de Domnul Gheorghe

{tefan. Negustorilor din }ara Moldovei li se `ng\duie „s\ vie `n }ara

Moscovei […] cu orice fel de m\rfuri [i s\ târguiasc\ slobod […] `n
toate târgurile [i nu vor avea […] nici o opreli[te [i nici o piedic\”111.

}arul a dat `ncuviin]area, r\spunzând solicit\rii domnului mol-

dovean formulate de Mitropolitul Ghedeon, s\ fie trimi[i `n Mol-

dova me[teri iconari care s\ zugr\veasc\ icoane pentru m\n\s-

tirea pe care voievodul o ridicase (M\n\stirea Ca[in)112.

Delega]ia moldoveneasc\ a fost oprit\ la Moscova pân\ `n iarna

anului 1657113. Dar Mitropolitul Ghedeon nu a stat inactiv `n capitala

108  Ibidem, pp. 321-322.
109  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Contribu]ii la istoria Episcopiilor…, p. 62.
110  Mai mult chiar, Gheorghe {tefan, pribeag fiind `n anii ce au urmat, nu a g\sit

nici m\car atâta `n]elegere [i ajutor ca s\-[i recapete banii pe care i-i datorau ni[te

negustori moscovi]i. Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. III, p. 100.
111  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 322. Principalul drum comercial care lega

Constantinopolul de Moscova trecea prin Adrianopol, Isaccea, Ia[i, Cameni]a,

Turov, Sluck, Minsk, Smolensk, Moscova. Negustorii erau folosi]i de multe ori [i

ca soli sau spioni. Ibidem, pp. 322-323.
112  Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 321-322.
113  ~ncepuse r\zboiul ruso-suedez. For]ele europene se puteau regrupa altfel

[i ]arul voia s\ fie sigur dac\ tratatul cu Moldova mai r\mâne valabil sau cap\t\

valoare de liter\ moart\. De aceea i-a oprit pe soli pân\ la limpezirea eveni-

mentelor. Abia pe 22 ianuarie 1657, ]arul `i comunica lui Gheorghe {tefan motivul

re]inerii solilor la Moscova. Când solii erau preg\ti]i de plecare „din voin]a lui

Dumnezeu la Moscova vremea s-a stricat [i dân[ii au z\bovit, iar pentru c\ acum

din mila lui Dumnezeu s-a potolit […] am orânduit s\ fie slobozi]i”. Petronel

Zahariuc, op. cit., pp. 323-324.
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Rusiei ci, dimpotriv\, i s-a dat aten]ia [i cinstea cuvenit\. A parti-

cipat la sinoadele care s-au ]inut la Moscova, al\turi de patriarhii

Macarie al Antiohiei [i Gavriil de Peci [i de al]i ierarhi str\ini. Aceste

sinoade au aprobat c\r]ile de cult corectate `n cadrul reformei Pa-

triarhului Nikon114.

~ntre timp, Patriarhul Macarie al Antiohiei, Paul de Alep [i `nso-

]itorii lor au p\r\sit Rusia [i s-au `ntors `n Moldova. ~n ultimele zile

ale lui august sau pe 1 septembrie erau la Ia[i. Ei i-au prezentat pe

larg Domnului Gheorghe {tefan cele petrecute la Moscova: `ntoc-

mirea de c\tre Mitropolitul Ghedeon a textului tratatului, purtarea

tratativelor, momentul `nchin\rii [i al depunerii jur\mântului de cre-

din]\, [i celelalte. ~ns\ nu i-au putut da l\muriri despre motivul re-

]inerii solilor la Moscova115. Antiohienii au mai r\mas `n Ia[i pân\

pe 8 octombrie116. Apoi, a[a cum am mai spus, au plecat spre }ara

Româneasc\, cu opriri la Roman, Bac\u [i `n alte localit\]i din su-

dul Moldovei117.

~n mai multe rânduri, Domnul Gheorghe {tefan a solicitat ]a-

rului s\ `ng\duie solilor s\i s\ se `ntoarc\ `n ]ar\118. Dar slobozenia

s-a `ntâmplat numai `n ianuarie 1657119. Delega]iei moldovene[ti i

s-au al\turat doi pictori de icoane, Sofronie Karpov [i Kuzma Iakovlev,

care urmau s\ lucreze la M\n\stirea Ca[in, ctitoria lui Gheorghe

114  Despre reforma Patriarhului Nikon, `ncheiat\ cu sinodul din 1666-1667, [i

despre cele câteva sinoade ce au avut loc la Moscova `n 1655-1656, la unele

participând [i Mitropolitul Ghedeon, vezi Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op.

cit., vol. II, pp. 287-288.
115  C\l\tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, pp. 306-307; Petronel

Zahariuc, op. cit., p. 327 [i notele 679, 680, 681.
116  ~n acest timp, Patriarhul Macarie a slujit la Ia[i trei Sfinte Liturghii: la s\r-

b\toarea Na[terii Maicii Domnului (8 septembrie), `n biserica Cur]ii domne[ti,

pentru Voievodul Gheorghe {tefan, la s\rb\toarea ~n\l]\rii Sfintei Cruci (14 sep-

tembrie), `n biserica de la re[edin]a Doamnei Safta, iar `n Duminica dup\ ~n\l-

]area Sfintei Cruci, la M\n\stirea Golia, tot la rug\mintea Doamnei Safta. C\l\-

tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, p. 155. Doamna Safta era o femeie

cult\. ~n 1653, ea scria `n române[te, cu fraze de introducere `n slavone[te,

scrisori de recomandare, adev\rate permise de trecere [i de c\l\torie liber\ pen-

tru anumite persoane. N. Iorga, Via]a femeii `n trecutul românesc, V\lenii de

Munte, 1910, pp. 18-19.
117  C\l\tori str\ini despre }\rile Române…, vol. VI, pp. 155-158.
118  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 339.
119 Ibidem. Pe 17 ianuarie, Mitropolitul Ghedeon [i `nso]itorii s\i au fost `n

audien]\ la ]ar, iar pe 22 ianuarie au primit „cartea” c\tre domnul Moldovei.
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{tefan. Acesta a fost singurul rezultat concret al soliei moldovene[ti

`n Rusia120.

~ntors acas\, Mitropolitul Ghedeon l-a g\sit la Ia[i pe Laz\r Ba-
ranovici, care a[tepta s\ fie hirotonit arhiepiscop de Cernigov121.

c. Hirotonia Arhiepiscopului Laz\r Baranovici 
al Cernigovului

~n decursul timpurilor, soarta teritoriilor ucrainene a fost
schimb\toare [i trist\. Tocmai peste aceste teritorii, unde au fost
`nceputurile statului rus (Rusia Kievean\122) [i ale Bisericii ruse123,

120  Ibidem.
121  Ibidem, p. 40. Tradi]ia hirotoniilor transfrontaliere era veche. Primul mi-

tropolit oficial al Moldovei, Iosif, a fost hirotonit la Halici, `n 1375, de Mitro-

politul Antonie al Haliciului (1371-1375). Vezi Liviu Pilat, ~ntre Roma [i Bizan].

Societate [i putere `n Moldova (secolele XIV-XVI), Editura Universit\]ii „Alexandru

Ioan Cuza”, Ia[i, 2008, pp. 258-259. Unii preo]i ortodoc[i ruteni din regatul Po-

loniei veneau s\ fie hirotoni]i `n Moldova, a[a cum men]ioneaz\ un document

din 1511 emis de cancelaria regelui Sigismund (Zygmunt) I cel B\trân (Stary)

(1506 -1548). Vezi Bogdan-Petru Maleon, Clerul ortodox din Moldova medieval\.

