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LUMEA MONAHAL| ÎN OPERA 

LITERAR| A LUI MIHAIL SADOVEANU

Arhim. Mihail DANILIUC

Opera cunoscutului romancier Mihail Sadoveanu reprezint\, nu

atât prin întinderea ei impresionant\, ci mai ales prin substan]a ei,
cel mai profund univers spiritual din literatura român\. Lumea evo-

cat\ [i descris\ cu o m\iestrie calm\ [i m\rea]\ este deopotriv\ do-

minant\ [i emo]ionant\. F\r\ a gre[i, putem spune c\ Sadoveanu
este patriarhul drume]iilor prin locurile pitore[ti ale p\mântului ro-

mânesc [i nu numai, dar, în acela[i timp [i prin sufletele celor pe

care i-a întâlnit pe cale.1 Mun]ii [i v\ile, dealurile [i câmpia, z\-

voaiele [i tufi[urile fo[nind de poezie, pâraiele învolburate care

clocotesc spre vale cu p\str\vi argintii alinta]i de razele molatece
ale soarelui, ca într-un nem\rginit acvariu natural, codrii forfotind de

via]\, sunt tot atâtea teme asupra c\rora scriitorul popose[te cu ine-

galabila-i descriere. 
La fel de tentant\ [i surprinz\toare este [i c\l\toria pe care ne-o

propune scriitorul prin tainele nesfâr[ite ale multor tipologii de oa-

meni pe care i-a întâlnit în peregrin\rile sale prin locuri doar de el

[tiute. Un îndr\gostit declarat de natur\, Mihail Sadoveanu ne sur-

prinde totu[i prin faptul c\ elementul primar [i materia prim\ în

scrierile sale r\mâne omul, iar piatra sa de încercare ca [i scriitor

o putem considera ca fiind modul cum cutreier\ în labirintul gân-

durilor personajelor sale, cum p\trunde în lumea tulbur\toare, dar

[i fascinant\ a ideilor lor.2 Sadoveanu, spunea George C\linescu, nu
a creat personaje, ci un întreg popor.3 Domnitori [i boieri de vi]\

veche, diploma]i [i curteni, primari [i arenda[i, b\trâni în]elep]i [i ti-

neri n\zuro[i, o[teni [i ]\rani, vân\tori [i pescari, haiduci [i p\durari,

1 Petre Stoica, O zi cu Sadoveanu, în volumul Ei l-au cunoscut pe Sadoveanu,

edi]ie îngrijit\ de Constantin Mitru, Ed. Ion Creang\, Bucure[ti, 1973, p. 293.
2 Z. Orenea, Studii [i Cercet\ri, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1972, p. 251.
3 G. C\linescu, Istoria literaturii române de la origini pân\-n prezent, edi]ia a II-a

rev\zut\ [i ad\ugit\ cu prefa]\ de Al. Piru, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1982, p. 631. 
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femei [i copii, muncitori [i intelectuali, monahi [i cler bisericesc.

Sunt doar câteva categorii de personaje care alc\tuiesc un adev\rat
popor cu o cultur\ [i o sim]ire aparte. Fiecare dintre aceste perso-

naje are o identitate precis\ în paginile c\r]ilor sadoveniene, ei sunt

diferi]i prin categorisiri sociale, prin mentalit\]i, dar uni]i între ei prin
apartenen]a la acela[i neam.4

Poate titlul [i con]inutul acestui material vor surprinde [i de
aceea trebuie spus din capul locului c\ Sadoveanu a cochetat m\ri-
nimos cu lumea monahilor, cu via]a lor, cu tr\irile lor. Ca unul care
veri de-a rândul le petrecea la vestita lavr\ nem]ean\ sau la schi-
tul cel pitit dup\ colin\, Vovidenia5, observatorul atât de atent al vie]ii
[i petrecerii monahilor nu putea s\ omit\ în romanele sale aceast\
categorie social\, una fascinant\, plin\ de candoare [i frumuse]e,
petele de lumin\ împletindu-se cu cele umbroase.

Aceast\ z\bav\ asupra Bisericii, a slujitorilor ei nu este una oca-
zional\. Sadoveanu a scrijelat cu col]ul inimii sale numeroase pagini,
l\sând posterit\]ii multe c\r]i cu caracter hagiografic: Spre Emaus
(1924), Sfintele Amintiri (1926), Istoria Sfin]ilor Varlaam [i Ioasaf
de la India (1930). {i chiar dup\ 1945, sfidând noile orânduieli poli-
tice din ]ar\, public\ opera cu caracter eminamente religios, precum
Legende Sfinte (1947), iar mai nou, ultima carte ap\rut\ postum din
opera scriitorului, Psalmii lui David în traducerea lui M. Sadoveanu,
(1991) carte la care a lucrat mai bine de 5 ani, dar n-a mai apucat
s\ o publice.6 

Dar preocup\rile sale pentru via]a religioas\ a poporului creat
în opera sa nu s-au limitat numai la atât. El a avut inten]ia de a
transpune într-o versiune personal\ Sfânta Scriptur\, proiect început
de altfel, dar nefinalizat. Prin 1905 îi spunea lui Spiru Haret, într-o
scrisoare, c\ Sfânta Scriptur\ ar trebui publicat\ într-o edi]ie nou\, cu
ilustra]ii din iconografia bisericeasc\, [i apoi distribuit\ gratis în orice
col] de ]ar\ ca s\ stea sub icoane [i-n casa c\rturarului [i a ne[tiu-
torului de carte, la acesta din urm\ cu n\dejdea c\-i va p\[i pragul
[tiutorul de carte pentru a citi din ea [i a-i umple casa de lumin\
[i în]elepciune.7 Tot la acela[i capitol al preocup\rilor st\ruitoare

4 Eugen Luca, Sadoveanu sau elogiul ra]iunii, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972, p. 197.
5 Arhid. Timotei Aioanei, Schitul Vovidenia, tradi]ie [i actualitate, Ed. Trinitas,

Ia[i, 1995, p. 56. 
6 I. Opri[an, Biblicul în opera lui Mihail Sadoveanu, prefa]a la vol. Psalmii în

traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucure[ti, 1992, p. 8.
7 Ibidem, p. 5.
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fa]\ de textele sacre s\ mai amintim inten]ia de a rescrie „Vie]ile
Sfin]ilor”, o inten]ie primit\ cu bucurie de mireni [i cu scepticism de
unii teologi care nu aveau încredere suficient\ în „aventura aghio-
grafic\ a lui Mihail Sadoveanu”.8 

A[adar, preocup\rile scriitorului fa]\ de Biseric\ [i de via]a ei nu
erau superficiale, ba, dimpotriv\, foarte profunde. Nu întâmpl\tor, în
romanele [i în povestirile lui, via]a Bisericii se împlete[te cu via]a po-
porului, Biserica este un punct de reper, de sprijin pentru popor.
Este interesant [i captivant cum romancierul î[i crea o lume specific\
atunci când lucra la c\r]ile cu caracter religios. Acest lucru ne este
confirmat de spusele unui martor ocular, fiica scriitorului: ...când

lucra la „Vie]ile Sfin]ilor”, tata era înconjurat de tot felul de c\r]i
biserice[ti [i de icoane. Ba, mai mult, sim]ea nevoie s\ t\mâieze prin
cas\. Mirosul de t\mâie [i smirn\ îi d\dea atmosfera trebuitoare
pentru a se transpune mai bine în lumea sfânt\. Scriitorul, foarte
serios, st\tea cu c\]uia cu mirodenii dinaintea icoanelor [i p\rea el

însu[i ca un sfânt cu fa]a blând\ [i cu ochi alba[tri.9 
Nu [tim multe am\nunte din copil\ria [i via]a de adolescent ale

lui Sadoveanu; [tim atât cât a vrut el s\ se [tie.10 Nu [tim în ce m\-
sur\ via]a monahal\ l-a atras pe Sadoveanu, nu [tim ce leg\turi a avut
Profira, mama lui, cu lumea duhovniceasc\ a m\n\stirilor din ]inutul
Neam]ului, evocate mai târziu de scriitor în c\r]ile sale. {tim doar
c\ aceasta era o femeie foarte credincioas\, c\ bunicii dup\ mam\,
care i-au avut grija dup\ moartea mamei – 1894, pe când el avea
doar 14 ani, au fost [i ei ata[a]i de valorile Ortodoxiei.11 Este posibil
ca ei s\-l fi dus pe când era copil la hramurile marilor m\n\stiri
nem]ene, obicei specific în zona Pa[canilor, tradi]ie care se mai p\s-
treaz\ [i azi. Cert este c\ via]a monahal\, cu tot ce implic\ ea, a
constituit pentru multe opere sadoveniene element primar [i surs\
de inspira]ie. S\ ne gândim doar la volumul Oameni [i locuri,
ap\rut în 1908. Cu o u[urin]\ nefireasc\, ca unul care ar fi cunos-
cut de când lumea aceste m\n\stiri, precum [i trecutul lor tumultuos,
autorul zugr\ve[te tablouri cu parfum arhaic ale unor m\n\stiri
moldave. Iat\ un exemplu în acest sens: ...la M\n\stirea Bistri]a se