~ntre credin]a popular\ [i disciplina ecleziastic\, `n Etnie [i confesiune `n Mol-

dova medieval\, coordonator Ion Todera[cu, Editura Universit\]ii „Alexandru

Ioan Cuza”, Ia[i, 2006, p. 44. ~n 1557, Episcopul Romanului, Macarie II Cro-

nicarul (1531-1548; 1551-1558) hirotonea la Roman diacon pe Isaia din Cameni]a

(Isaia ot Slatina), ucenicul cronicarului Eftimie de C\priana. Vezi Pr. Constantin

C. Cojocaru, Pr. Marcel C. Cojocaru, Cronicarul Eftimie de C\priana [i ucenicul

s\u Isaia «ot Slatina», Editura Golia, Ia[i, 2005, pp. 40, 46-50. Pe 23 martie 1645,

Mitropolitul Varlaam al Moldovei, cu un sobor de ierarhi, a hirotonit `ntru arhi-

ereu pe ieromonahul grec Paisie, egumenul M\n\stirii Galata, ales prin st\ru-

in]ele lui Vasile Lupu patriarh al Ierusalimului. Vezi Pr. prof. dr. Mircea P\curariu,

Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 28 [i 261. Se pare c\ tot

Mitropolitul Varlaam a hirotonit [i pe unii dintre episcopii ortodoc[i, ruteni sau

români, din Muncaci [i din Maramure[. Ibidem, p. 28. Hirotoniile pentru fra]ii

români din Ardeal s-au f\cut, `n decursul secolelor, fie `n Moldova, fie `n }ara

Româneasc\.
122  ~n anul 882, sub cneazul Oleg, Kievul devine capitala statului rus. Kievul

este men]ionat prima dat\ `n anul 860. Dic]ionar enciclopedic, vol. III: H-K,

Editura enciclopedic\, Bucure[ti, 1999, p. 414; Istoria lumii `n date, EER, Bu-

cure[ti, 1972, p. 75.
123  Cneazul rus Vladimir s-a botezat, sub influen]a Bizan]ului, `n 988 [i a

cre[tinat `n scurt\ vreme statul s\u, `ncepând cu 989-990. La Kiev a fost a[ezat

un mitropolit adus din Bizan], iar `n ora[ele Rostov, Novgorod, Cernigov, Bel-

gorod, Vladimir, Volân [i Iaroslav au fost `nfiin]ate episcopii. Prof. Teodor M. Po-

pescu et alii, op. cit., vol. I, Bucure[ti, 1956, pp. 331-333.
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au venit, pe rând, noi st\pânitori: t\tari124, lituanieni125, polo-
nezi126.

~nc\ din 1461, poporul rus avea dou\ mitropolii, una la Mos-

cova [i alta la Kiev. Prima devenise autocefal\ `n 1448 pentru

Rusia propriu-zis\, a doua pentru Ucraina, cuprins\ pe atunci `n

statul lituanian [i apoi polonez [i fiind dependent\ de Patriarhia

ecumenic\ de la Constantinopol127. Minoritar\ `n regatul catolic al

Poloniei, Biserica Ortodox\ `[i ducea cu greu existen]a. Trei factori

au sus]inut credin]a ortodox\ `n regatul Poloniei: fr\]iile mirene[ti

cu drepturi stavropighiale128 din unele ora[e ca Liov, Vilna, Ostrog;

voievozii [i nobilii ortodoc[i din Polonia, `n frunte cu Constantin

din Ostrog († 1608), precum [i cei din Moldova cu indigenat polo-

nez, `n frunte cu Movile[tii [i, `n fine, cazacii ortodoc[i129, care for-

mau o mare putere militar\130.

124  ~n 1239, t\tarii (mongolii) condu[i de Batu cuceresc cnezatele din Rusia

de sud, iar Kievul este distrus `n 1240. Dic]ionar enciclopedic…, vol. III, p. 414;

Istoria lumii `n date…, p. 125.
125  Olgerd, cneazul Lituaniei (1345-1377), `i `nfrânge pe t\tari la Apele albastre

(1363) [i `[i extinde autoritatea asupra unor regiuni din bazinele Nistrului [i Ni-

prului (Kiev, Cernigov, Novgorod-Severski, Smolensk [i altele. Sub domnia cnea-

zului Witold, 1392-1430, Lituania `[i extinde st\pânirea pân\ la Marea Neagr\. ~n

1478, Novgorodul revine la Rusia, iar `n 1514, Smolenskul). Istoria lumii `n

date…, pp. 124-127. Atlas istoric, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1971,

harta 49 b (formarea statului Moscovei); Dic]ionar enciclopedic…, vol. III, p. 414.
126  Pe 1 iulie 1569, prin Uniunea de la Lublin, Lituania este alipit\ Poloniei,

creându-se Reczpospolita Polska. Astfel, acele teritorii ucrainene, dimpreun\ cu

Kievul, intr\ `n componen]a statului polonez. Pe 1 decembrie 1618, `n urma

armisti]iului polono-rus de la Deulino, Rusia cedeaz\ din nou Poloniei ora[ele

Smolensk, Cernigov [i Novgorod-Severski, cu `ntreaga linie a Desnei. N. Iorga,

Scurt\ istorie a Slavilor r\s\riteni. Rusia [i Polonia, Bucure[ti, 1919, p. 61; Istoria

lumii `n date…, pp. 124 [i 127.
127  Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 283.
128  Dependente direct de Patriarhia ecumenic\.
129  Prof. Teodor M. Popescu et alii, op. cit., vol. II, p. 287; Pr. prof. Ioan R\-

mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 286.
130  Cazacii erau oameni liberi, fo[ti ]\rani dependen]i, fugi]i de pe mo[iile st\-

pânilor feudali ru[i [i polonezi, care `n secolele XV-XVI s-au a[ezat `n regiunile

de margine ale statelor rus [i polono-lituanian, pe fluviile Nipru, Don, Volga, Ural,

unde au constituit comunit\]i militare autonome. ~n schimbul unor privilegii,

ace[tia aveau obliga]ii militare. ~ntre cazacii de la Nipru [i moldoveni a existat o

strâns\ colaborare, mai ales la sfâr[itul secolului al XVI-lea [i `n prima jum\tate a

secolului al XVII-lea. Dic]ionar enciclopedic român, vol. I: A-C, Editura politic\,

Bucure[ti, 1962, pp. 549-550; Mic dic]ionar enciclopedic..., p. 159. 
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~ntre anii 1648 [i 1654 are loc r\zboiul de eliberare a Ucrainei de
sub domina]ia polonez\, r\zboi condus de hatmanul131 cazacilor de
la Nipru, Zinovi Bogdan Mihailovici Hmelni]ki (cca 1595-1657). Pe
8 ianuarie 1654132, s-a realizat unirea Ucrainei cu Rusia, proclamat\
de Rada133 de la Pereiaslav134. Dar situa]ia Ucrainei r\mâne incert\,
deoarece `n 1654-1667 are loc r\zboiul ruso-polonez, iar `n 1655-
1660, r\zboiul polono-suedez135. Dup\ moartea lui Hmelni]ki, hat-
manul Vihovski supune teritoriile ucrainene regelui polonez, `n schim-
bul unei vaste autonomii136. Abia la `ncheierea r\zboiului, prin Pacea
(armisti]iul) de la Andrussovo (30 ianuarie 1667), regele Poloniei,
Ioan (Jan) II Cazimir (1648-1668), recunoa[te alipirea Ucrainei r\s\ri-
tene la Rusia. Smolenskul, Kievul, Severia [i Cernigovia137 `ntreag\
revin Rusiei, iar Ucraina apusean\ [i Bielorusia revin Poloniei138. 

Prin unirea (unia]ia) de la Brest-Litovsk din 1595-1596, când o
parte dintre ortodoc[ii ucraineni [i bieloru[i s-au unit cu Biserica
Romano-Catolic\, Biserica Ortodox\ din regatul Poloniei a pierdut
[ase din cele nou\ episcopii, numeroase biserici, [coli [i patri-
monii biserice[ti. Abia când la cârma mitropoliei din Kiev a ajuns
românul Petru Movil\ (1633-1646), situa]ia s-a schimbat; acesta a ob-
]inut recunoa[terea Bisericii Ortodoxe din Polonia [i recâ[tigarea

131  Hatmanul, `n Evul Mediu, era comandant al o[tilor poloneze sau a celor

c\z\ce[ti. Mic dic]ionar enciclopedic…, p. 437.
132  Istoria lumii `n date…, p. 190; Mic dic]ionar enciclopedic…, pp. 1291-1292.
133  Rada (la unele popoare slave) era un consiliu, o adunare politic\. Ibidem,

p. 772.
134  Localitate la sud-est de Kiev.
135  Istoria lumii `n date…, pp. 189 [i 190.
136  N. Iorga, Scurt\ istorie a slavilor r\s\riteni…, pp. 72-73.
137  Cernigov, pe Desna, `n Ucraina, men]ionat documentar `n anul 907. Dic-

]ionar enciclopedic, vol. I: A-C, Editura enciclopedic\, Bucure[ti, 1993, p. 363.