aud cânt\ri de c\lug\ri, se aude u[orul sunet al c\delni]ei: o înfiorare

8 Arhim. Bartolomeu V. Anania, Predoslovenie la vol. Spre Emaus, din vie]ile

Sfin]ilor, edi]ie îngrijit\ [i prefa]\ de Petru Ursache, Ed. Trinitas, Ia[i, 1993, p. 6.
9 Profira Sadoveanu, Stele [i luceferi, E.L.P., Bucure[ti, 1969, p. 376.
10 Mihail Sadoveanu, Ani de ucenicie, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1970, p. 8-9.
11 Idem, Printre Gene, în vol. Cântecul amintirii, E.L.P, Bucure[ti, 1969, p. 55.
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de clopo]ei fini de argint; sârme de lumin\ aurie p\trund pe gea-
muri înguste, se întind [i se ]es pe lespezile reci. Înal] privirile [i
v\d pe ziduri ]intindu-m\ cu ochi pierdu]i într-un vis ve[nic, vo-
ievozi [i domni]e care în acest loc, cândva [i ei [i-au în\l]at ochii
spre bolt\. Acum ei dorm în mormântul trecutului de vijelii [i la-

crimi12. Sub lupa cercet\torului [i iubitorului de frumos, în acela[i
volum au mai fost a[ezate [i alte vetre monahale, fiecare aducând
din neguri de vremi lumini ale credin]ei. Neam]ul [i Râ[ca, Agapia
[i V\ratic, Probota [i Slatina sunt tot atâtea locuri unde scriitorul a
retr\it, odat\ cu miile de monahi [i monahii, bucuria originii vie]ii
monahice[ti, zbuciumul vremurilor nu demult apuse, dar [i lini[tea
împ\r\teasc\, trezvia duhovniceasc\ ce te îmbie când, sfios, p\[e[ti
în aceste vetre de cultur\ [i spiritualitate româneasc\.

 Sadoveanu le prezint\ într-un mod cu totul aparte. A c\l\torit nu
numai fizice[te prin marile m\n\stiri [i schituri ascunse de ochiul
sfredelitor al pelerinului gr\bit, ci, prin arta-i inegalabil\, a f\cut ade-
v\rate pelerinaje [i prin lumea tainic\ a ideilor, gândurilor, a fr\mân-
t\rilor [i preocup\rilor oamenilor ce însufle]esc aceste vetre de spi-
ritualitate [i cultur\ - monahii. 

În lumea fascinant\ a operelor lui Sadoveanu, cinul monahal
ocup\ o pondere deloc neglijabil\, ba curioas\ pentru unii, având în
vedere via]a plin\ de c\ut\ri [i chiar unele sc\deri ale scriitorului.
Îndr\znim s\ afirm\m chiar c\, la Sadoveanu, arhiereii, arhiman-
dri]ii, stare]ii, egumenii, simplii monahi, tr\iesc [i se comport\ atât
de firesc, încât ai impresia c\ scriitorul care le-a dat via]\ este unul
de-ai lor. Prezen]a monahilor al\turi [i în preajma figurilor glorioase
ale istoriei neamului nostru arat\ impactul [i rolul deosebit de mare
pe care l-a jucat Biserica, prin slujitorii ei, în p\strarea ne[tirbit\ a va-
lorilor credin]ei dreptm\ritoare, în afirmarea identit\]ii na]ionale.13 

În perioada în care scriitorul, ajuns în amurgul vie]ii sale, se re-
tr\gea împreun\ cu familia în casa lui Visarion Puiu de la Schitul
Vovidenia, s-a apropiat atât de mult de cinul monahal, de via]a lor,
de programul lor de rug\ciune, încât a ajuns s\ participe [i el ac-
tiv la via]a liturgic\ de la biserica Schitului Vovidenia sau de la M\-
n\stirea Neam]. Pentru a înt\ri aceast\ afirma]ie, aducem aici o
m\rturie inedit\ a unui martor ocular, elev seminarist pe atunci, devenit