Aici se p\streaz\ o catedral\ din anul 1036, cea mai veche cl\dire de piatr\ care

s-a p\strat `n Rusia. Dic]ionar enciclopedic român, vol. I: A-C, Bucure[ti, 1962,

p. 587. Cronografia kievean\ din secolul al XII-lea [i de la `nceputul secolului al

XIII-lea `nglobeaz\ [i Letopise]ul din Cernigov. Vezi Istoria literaturii ruse, vol. I:

secolele X-XVIII, Editura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1963, p. 84. ~n aceast\ epoc\, `n

regiunile de miaz\zi, la Kiev, Cernigov, Pereiaslavul de Sud, `[i fac apari]ia nume-

roase povestiri despre ap\rarea ]\rilor ruse[ti, despre luptele cu polove]ii, iar ceva

mai târziu, despre cele cu t\tarii. Ibidem, p. 95. ~n secolul al XIV-lea a ap\rut o

lucrare narativ\ cu legenda despre cneazul Mihail din Cernigov [i boierul s\u Feodor,

omorâ]i de t\tarii Hoardei de Aur. Ibidem, p. 127.
138  N. Iorga, Scurt\ istorie a slavilor r\s\riteni…, p. 73; Pr. prof. Ioan R\-

mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 286; Istoria lumii `n date…, p. 190.
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unei p\r]i din episcopii. A ctitorit Academia de la Kiev, `n 1631, [i
a `nzestrat-o cu o tipografie care a tip\rit c\r]i ortodoxe de toat\ `n-
crederea. A compus M\rturisirea de credin]\ ortodox\ care-i poart\
numele `n `ntreaga Ortodoxie [i care a fost aprobat\ de Sinodul pan-
ortodox de la Ia[i, din 1642139.

{i dup\ Pacea de la Andrussovo, din 1667, Biserica Ortodox\
Ucrainean\ r\mâne `ntr-un statut de provizorat `ntre Patriarhia ecu-
menic\ [i Patriarhia rus\. Abia `n anul 1686 Mitropolia Kievului s-a
`ncorporat Patriarhiei Ruse140. 

Am v\zut c\ Patriarhul Macarie al Antiohiei, `n drumul s\u spre
Moscova, precum [i la `ntoarcere, a vizitat Ucraina lui Bogdan Hmel-
ni]ki141. Dar când a ap\rut necesitatea hirotonirii episcopului de
Cernigov, `n aceste vremuri tulburi [i nestatornice, când r\zboiul
ucrainean de eliberare de sub Polonia se continua cu R\zboiul ruso-
polonez, ucrainenii au considerat c\ este bine s\ apeleze la servi-
ciile Bisericii Ortodoxe din Moldova. Cnezatele ucrainene aveau o
situa]ie politic\ schimb\toare. Mitropolitul Kievului nu avea un sta-
tut legal clar, ne[tiind de ce ]ar\ [i de ce patriarhie apar]ine. Nu tre-
buia sup\rat\ nici Patriarhia rus\, nici cea ecumenic\ [i, `nc\, nici
regele polonez. Iar Cernigovul, vechi centru cultural, cu tot cne-
zatul (voievodatul) Cernigoviei, avea nevoie de ierarh.

A[a cum am mai ar\tat, la `ntoarcerea sa de la Moscova, Mitro-
politul Ghedeon l-a g\sit la Ia[i pe Laz\r Baranovici, care a[tepta
s\ fie hirotonit episcop de Cernigov. Candidatul avea recomand\ri
din partea mitropolitului de Kiev, Silvestru Kosov, [i din partea
frunta[ilor o[tii c\z\ce[ti, Bogdan Hmelni]ki [i Ivan V`hovski. De
asemenea, primise aprobare de la „fratele” moldovean al acestora
din urm\, Gheorghe {tefan. Pentru acest accept domnesc, candi-
datul promisese c\ va trimite `n Moldova, de la renumitul s\u cen-
tru cultural din Cernigov, oameni `nv\]a]i care s\ fie a[eza]i la M\-
n\stirea Ca[in (se inten]iona a se imita situa]ia de la Trei Ierarhi din
Ia[i, unde Mitropolia Kievului trimisese `n timpul lui Vasile Lupu

139  Prof. Teodor M. Popescu et alii, op. cit., vol. II, pp. 287-288; Pr. prof. Ioan

R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 286.
140  Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 286.
141  Ca exemplu de `ntrajutorare ortodox\ sunt de re]inut fapte ca acestea: pa-

triarhii orientali s\vâr[eau câteodat\ hirotoniri `n Ucraina kievean\ sau `n }\rile
Române, de[i acestea se aflau sub jurisdic]ia patriarhiei ecumenice. Dar ace[ti
patriarhi st\teau mai mult la Constantinopol [i, când vizitau Rusia sau }\rile Ro-
mâne dup\ milostenie, luau hot\râri `n ]\rile vizitate, pe care le ratifica apoi patri-
arhul ecumenic. Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, pp. 314-315.
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renumi]i teologi). Pe 8 martie 1657, Mitropolitul Ghedeon, `n sobor
cu episcopii Anastasie de Roman [i Teofan de Hu[i, cercetând `ndrep-
t\]irile [i virtu]ile lui Laz\r Baranovici, `l hirotonesc pe acesta epis-
cop pentru Cernigov. Mitropolitul a autentificat actul cu semn\tura
[i pecetea sa, iar Domnul Gheorghe {tefan `nt\re[te hirotonirea f\-
cut\ de ierarhii s\i142.

Laz\r Baranovici era ucenic al Academiei Kievene `nfiin]ate de
Mitropolitul Petru Movil\ [i f\cea parte dintr-un mare grup de ves-
ti]i teologi, absolven]i ai acestei academii, care s-au implicat cu ros-
turi mari `n via]a Bisericii Ruse143. Mare orator, Laz\r Baranovici s-a
num\rat printre reprezentan]ii de seam\ ai predicii ucrainene, al\-
turi de {tefan Iavorski, Ioanichie Galeatovski [i al]ii144.

Ucrainenii Laz\r Baranovici [i Inochentie Ghizel au adus [i ser-
vicii politice ocârmuirii ruse, contribuind la des\vâr[irea unirii Ucrai-
nei cu Rusia. De aceea, ]arul Aleksei Mihailovici s-a ar\tat deo-
sebit de binevoitor fa]\ de ei145.

Arhiepiscopul Laz\r Baranovici a `nfiin]at la Cernigov, dup\
exemplul Mitropolitului Petru Movil\, o [coal\ teologic\ (seminar
sau colegiu)146. Seminarul Teologic de la Cernigov se afla, cu dem-
nitate, pe picior de egalitate cu Academia Teologic\ din Kiev147. Din
centrul cultural-spiritual al Cernigovului, reorganizat [i `nt\rit de
Arhiepiscopul Laz\r Baranovici, de unde a[tepta [i Domnul Gheor-
ghe {tefan al Moldovei s\-i fie trimi[i teologi, s-au ridicat mari per-
sonalit\]i ale Bisericii Ruse. Pomenim, spre exemplificare, doar pe un
urma[ al lui Baranovici, anume arhiepiscopul de Cernigov {tefan
Iavorski, colaborator al `mp\ratului Petru cel Mare [i loc]iitor de
patriarh `ntre 1700 [i 1721148.

142  N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a Românilor, vol. I,
edi]ia a II-a, pp. 313 [i 360; Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 340 [i 484.

143  Tot din [coala kievean\ au pornit [i Inochentie Ghizel, Laz\r Baranovici,
Ioanichie Galeatovski, Arsenie Satanovski, Epifanie Slavine]ki [i Simion Polo]ki,
ajun[i dasc\li `n Moscova. Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 330.

144  Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 88.
145  Istoria Literaturii Ruse…, vol. I, pp. 290-291.
146  Am vizitat Cernigovul `n anul 2004. Unul dintre custozii complexului cul-

tural-artistic de acolo, doctoranda Olga Travkina, ne-a prezentat ce se mai p\s-
treaz\ din Colleghium-ul lui Laz\r Baranovici, amintindu-ne nou\, românilor, c\
acesta a fost hirotonit de mitropolitul Moldovei, Ghedeon.

147  Pr. Constantin C. Cojocaru, Antonie, Mitropolit al Moldovei, al Cernigo-
vului [i al Belgorodului…, p. 342.

148  Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, pp. 325 [i 330; Pr. Con-
stantin C. Cojocaru, Antonie, Mitropolit al Moldovei, al Cernigovului [i al Belgo-
rodului…, p. 342.
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Dar unul dintre marile merite ale arhiepiscopului Laz\r Bara-

novici a fost acela c\ a fost `ndrum\torul Sfântului Dimitrie (Tuptalo),

Mitropolitul Rostovului [i Iaroslavului (mitropolit `n 1702-1709).

Arhiepiscopul Laz\r l-a chemat pe diaconul Dimitrie de la Kiev la

Cernigov [i l-a hirotonit preot `n M\n\stirea Gustinski, pe 23 mai 1659,

la praznicul Pogorârii Sfântului Duh, [i i-a dat ascultarea s\ fie pro-

pov\duitor al Cuvântului lui Dumnezeu `n cetatea Cernigov. Acela[i

arhiepiscop l-a a[ezat pe Sfântul Dimitrie egumen la M\n\stirea „Schim-

barea la Fa]\ a Domnului”, numit\ „Macsacosca”, pe 14 sep-

tembrie 1681, iar `n martie 1682, egumen al M\n\stirii „Sfântul

Nicolae”, numit\ „Krupin]ka”, din cetatea Baturin. Sfântul Dimitrie

s-a ostenit apoi `n diferite m\n\stiri cu adunarea [i redactarea marii

sale opere, Vie]ile Sfin]ilor149. A fost rânduit de Patriarhia Rus\ Mi-

tropolit al Rostovului, `n ianuarie 1702150.

Din mila lui Dumnezeu, `n Biserica Sa, flac\ra duhovniceasc\

`[i continu\ `naintarea, a[a cum se aprinde „lumin\ din lumin\”. Ma-

rele ierarh [i patriot Ghedeon l-a hirotonit pe marele ierarh [i pa-

triot Laz\r Baranovici. Sub `ndrumarea acestuia s-a format [i a pro-

gresat marele tr\itor [i `ndrum\tor duhovnicesc151, poet152 [i ctitor

de [coal\153, Sfântul Dimitrie al Rostovului. {i r\splata ostenelilor du-

hovnice[ti s-a `ntors iar spre Moldova. Marele ascet român, Sfântul

Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (1707-1713; al c\rui

mormânt se afl\ `n paraclisul „Sfântul {tefan” din Lavra Pecerska a

149  Ca dovad\ c\ dup\ unirea Ucrainei cu Rusia via]a cultural\ [i spiritual\ se

unifica, Dimitrie Tuptalo, viitorul Mitropolit al Rostovului, lucrând la Vie]ile Sfin-

]ilor, s-a folosit de Marele Minei (Ceti Minei, „Minei de citit”) al Mitropolitului Macarie

al Moscovei (1542-1564). Acest mitropolit Macarie, cel mai cult ierarh rus din

secolul al XVI-lea, a adunat [i a compilat peste o mie trei sute de vie]i ale sfin-

]ilor dup\ Metafrast [i din tradi]ia popoarelor slave. A mai canonizat treizeci [i nou\

de sfin]i ru[i, pe lâng\ cei doisprezece existen]i dinainte. Pr. prof. Ioan R\mu-

reanu et alii, op. cit., vol. II, pp. 329-330; Istoria literaturii ruse…, vol. I, p. 290.
150  „Sfântul Sfin]it Dimitrie Mitropolitul Rostovului”, `n Via]a sfin]ilor pe luna

Octombrie. www.vie]ile-sfin]ilor.ro.
151  „O figur\ dintre cele mai venerabile ca sfin]enie [i cultur\”. Pr. prof. Ioan

R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 330.
152  Una dintre poeziile scrise de Sfântul Mitropolit Dimitrie al Rostovului,

Spre binele firii mele p\c\toase, se `ncheie meditativ: „Omule! la orice pas / Nu

uita de-al mor]ii ceas / C\ de-l ui]i pe-al vie]ii vad / Chinuri mari te-a[teapt\-n

iad”. Istoria literarurii ruse…, vol. I, pp. 356-357.
153  Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului [i Iaroslavului, a `ntemeiat `n 1703

{coala de la Rostov. Ibidem, p. 357.
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Kievului154), c\lug\r [i egumen la M\n\stirea Neam], `nainte de a

fi ales `n scaunul episcopal, a ucenicit doi ani (1704-1706) la Lavra

Pecerska din Kiev [i la Rostov, la Sfântul Mitropolit Dimitrie, pe care

l-a `nso]it `n multe dintre c\l\toriile sale pastorale155.

d. Ghedeon — ctitorul Sih\striei Secului

~n plan moral, `n lumea ortodox\ apar `n secolul al XVII-lea
semnele decaden]ei. Dup\ secole de isihasm (secolele XIV-XVI),
când Biserica a avut un avantaj de autoritate asupra puterii sta-
tului, `ncep s\ apar\ `n societate elementele absolutismului, `n timp
ce elementul duhovnicesc – monahismul [i clerul – se g\se[te ab\-
tut de la misiunea sa [i implicat tot mai mult `n preocup\ri str\ine
Bisericii. Sl\be[te disciplina monahal\, `ntrucât mul]i c\lug\ri, deveni]i
administratori de mo[ii sau adun\tori de bani, cad `n ispita acapa-
r\rii de averi [i a vie]ii lume[ti. Multe m\n\stiri mari ajung `n para-
gin\ [i se pustiesc156. Fenomenul nu ocole[te nici Ortodoxia româ-
neasc\. La m\n\stirile `nchinate „locurilor sfinte” din Orient vin
egumeni greci, care [i-au f\cut o principal\ preocupare `n a trimite
cât mai multe dintre roadele mo[iilor acestor m\n\stiri spre locu-
rile c\rora ele le erau `nchinate [i, mai ales, `n a se `mbog\]i ei `n-
[i[i, prin munca robilor ]igani [i a ]\ranilor români care osteneau
pe mo[iile m\n\stire[ti. Chiar [i `n m\n\stirile ne`nchinate157, p\mân-
tene, via]a duhovniceasc\ sl\bea, c\p\tând prioritate grijile lume[ti158.
Sl\bind `ndrumarea duhovniceasc\ din m\n\stiri, clerul de mir ajun-
sese `ntr-o stare moral\ deloc l\udabil\. Iat\ ce spune, poate un pic

154  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Listele cronologice…, p. 527.
155  Constantin N. Tomescu, Scurt\ povestire istoric\ despre Sfânta M\n\stire

Neam]u [i despre a[ez\rile monahale supuse ei (M\n\stirea Secu [i schiturile:

Vovidenia, Pocrov, Sih\stria, Sihla [i Icoana), Editura [i tiparul Sfintei M\n\stiri

Neam]u, 1942, p. 132; Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Editura Epis-

copiei Romanului [i Hu[ilor, 1984, p. 212; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 352-353; Idem, Sfin]i daco-

romani [i români, edi]ia a III-a, Trinitas, 2007, p. 159; Arhim. Dosoftei {cheul,

Schitul Pocrov. Loc de tain\ [i lumin\, Trinitas, Ia[i, 2007, pp. 15-16.
156  Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, pp. 320-321.
157  Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual

pentru Seminariile teologice, edi]ia a II-a, Sibiu, 1978, p. 286. 
158  Ibidem. ~n testamentele (diatele) Mitropolitului Varlaam pentru M\n\stirea

Secu se vorbe[te de „c\ld\ri de bere [i de rachiu [i tig\i [i tingiri [i leaghinuri cu

ibric [...] [i bu]i [i boloboace”, dar nu se vorbe[te nimic despre c\r]i, obiecte de cult

sau ve[minte liturgice. Vezi V.A. Urechia, op. cit., pp. 4-7 din extras.
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p\tima[, Paul de Alep despre preo]ii moldoveni: „Preo]ii lor (ai Mol-
dovenilor) sunt cei dintâi care `[i `ncep ziua la crâ[m\”159.

Unii cercet\tori consider\ c\ isihasmul a influen]at doar clerul
monahal, f\r\ a fi, in extensio, o reflec]ie asupra misiunii spirituale
a clerului de mir160. Nu subscriu la aceast\ opinie, deoarece mo-
nahismul românesc a avut o puternic\ influen]\ asupra vie]ii popo-
rului. Dar decaden]a spiritual\ care `ncepea s\ se manifeste `n am-
bele laturi, [i printre monahi, [i printre mireni, era evident\. Se sim-
]ea nevoia `nnoirii prin aceast\ etap\ a isihasmului. {i aceast\ nevoie
de `nnoire `ncepe s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a [i `ntre români. ~n locul
marilor m\n\stiri se ridic\ schituri [i chilii, mai potrivite noului spi-
rit161. Atât `n Moldova, cât [i `n }ara Româneasc\ s-au ridicat nu-
meroase a[ez\minte duhovnice[ti162. ~n astfel de schituri [i chilii vor
tr\i mai târziu mari `ndrum\tori duhovnice[ti: Sfântul Pahomie de
la Gledin, Sfântul Vasile de la Poiana M\rului, Sfântul Paisie Velici-
covschi de la Neam].