12 Mihail Sadoveanu, Oameni [i locuri, Ed. Cartea Româneasc\, Bucure[ti,

1908, pp. 7-8.
13 V.M. Galan, Cânt\re]ul sufletelor simple, în vol. Omagiu lui Mihail Sado-

veanu la 75 ani de via]\, E.P.L., Bucure[ti, 1955, p. 257.
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mai târziu un venerabil preot în urbea de la poalele Pietricic\i: Îi
recunosc [i ast\zi glasul pu]in voalat, parc\ de o r\gu[eal\ cro-
nic\, blând ca a unui bunic care-i spune pove[ti nepotului. T\r\-
g\nat în[ira fraza compus\ din cuvintele de miere ale limbii ro-
mâne cu care citea psalmii de început ai Utreniei. Îi [tia pe de rost
[i l-am ascultat în câteva rânduri, pe când îi rostea maestrul.14 

Revenind la tema noastr\, monahii [i via]a lor în opera literar\
a lui Mihail Sadoveanu, v\ propun s\ r\sfoim pagini memorabile [i
s\ g\sim personaje celebre care, prin via]a [i misiunea lor, au con-
tribuit la completarea acelui popor creat de romancier în scrierile
sale, un popor viu [i dinamic, în care se oglinde[te o f\râm\ din fi-
in]a românismului. 

În periplul nostru beletristic, s\ ne oprim, pentru început, la car-
tea scris\ în tihna Copoului, la Ia[i, despre Via]a lui {tefan cel Mare15.

Mitropolitul Teoctist ocup\, în romanul dedicat vie]ii lui {tefan cel

Mare, un loc deosebit, g\sindu-l în preajma domnitorului în mo-

mentele cele mai însemnate ale domniei acestuia. P\storul de su-

flete nu este indiferent la schimb\rile politice din ]ara sa, nu este

nep\s\tor fa]\ de persoana care va conduce politic Biserica lui

Hristos din Moldova. De aceea particip\, cu boierii [i târgove]ii, la

primirea voievodului la locul numit Direptate. Semnificativ este

modul cum l-a primit pe voievod: înve[mantat în od\jdii [i mai ales

faptul c\ acolo noul domnitor al Moldovei a primit din mâinile

ierarhului coroana, fiind [i miruit, semn c\ Dumnezeu l-a ales [i

l-a uns s\ fie domn al }\rii Moldovei.16 De altfel, întreg romanul

14 Pr. Ioan Gherasim, Petru Pogonat. Medita]iunile unui c\lug\r surghiunit,
Ed. Conta, Ia[i, 2009, p. 31. Este foarte interesant de re]inut din aceea[i carte prie-
tenia deosebit\ dintre scriitor [i acest cunoscut c\lug\r nem]ean, fost primar [i pre-
fect al Ia[ului, fost [ef al baroului ie[ean, fost profesor universitar, fost vicepre-
[edinte al Camerei Deputa]ilor, Petru Pogonat. P\rintele Gherasim afirm\ în cartea
sus-amintit\ c\ acest c\lug\r îi datoreaz\ via]a lui Sadoveanu, care l-ar fi sc\pat de
prigoana regimului comunist. Din istorisirile c\lug\rilor nem]eni [i al]i monahi ur-
gisi]i de regimul ateu au fost sc\pa]i de ucig\toarele temni]ele comuniste prin in-
terven]ia scriitorului datorit\ pozi]iei sale politice. Dintre ace[tia amintim pe: Victor
Ojog, Nifon Corduneanu, ba chiar [i însu[i stare]ul M\n\stirii Neam], Arhiman-
dritul Mitrofor, Melchisedec Dumitriu a g\sit un real sprijin în persoana scriito-
rului pentru a putea sc\pa de acuza]iile grave ce i s-au adus [i pentru care ar fi
urmat s\ fie întemni]at. De]inem câteva scrisori de-ale Arhimandritului Melchisedec
adresate Valeriei Sadoveanu în care î[i exprim\ recuno[tin]a pentru ajutorul primit
de la omul politic Mihail Sadoveanu.

15 Mihail Sadoveanu, Via]a lui {tefan cel Mare, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1970.
16 Ibidem, pp. 52-53.
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este unul puternic ancorat în lumea eclesiastic\. G\sim pagini în-
tregi, desprinse parc\ din sinaxare sau eroi în gura c\rora scrii-
torul a pus pasaje întregi din c\r]ile pline de în]elepciune ale Sfintei
Scripturi. Numele divinit\]ii apare de peste o sut\ de ori în întregul
fir epic al c\r]ii.