~n mun]ii din jurul M\n\stirii Secului se retr\seser\ mul]i siha[-
tri163. De aceea, Mitropolitul Ghedeon, c\lug\r secan, se simte obligat
s\ ctitoreasc\ un schit, o sih\strie retras\, cu o biseric\ [i câteva
chilii, spre folosul acestor siha[tri, care veneau aici de prin locu-
rile lor retrase la Sfânta Liturghie, `n duminici [i s\rb\tori.

Ca loc pentru noul sfânt loca[ a fost aleas\ Poiana lui Atanasie,

la trei kilometri sud de actuala M\n\stire Secu. Aici, `n anul 1655,
Mitropolitul Ghedeon a cl\dit o biseric\ din lemn, cu chilii [i cele

de trebuin]\164. ~nsemn\rile de pe pomelnicele m\n\stirilor Secu
[i Sih\stria `nt\resc, chiar dac\ cu unele confuzii [i imprecizii,

159  C\l\tori str\ini despre }\rile Române, vol. VI, p. 58.
160  Bogdan-Petru Maleon, art. cit., p. 82.
161  Pr. prof. Ioan R\mureanu et alii, op. cit., vol. II, p. 321.
162  ~n secolul al XVII-lea, `n Moldova au fost construite (ctitorite) 29 m\n\stiri

[i 55 schituri (32 m\n\stiri [i 114 schituri `n }ara Româneasc\), iar `n secolul al

XVIII-lea, 21 m\n\stiri [i 102 schituri (18 m\n\stiri [i 93 schituri `n }ara Româneasc\).

Vezi Pr. Constantin C. Cojocaru, Antonie, Mitropolit al Moldovei, al Cernigovului

[i al Belgorodului…, p. 310.
163  Toponimele din jurul m\n\stirii arat\ o intens\ vie]uire sih\streasc\, fie

anterioar\ m\n\stirii, fie contemporan\ cu m\n\stirea. Astfel sunt Poiana lui Ion,

Poiana lui Atanasie, Poiana lui Chiriac, Poiana lui Pavel, Poiana lui Vasian [i altele

precum Chiliile lui Moise, Chiliile lui Prihor, Chiliile lui Veniamin, Chiliile lui

Spiridon [i Chiriac. Vezi Protos. Macarie Ciolan, M\n\stirea Secu…, pp. 20-21.
164  Ierom. Ioanichie B\lan, M\n\stirea Sih\stria, monument istoric, edi]ia a

IV-a, Mitropolia Moldovei [i Sucevei, 1981, pp. 3-5.
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adev\rul despre aceast\ ctitorie. ~n pomelnicul M\n\stirii Secu este

urm\toarea `nsemnare: „Episcopul Ghedeon. Ot Secul. Acesta a f\-
cut Sih\stria Secului”165. ~n pomelnicul M\n\stirii Sih\stria g\sim o

alt\ `nsemnare lipsit\ de precizie: „Episcopul Ghedeon. Prea Sfin]ia
Sa Episcopul Ghedeon din Hu[i este cel dintâiu ctitor al Sih\striei

ot M\n\stirea Secului”166. Abia inscrip]ia de pe placa de marmor\ de
la u[a bisericii mari, a[ezat\ `n vremea p\storiei Mitropolitului Pimen

Georgescu (1909-1934), men]ioneaz\ anul ctitoriei. Dar aduce alte
imprecizii. Iat\ textul inscrip]iei: „Acest a[ez\mânt c\lug\resc –

schitul Sih\stria – `nfiin]at `n 1655 printr-o mic\ biseric\ de lemn,
de episcopul de Roman, Ghedeon, fost c\lug\r `n M\n\stirea Secu

[i mai târziu mitropolit al Moldovei [...]”167 Acum, a[adar, Ghedeon
este men]ionat ca episcop de Roman. Confuzia provine din lipsa

de ra]iune [i de coroborare a datelor. ~n 1655, Sfântul Varlaam Mo]oc
tr\ia `nc\ `n mintea c\lug\rilor de la Secu, pentru care el era `nc\

mitropolitul. ~n activitatea de ctitorire [i de rectitorire a Sih\striei au
fost doi ierarhi cu numele Ghedeon. Primul ctitor a fost Mitropo-

litul Ghedeon, cel de care se ocup\ studiul de fa]\. Ioanichie
B\lan, `n monografia M\n\stirii Sih\stria, spune l\murit: „[...]
Ghedeon, [...] ucenic al venerabilului mitropolit Varlaam Mo]oc,
a `ntemeiat `n 1655 – când deja era mitropolit al Moldovei (1653-

1659) – prima biseric\ a schitului Sih\stria, pe care apoi a `n-
zestrat-o cu chilii [i cele de nevoie”168. ~n secolul urm\tor (al

XVIII-lea), biserica ajungând `n ruin\, a fost rectitorit\ `n 1734
tot de un fost c\lug\r de Secu, de episcopul Ghedeon de Roman

(1734-1743)169. Potrivirea de nume a acestor doi ctitori secani a
f\cut s\ apar\ confuziile pe care le-am men]ionat. Dar aceste con-

fuzii [i imprecizii nu se opresc aici. Majoritatea istoricilor [i cer-
cet\torilor au considerat ca prim ctitor al schitului Sih\stria pe

165  Arhim. Dionisie I. Udi[teanu, Graiul evlaviei str\bune…, edi]ia a II-a, p. 96.
166  Ibidem, p. 162. ~n ambele cazuri, lipse[te anul, iar ctitorul, Mitropolitul

Ghedeon, este pomenit ca episcop de Hu[i.
167  Ibidem, p. 154.
168  Ieromonah Ioanichie B\lan, M\n\stirea Sih\stria, monument istoric, edi-

]ia a IV-a, p. 5.
169  Acest Ghedeon, c\lug\r de Secu, `nmormântat [i el la M\n\stirea Secu, a

fost mai `ntâi episcop la Hu[i (1728-1734), apoi la Roman. Numai c\ el nu a mai

ajuns mitropolit, a[a cum face confuzie inscrip]ia de la M\n\stirea Sih\stria. Vezi

Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Listele cronologice…, pp. 531 [i 527; Idem, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 356.
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cel de-al doilea Ghedeon, adic\ pe episcopul de Roman, scurtând,

a[adar, cu 80 de ani, existen]a schitului170.
~n ultimii ani s-a acceptat c\ acesta este adev\rul istoric, con-

siderând prim ctitor al Sih\striei pe Mitropolitul Ghedeon [i anul
ctitoriei 1655. La aceast\ acceptare s-a ajuns coroborându-se infor-

ma]iile din pomelnicele celor dou\ m\n\stiri [i din inscrip]ia de la

Sih\stria, a[a cum am ar\tat c\ a f\cut Ioanichie B\lan171.

170  Nicolae Stoicescu, `n Repertoriul bibliografic…, pp. 753-754 [i 823, nota 41,

enumerând bibliografia de pân\ atunci (lucrarea a ap\rut `n 1974), trage con-

cluzia c\ prima biseric\ a schitului Sih\stria este cea din 1734, a episcopului

Ghedeon de Roman. Conducându-se dup\ Nicolae Stoicescu [i dup\ bibliografia

citat\ de el, Pr. Scarlat Porcescu (`n lucrarea sa Episcopia Romanului…, p. 221)

adopt\ aceea[i pozi]ie. {i Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, `n Istoria Bisericii Orto-

doxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a (1994), p. 356, a sus]inut aceast\ pozi]ie: „[...]
Ghedeon a ctitorit schitul Sih\stria, situat `n apropiere de Secu. A ridicat aici o

biseric\ din lemn, prin 1734, desigur pentru «siha[trii» veni]i `n aceste locuri re-

trase”. Dar `n acela[i an (1994), Preacucernicia Sa corecteaz\ aceast\ opinie.

Trebuind s\ scrie via]a Cuvioasei Teodora de la Sihla, care a sih\strit `n acest munte

`n ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, p\rintele profesor recunoa[te c\ „Si-

h\stria Secului (era) un schit care luase fiin]\ `n jurul anului 1650”. Aceast\ apro-

ximare, f\r\ a men]iona numele ctitorului, ne duce cu gândul la Mitropolitul Var-

laam [i nu la Mitropolitul Ghedeon. Vezi Idem, Sfin]i daco-romani [i români,

Trinitas, Ia[i, 1994, p. 86. Aceea[i pozi]ie este sus]inut\ [i `n edi]ia a doua, Tri-

nitas, Ia[i, 2000, p. 107, [i `n edi]ia a treia, Trinitas, 2007, p. 97.
171  Ierom. Ioanichie B\lan, M\n\stirea Sih\stria monument istoric, edi]ia a IV-a,

p. 5. Protos. Macarie Ciolan, `n studiul s\u Un vechi a[ez\mânt de cultur\..., p. 187,

scrie: „~n 1645 (poate c\ o eroare de tipar a f\cut s\ apar\ aici anul 1645 [i nu 1655.

Iar dac\ este anul 1655, la acea dat\ Ghedeon era mitropolit, n.n.), episcopul de

Hu[i, Ghedeon, a f\cut aici (la schitul Sih\stria Secului) prima biseric\ de lemn

cu hramul «Na[terea Maicii Domnului», `nzestrând-o cu toate cele necesare”. Vezi [i

Idem, M\n\stirea Secu…, p. 58. Am ar\tat `n nota anterioar\ [i ultima pozi]ie a Pr.

prof. dr. Mircea P\curariu, propunând anul 1650. Petronel Zahariuc (`n op. cit.,

p. 484) subscrie pentru anul 1655: „Potrivit tradi]iei, `n anul 1655, episcopul Ghedeon

de la Hu[i ar fi construit biserica schitului Sih\stria [i tot el s-ar fi `ngrijit de ridi-

carea paraclisului Maicii Domnului, `n turnul dinspre sud-est, `n cap\tul fostelor

chilii egumene[ti. Se poate c\ tradi]ia cuprinde [i un miez de adev\r...”. Cu câ]iva

ani `n urm\ s-a `ntocmit o list\ oficial\ a m\n\stirilor [i schiturilor din Arhiepis-

copia Ia[ilor. ~n cazul M\n\stirii Sih\stria se dau urm\toarele date: „Anul ctitoririi

bisericii principale: 1655. [...] Ctitori: siha[trii vie]uitori `n aceste locuri; 1655 –

Episcopul Ghedeon de Hu[i (la acea dat\ Ghedeon era mitropolit); 1734 –

Episcopul Ghedeon de Roman [...]”. Vezi Arhim. Timotei Aioanei, „«Purtând de

grij\ de cele ale Domnului» (I Corinteni, 7, 34). M\n\stirile [i schiturile din Arhie-

piscopia Ia[ilor”, `n Cu timp [i f\r\ timp. Arhiepiscopia Ia[ilor `n date [i imagini

(1990-2005), Editura Trinitas, Ia[i, 2005, p. 128.
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Mitropolitul Ghedeon a ctitorit schitul Sih\stria Secului (actuala

M\n\stire Sih\stria din Mun]ii Neam]ului) `n anul 1655, deci cu mult

timp `nainte de vestitele schituri nem]ene: Pocrov, al Sfântului Ie-

rarh Pahomie de la Gledin (ctitorit `n anul 1714172) [i Vovidenia, al

Episcopului Ioanichie de Roman (1747-1769), ctitorit `n anul 1749173.

A[adar, Mitropolitul Ghedeon poate fi considerat un deschiz\tor de

drum `n osteneala de revigorare a vie]ii duhovnice[ti, etap\ nou\

a isihasmului românesc, `mplinit\ `n paisianism (de la Sfântul Cu-

vios Paisie de la Neam]). Dar ctitoria Mitropolitului Ghedeon (ac-

tuala M\n\stire Sih\stria) a fost rânduit\ de Dumnezeu s\ aib\ un

rol important (prin P\rin]ii Cleopa Ilie, Paisie Olaru [i ucenicii lor)

[i `n etapa isihast\ a secolului al XX-lea, cunoscut\ sub denumirea

de „Rena[terea filocalic\” [i „Rugul Aprins”174, ultima etap\ contu-

rat\ a Isihasmului românesc.

e. Alte fapte [i evenimente din via]a Mitropolitului Ghedeon

~n 1664 (`n a doua sa p\storie), Mitropolitul Ghedeon a d\ruit

M\n\stirii Secu, m\n\stirea sa de metanie, o frumoas\ Evanghelie

172  Constantin N. Tomescu, op. cit., p. 130; Diac. Ioan Ivan [i Pr. Scarlat

Porcescu, M\n\stirea Neam], Ia[i, 1981, pp. 256-261; Arhim. Dosoftei {cheul,

op. cit., p. 19; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,

vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 353-354.
173  Constantin N. Tomescu, op. cit., pp. 125-126; Diac. Ioan Ivan [i Pr.

Scarlat Porcescu, op. cit., pp. 250-256; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bi-

sericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 456-457. Vezi [i lucrarea re-

cent\ Arhid. Timotei Aioanei, Schitul Vovidenia. Tradi]ie [i actualitate, Trinitas,

Ia[i, 1995. 
174  Mitropolitul Serafim, Isihasmul, tradi]ie [i cultur\ româneasc\, traducere

de Iuliana Iord\chescu, Editura Anastasia, 1994, pp. 182-200. Despre „Rugul

Aprins”, vezi André Scrima, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual `n tradi]ia

r\s\ritean\, prefa]\ de Andrei Ple[u, volum `ngrijit de Anca Manolescu, Editura

Humanitas, Bucure[ti, 1996, pp. 109-180. Pentru leg\turile P\rintelui Cleopa cu

„Rugul Aprins”, vezi [i Pr. prof. Constantin C. Cojocaru, „P\rintele Cleopa,

M\n\stirea Slatina [i «Rugul Aprins»”, `n P\rintele Cleopa Ilie (1912-1998). Pri-

eten al sfin]ilor [i duhovnic al credincio[ilor. In memoriam, Trinitas, Ia[i, 2005,

pp. 177-194.
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slavon\ (manuscris), acoperit\ cu catifea ro[ie, ferecat\ cu argint

[i poleit\ cu aur175. Tot el a mai d\ruit aceleia[i m\n\stiri [i un

Octoih176.

Domnul Gheorghe {tefan, continuând lucrarea `nainta[ului s\u

Vasile Lupu177, a finalizat construirea bisericii M\n\stirii Putna, pe

care Mitropolitul Ghedeon a sfin]it-o [i i-a d\ruit, dup\ rânduial\,

175  La sfâr[itul Evangheliei dup\ Matei, are `nsemnarea aceasta, `n slavo-

ne[te, care, tradus\ `n române[te, spune: „Cu voia Tat\lui [i cu conlucrarea

Fiului [i cu s\vâr[irea Sfântului Duh, atotv\z\torului [i preabunului Dumnezeu,

Carele d\ dup\ `nceput [i sfâr[it, `nceputu-s-au [i s-au s\vâr[it aceast\ Evan-

ghelie, scris\ cu binecuvântarea [i cu porunca, cu darea [i cu osârdia [i cu

bun\voin]a a Preasfin]itului P\rintelui nostru Ghedeon, Arhiepiscopul [i Mitro-

politul Sucevii, originar din sfânta m\n\stire ce s\ zice P\r\ul Secu, unde este

biserica «T\ierea cinstitului Cap al Sfântului [i Sl\vitului Prooroc ~nainte Mer-

g\toriul [i Botez\torul Ioan», anume Secu, ca s\ fie lui spre rug\ [i pomenire

[i p\rin]ilor lui ve[nic\ pomenire [...]. (Urmeaz\ `nd\tinatul blestem.) ~n

zilele lui IO Istratie Dabija voevod (...). ~n anul 7172 (1664). {i s-a s\vâr[it `n

luna mart 14”. Arhimandrit Dionisie I. Udi[teanu, Graiul evlaviei str\bune…,

p. 112. Credem c\ manuscrisul a fost comandat `n prima p\storie a Mitro-

politului Ghedeon, deoarece din ianuarie 1664, când revine `n scaun, [i pân\

`n martie nu se putea realiza aceast\ lucrare. Petronel Zahariuc (op. cit., p. 484,