În romanul Fra]ii Jderi17, scriitorul a zugr\vit o adev\rat\ ob[te
monahal\. Unul din personajele puternic individualizate este c\-
lug\rul patriot, arhimandritul Amfilohie {endrea, unul dintre sfet-
nicii apropia]i ai domnitorului. Este interesant faptul c\ în docu-
mentele vremii exist\ chiar un sp\tar cu numele {endrea, sfetnic
apropiat al lui Vod\ {tefan.18 A[adar, scriitorul pl\m\de[te un per-
sonaj pornind de la un nume real din timpul domniei lui {tefan.
Din firul epic al c\r]ii deducem puternicul ata[ament al arhiman-
dritului Amfilohie fa]\ de valorile credin]ei pe care le confund\ chiar
cu cele legate de ]ar\. Pentru cuviosul monah a ap\ra credin]a în-
seamn\ a-[i ap\ra ]ara, iar a lupta pentru p\mântul s\u str\bun
înseamn\ a lupta pentru îns\[i Legea lui Hristos. Prin neam, con-
sider\ personajul, se p\streaz\ nezdruncinat\ [i credin]a str\bun\.
Având o atitudine categoric\ dus\ chiar pân\ la extrem, devine
aspru [i neînduplecat, blajin [i iert\tor, în func]ie de împrejur\ri. Lo-
ialitatea sa des\vâr[it\ fa]\ de domnitor este motivat\ de credin]a
c\ {tefan Voievod este unsul lui Dumnezeu, trimis cu o misiune spe-
cial\: izb\virea Cre[tin\t\]ii de ismailiteni. …în M\ria-Sa {tefan vod\
a pus Dumnezeu puterea ca s\ înceap\ iar a se lumina întunericul
r\s\ritean. Monah smerit, {endrea, de[i este un fel de materie ce-
nu[ie a voievodului moldav19, are grij\ permanent\ ca ac]iunile sale,
vorbele sale s\ nu umbreasc\ în nici un fel pe cel pe care îl slu-
je[te, de[i firul epic al c\r]ii, f\r\ acest monumental personaj, ar fi
oarecum compromis. Amfilohie {endrea, de departe monahul cel
mai în]elept [i mai cutez\tor este urmat îndeaproape de al]i nume-
ro[i monahi, adev\ra]i o[teni ai lui Hristos, dar [i solda]i devota]i
domnului lor p\mântean. Ieromonahul Nicodim Jder, al doilea fe-
cior al comisului Manole P\r-Negru, este c\lug\r la Schitul Vovi-
denia de lâng\ lavra nem]ean\. Prin sfaturile pe care le d\ fratelui s\u
mai mic, Ionu], p\rintele Nicodim este un om în]elept, cump\tat,
care a descoperit credin]a nu din afar\, ci printr-o str\danie interioar\:

17 Idem, Fra]ii Jderi, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1971.
18 I. Bogdan, Documentele lui {tefan cel Mare, vol. I, Bucure[ti, 1913, p. 165.
19 Zaharia Sângeorzan, Mihail Sadoveanu, teme fundamentale, Ed. Minerva,