citând pe Protos. Macarie Ciolan, Un vechi a[ez\mânt de cultur\..., pp. 178 [i

200) spune c\ Evanghelia a fost d\ruit\ m\n\stirii de Ghedeon, când el era

egumen al ei. Dar copistul spune precis c\ a fost f\cut\ comanda de Arhi-

episcopul [i Mitropolitul Ghedeon. Lipsa de coroborare a datelor a f\cut [i pe

Protos. Macarie Ciolan (M\n\stirea Secu…, p. 114) s\ spun\: „Sfânta Evan-

ghelie executat\ de Mitropolitul Ghedeon `n anul 1664, pe când era monah `n

aceast\ m\n\stire”.
176  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 484.
177  Cronicarul Ion Neculce, `n O sam\ de cuvinte, spune: „Vasilie vod\,

aproape de mazilie au gre[it lui Dumnezeu, c\ i s-au `ntunecat mintea spre l\-

comie, de au stricat M\n\stirea Putna, gândind c\ va g\si bani [i n-au g\sit. {i s-au

apucat s\ o fac\ de nou iar\[i precum au fost [i nu i-au ajutat Dumnezeu s\ o

fac\. C\ au zidit-o numai din temelie din p\mânt pân\ la ferestri [i i-au luat

Dumnezeu domnia. (...) {i pre urm\ au g\tit M\n\stirea Putna Gheorghe {tefan

vod\, dup\ ce au luat domnia, de este zidit\ precum se vede acum”. Ion Ne-

culce, op. cit., p. 47. Autorii moderni nu cred spusele lui Ion Neculce despre l\-

comia lui Vasile Lupu [i consider\ c\ biserica M\n\stirii Putna se sl\bise din pri-

cina vremii [i Vasile Lupu a `nceput prefacerea ei. Constantin C. Giurescu, op. cit.,

vol. III, pp. 100-101; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic…, p. 671; {tefan

S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui

{tefan cel Mare, Sfânta M\n\stire Putna, 2005 (Editura Mu[atinii, Suceava, 2005),

pp. 269-270, nota 108; Petronel Zahariuc, op. cit., p. 168.
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antimisul178. Lucr\rile bisericii s-au terminat sub Eustratie Dabija

Vod\ (1661-1665), `n 1662179.

Fa]\ de M\n\stirea Ca[in180, ctitoria principal\181 a lui Gheor-

ghe {tefan, Mitropolitul Ghedeon a avut o aten]ie deosebit\. ~n

capitolele anterioare l-am `ntâlnit pe Ghedeon la Moscova, cerând

]arului me[teri iconari pentru aceast\ m\n\stire. Tot Ghedeon ar fi

mijlocit pe lâng\ arhiepiscopul Laz\r Baranovici, cel hirotonit de el,

s\ trimit\ de la Cernigov la M\n\stirea Ca[in profesori de Teologie

pentru `nfiin]area aici a unei academii, fapt care a r\mas doar

planificat, dar nerealizat din cauza gr\bitului sfâr[it al domniei lui

Gheorghe {tefan.

178  Antimisul Mitropolitului Ghedeon d\ruit bisericii M\n\stirii Putna cu oca-

zia sfin]irii, `njum\t\]it de vitregiile vremurilor, se afl\ `n Muzeul M\n\stirii Putna

[i are inscrip]ia slavon\ (cât s-a p\strat din ea) cu urm\torul cuprins, `n tradu-

cere: „Altarul Domnului Dumnezeu [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i s\la-

[ul Duhului Sfânt; s-a `nceput [i s-a zidit [i a fost terminat\ aceast\ biseric\ `n

numele Preacuratei [i Preabinecuvântatei ~mp\r\tesei noastre, a noastrei de Dum-

nezeu N\sc\toare [i Fecioarei Maria [i a cinstitei sale Adormiri. {i s-a sfin]it [i s-a

binecuvântat cu mâinile ~nalt Prea Sfin]itului P\rintelui nostru Kir Ghedeon, Ar-

hiepiscop [i Mitropolit al Sucevii, `n zilele binecinstitorului [i de Hristos iubito-

rului domnului nostru IO Gheorghie {tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu

Domn al p\mântului Moldovei”. Dorin Jacot\, Un antimis din timpul Domnito-

rului Gheorghe {tefan, `n MMS, anul XXXV (1959), nr. 1-2, pp. 135-137.
179  Conform pisaniei slavone din pridvor, de deasupra u[ii care duce `n pro-

naos, „aceast\ biseric\ a `nnoit-o IO Gheorghe {tefan Vod\ [i s-a sfâr[it `n zilele

lui Istrati Dabija Vod\, `n anul 7170 (= 1662)”. Claudiu Paradais, Comori ale spi-

ritualit\]ii române[ti la Putna, Editura Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, Ia[i, 1988,

p. 41. Vezi [i Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic…, p. 671.
180  N. Iorga, M\n\stirea Neam]ului. Via]a c\lug\reasc\ [i munca pentru cultur\,

edi]ia a III-a, Editura Tipografiei Monastirii Neam]u, 1925, p. 36, spune: „Gheor-

ghe {tefan, care-[i f\cuse m\n\stirea la Ca[in, lâng\ mo[iile sale b\c\oane [i

putnene”. Gândind la mo[iile putnene ale lui Gheorghe {tefan, revenim la ideea

lansat\ de noi, c\ Mitropolitul Ghedeon a fost de origine putnean, ca [i Mitropo-

litul Varlaam Mo]oc, [i, poate, un mai vechi cunoscut al lui Gheorghe {tefan. De

aceea [i Episcopul Melchisedec spune c\ Ghedeon avea „un particular favor [...]
la Domnul Gheorghe {tefan”. Melchisedec, Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei cu

asemenea numire, pp. 121-122.
181  ~n afar\ de M\n\stirea Putna, Domnul Gheorghe {tefan mai este pomenit

ctitor [i la schitul Poienile-Trotu[, ante 1655. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bi-

bliografic…, p. 654 [i p. 689, nota 75. Tot el a zidit o biseric\ de piatr\, `n locul

celei vechi, la m\n\stirea ortodox\ din apropiere de Munkács, pe când era pri-

beag (1664). Vezi Constantin C. Giurescu, op. cit., vol. 3, pp. 100-101.
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Mitropolitul Ghedeon a `ndemnat [i a binecuvântat toate ac-

]iunile `ntreprinse de Domnul Gheorghe {tefan de sus]inere a Bise-

ricilor Ortodoxe din Orient. De[i promovat `n scaunul patriarhal de

Vasile Lupu, Patriarhul Paisie al Ierusalimului a avut rela]ii bune

cu Gheorghe {tefan [i a sus]inut, a[a cum am v\zut, demersurile

acestuia [i ale Mitropolitului Ghedeon de `ncheiere a tratatului cu

Rusia. Drept mul]umire, `n 1656, deci chiar `n anul `ncheierii tra-

tatului, voievodul moldovean [i doamna sa Safta au d\ruit un epi-

trahil [i un aghiazmatar de argint [i aur Bisericii Sfântului Mormânt

din Ierusalim182.

Toate aceste ac]iuni de sus]inere [i ajutorare a loca[urilor de

cult se f\ceau la `ndemnul [i cu binecuvântarea Bisericii. De aceea,

Mitropolitul Ghedeon este men]ionat mereu `n fruntea ierarhilor

moldoveni care binecuvânteaz\ daniile domnului Moldovei c\tre

Biserica „Sfântul Nicolae” din {cheii Bra[ovului (5 aprilie 1656)183,

c\tre M\n\stirea Giromeri din Epir (18 ianuarie 1657)184 [i c\tre

M\n\stirea Iviron de la Muntele Athos (20 ianuarie 1657)185.

Cu ierarhii vecini Mitropolitul Ghedeon s-a aflat `n rela]ii fr\-

]e[ti de egalitate, de cooperare [i de `ntrajutorare. Am prezentat mai

sus ac]iunile patriarhilor Macarie al Antiohiei [i Paisie al Ierusalimului

182  Petronel Zahariuc, op. cit., p. 483.
183  Mircea P\curariu, Din istoria leg\turilor biserice[ti ale Transilvaniei cu

Moldova, `n MMS, anul XLIV (1968), nr. 11-12, p. 663; Pr. prof. C.C. Cojocaru,

Biserica Moldovei, sprijinitoare a Orientului Ortodox, partea a II-a, p. 49; Pe-

tronel Zahariuc, op. cit., p. 484.
184  M\n\stirii Giromeri, din eparhia Ianina, din Epir, cu hramul Adormirea

Maicii Domnului, i-a f\cut Gheorghe {tefan un dar anual (un „oboroc”) `n bani

de 3000 de aspri, plus 300 aspri pentru c\lug\rul ce va veni s\ ridice darul.

Petronel Zahariuc, op. cit., pp. 483-484; Idem, Date noi despre leg\turile }\rilor

Române cu Epirul, `n Idem, De la Ia[i la Muntele Athos. Studii [i documente de

Istorie a Bisericii, Editura Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, Ia[i, 2008, p. 167.
185  M\n\stirii Ivir `i d\ruie[te domnul Moldovei un ajutor anual de 3.500 de

aspri. Diac. prof. Gheorghe I. Moisescu, Contribu]ia româneasc\ pentru sus]i-

nerea Muntelui Athos `n decursul veacurilor, `n „Ortodoxia”, anul V (1953), nr. 2,

p. 250; Pr. prof. C.C. Cojocaru, Biserica Moldovei, sprijinitoare a Orientului Orto-

dox…, partea a II-a, p. 41; Petronel Zahariuc, }ara Moldovei `n vremea lui Gheor-

ghe {tefan voievod…, pp. 483-484. Acest ajutor era [i o recuno[tin]\ pentru fap-

tul c\ Mitropolitul Ghedeon fusese ajutat la redactarea tratatului moldo-rus, la Mos-

cova, de arhimandritul Dionisie [i de ierodiaconul Meletie de la aceast\ m\n\stire

Iviron, a[a cum am ar\tat la locul potrivit. Vezi Petronel Zahariuc, Leg\turile }\-

rilor Române cu M\n\stirea Iviron de la Muntele Athos; noi documente, `n De la

Ia[i la Muntele Athos…, pp. 246-249.
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de sus]inere a demersurilor lui Ghedeon la Moscova, pentru `n-

cheierea tratatului cu ]arul. ~n anul 1670 a primit vizita Patriar-

hului Dositei II Notara al Ierusalimului (1669-1707)186. Am ar\tat,

de asemenea, rela]iile sale cu Patriarhul Nikon al Moscovei `n rea-

lizarea tratatului ruso-moldav, cât [i `n cazul reformei lui Nikon,

mitropolitul Moldovei, Ghedeon participând la sinoadele [i la dez-

baterile de la Moscova. A fost `n bune rela]ii cu Mitropolitul Silvestru

Kosov al Kievului, mai ales `n acea perioad\ de nestatornicie `n

care Ucraina c\uta s\ ias\ din componen]a Regatului Polonez [i s\

intre `n structura ~mp\r\]iei Ruse, iar Biserica Ucrainean\ trebuia

s\ ias\ de sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice [i s\ se integreze

`n Patriarhia Rus\. A[a se explic\, `n aceast\ perioad\ de nestator-

nicie [i de a[teptare a `ncheierii tratatelor de pace, acceptarea hi-

rotoniei arhiepiscopului de Cernigov `n Moldova.

Cu Mitropolitul Ardealului, Sava Brancovici, Mitropolitul Ghedeon
a avut, de asemenea, rela]ii fr\]e[ti. Dac\ principele Gheorghe Rá-
kóczy II (1648-1660) nu i-a mai impus acestuia condi]iile calvini-
zante umilitoare, istoricii consider\ c\ aceasta s-a `ntâmplat `n urma
mijlocirii lui Gheorghe {tefan al Moldovei187. Dar voievodul mol-
dovean credem c\ nu ar fi `ntreprins nimic `n aceast\ privin]\ de
capul lui, dac\ nu ar fi fost sf\tuit de mitropolitul s\u. 

Concluzii

A[a cum am spus [i `n introducerea la acest studiu, Mitropo-
litul Ghedeon a p\storit Biserica Moldovei `n dou\ rânduri188,

186  S-ar putea spune, f\r\ exagerare, c\ adev\ratele re[edin]e ale lui Dositei

erau `n Bucure[ti [i `n Ia[i, nicidecum `n Ierusalim. ~n 1670 era `n Bucure[ti [i

apoi `n Ia[i, unde a primit din partea prietenului s\u, Gheorghe Duca Vod\

(1665-1666; 1668-1672; 1678-1683), `nchinarea m\n\stirilor ie[ene Cet\]uia [i

Hlincea. Ilie Georgescu, Leg\turile }\rilor Române cu Ierusalimul. Patriarhii Ie-

rusalimului `n }\rile Române (veac. XVII-XVIII), `n ST, anul VIII (1956), nr. 5-6,

p. 354; Diac. Ioan Ivan, Patriarhi ortodoc[i `n Moldova, `n MMS, anul LI (1975),

nr. 9-12, pp. 692-695; Pr. prof. C.C. Cojocaru, Biserica Moldovei, sprijinitoare a

Orientului Ortodox…, partea a II-a, p. 51; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria

Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, pp. 95 [i 262.
187  Dr. Ioan Lupa[, op cit., p. 70; Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Istoria Bise-

ricii Ortodoxe Române, vol. 2, edi]ia a II-a, p. 80.
188 Prima p\storie a Mitropolitului Ghedeon (1653-1659) a fost `n timpul dom-

niilor lui Gheorghe {tefan (1653-1658), Gheorghe Ghica (1658-1659) [i Constantin

{erban Basarab (2-21 noiembrie 1659). A doua p\storie (1664-1671) a avut loc `n
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`ncadrate istoric de p\storirea marilor mitropoli]i ai Moldovei Sfân-
tul Ierarh Varlaam [i Sfântul Ierarh Dosoftei. Din cauza str\lucirii
acestora, portretul Mitropolitului Ghedeon a r\mas abia schi]at [i um-
brit. Ba mai mult, a[a cum am ar\tat, marele istoric Nicolae Iorga
a ad\ugat nuan]e de c\rbune `n acest portret. Acest studiu dedicat
personalit\]ii Mitropolitului Ghedeon a `ncercat s\ aduc\ `ndrep-
t\]ite raze de lumin\ asupra chipului marelui ierarh. Din acest por-
tret, n\d\jduiesc c\ acum mai bine conturat, ne vorbe[te de peste se-
cole, iat\, la 340 de ani de la `ncheierea activit\]ii sale arhiere[ti,
mitropolitul Bisericii Moldovei. 

Om cult, diplomat [i patriot, ucenic [i urma[ vrednic al Sfântului
Mitropolit Varlaam Mo]oc, Ghedeon a fost `n bune rela]ii cu mari
personalit\]i ale secolului: Nicolae Milescu Sp\tarul, Nikon, patri-
arhul Moscovei, Patriarhul Macarie al Antiohiei, Patriarhii Paisie [i
Dositei ai Ierusalimului, Arhiepiscopul Laz\r Baranovici al Cerni-
govului, Sfin]ii Mitropoli]i M\rturisitori transilv\neni Ilie Iorest [i
Sava Brancovici [i Sfântul Mitropolit Dosoftei care, `n calitate de
episcop de Hu[i [i de Roman, i-a fost sufragan, iar `n anul 1671 i-a
urmat `n scaunul mitropolitan.

M\n\stirea Secu, cea care l-a format [i `i ad\poste[te mor-
mântul, are `n acest vrednic mitropolit `nc\ un mijlocitor la Tronul
Slavei Dumnezeie[ti.

188 timpul urm\torilor domni: Eustratie Dabija (1661-1665), Gheorghe Duca (1665-

1666), Ilia[ Alexandru (1666-1668) [i Gheorghe Duca (a doua oar\, 1668-1672).

timpul urm\torilor domni: Eustratie Dabija (1661-1665), Gheorghe Duca (1665-

1666), Ilia[ Alexandru (1666-1668) [i Gheorghe Duca (a doua oar\, 1668-1672).
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The Mitropolitan Ghedeon of Moldavia

(1653-1659; 1664-1671)

Rev. Constantin C. COJOCARU

Rev. Ph.D. Marcel C. COJOCARU

Metropolitan Ghedeon has ruled the Moldavian Church of for
two pastorates (1653-1659; 1664-1671), being contemporary with
two great giants: the Saint Metropolitan Varlaam and the Saint
Metropolitan Dosoftei. Due to the shine of the two great metropoli-
tans, the portrait of Metropolitan Ghedeon remained shadowed
and barely outlined. Moreover, as we indicate, the great historian
Nicolae Iorga has added shades of charcoal to this portrayal. 

We tried, as much as possible, to reveal the historical charac-
ter of Metropolitan Ghedeon in a positive light. Erudite, diplomat
and patriot, apprentice and meritorious follower of the Saint
Metropolitan Varlaam Motoc, Ghedeon was contemporary and in
good relations with great figures of his age.

We described the ecclesiastical patronage of Metropolitan
Ghedeon and his involvement in the spiritual affairs of the time.