Bucure[ti, 1976, p. 139.
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M-am înso]it cu cartea sfânt\, care este mângâierea vie]ii, [i am
ajuns la lini[te [i în]elepciune, spune cuviosul Nicodim, care nu era
doar un simplu monah ce citea [i se ruga. Avea [i el rosturi poli-
tice puse în slujba lui {tefan. În chilia sa de la schitul Vovidenia,
pe lâng\ c\r]ile cele folositoare de suflet, ieromonahul avea [i „carte
cu pecete domneasc\”, semnul v\dit al încrederii pe care domnito-
rul o avea în el. Tot din aceea[i carte ne mai re]ine aten]ia un c\-
lug\r puternic individualizat prin misiunea grea pe care o are. Lu-
ându-[i un canon foarte dificil, acela al nebuniei, monahul Stratonic
are o menire aparte: aceea de a culege informa]ii despre armatele
turce[ti. Cunoscut de c\tre toat\ lumea drept c\lug\rul nebun, este
trimis s\ colinde împ\r\]ia otoman\ pentru a observa stadiul preg\-
tirilor de lupt\ ale o[tirii p\gâne, s\ culeag\ informa]ii despre pozi-
]ionarea lor, despre planurile viitoare ale inamicilor. Nebunia lui a
fost folositoare c\ci a stat al\turi de în]elepciune, afirma autorul
c\r]ii. Când [i-a încheiat misiunea, Stratonic nu a mai fost nici nebun
[i nici [chiop, dar [i-a continuat ascultarea încredin]at\ lui, aceea
de a afla ve[ti, inten]ii vr\jma[e care ar pune în pericol ]ara [i pe
M\ria-Sa Domnul. C\lug\rul Stratonic împline[te, ce-i drept, o mi-
siune cam nepotrivit\ pentru haina pe care o poart\. Era un fel de
agent de contrainforma]ii, dar slujirea lui [i-a g\sit motiva]ie în
faptul c\ toate acestea erau puse în slujba binelui ]\rii [i al Bise-
ricii.20 În aceea[i impresionant\ carte istoric\ întâlnim [i un c\lug\r
misterios cu via]\ aleas\, dar care î[i luase canon singur\tatea [i
mu]enia. Ca un monah vrednic de filele patericului, pusnicul de la
Izvorul Alb reu[ise s\ îmblânzeasc\ un bour alb pe care {tefan [i
o[tenii lui voiau s\-l vâneze: Într-adev\r, sl\vite st\pâne, m\rturisi
ieromonahul Ioil, la pe[tera de lâng\ Izvorul Alb s-a a[ezat acum
treisprezece ani un sfin]it schivnic, carele a fost venit de dincolo
de mun]i aducând cu el acel bour alb care e îmblânzit [i nu face r\u
nim\nui, c\ci a fost slujitorul schivnicului, cât sfin]itul schivnic a
tr\it.21 În jurul ilustrului arhimandrit Amfilohie mai g\sim [i al]i
monahi, ce-i drept, cu rosturi mai pu]in importante, dar care com-
pleteaz\ în chip fericit ata[amentul des\vâr[it al tagmei monahale
la interesele ]\rii: episcopul Iosif de la Neam], vl\dica Tarasie de
la Roman, episcopul Inochentie, episcop de Hu[i, stare]ul Silvan
[i al]ii. 

20 Pompiliu Marcea, Lumea operei lui Sadoveanu, Ed. Eminescu, Bucure[ti,

1976, p. 385.
21 Mihail Sadoveanu, Fra]ii Jderi…, p. 399.
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O alt\ mare scriere, o adev\rat\ epopee dedicat\ domniei lui
Ioan Vod\ cel Cumplit, mai exact, întâmpl\rilor de dup\ uciderea
domnitorului pe câmpul de lupt\ de c\tre turci, prin tr\darea lui Ie-
remia Movil\, o oper\ care rezerv\ monahilor un rol deosebit este
romanul Nicoar\ Potcoav\.22 Este vorba despre egumenul Paisie de
la M\n\stirea Probota, precum [i despre p\rintele Agatanghel din
aceea[i chinovie. Eroul principal al c\r]ii, Nicoar\ Potcoav\, îl con-
sider\ pe acest stare] un c\lug\r demn, care nu începe discu]ia cu
str\inii tânguindu-se din pricina lipsurilor. Când veni vremea s\ î[i pro-
beze credin]a, el este preg\tit mai degrab\ s\ moar\ mucenic, decât
s\ tr\deze m\n\stirea [i, implicit, pe Hristos, refuzând s\ deschid\ lo-
trilor taini]ele cu odoarele m\n\stirii. Ucide]i-m\, nu m\ duc [i nu

v\ dau. Mai bine face]i-m\ mucenic decât proclet.23 Întreg capito-
lul din romanul sus amintit, intitulat M\n\stirea din pustie, este o
radiografie concret\ a unor întâmpl\ri dramatice petrecute la M\-
n\stirea Probota în acea perioad\, dar [i a luptei monahilor de aici
pentru ap\rarea acestui sfânt loca[.

O scriere deosebit\ este [i Vremuri de bejenie. Autorul face
aici portretul unui c\lug\r pe care Biserica Ortodox\ Român\ îl va
canoniza dup\ un secol. Este vorba despre Sfântul Ioan de la Râ[ca
[i Secu. În romanul men]ionat, autorul îl imortalizeaz\ pe acest Ioan
pe când avea ascultarea de stare] al M\n\stirii Râ[ca. Aceast\ des-
criere este, de altfel, singura din literatura român\ care îl prezint\ pe
viitorul episcop de Roman, Ioan, drept un monah cu via]\ aleas\,
anticipând oarecum canonizarea acestuia. Aflat în fa]a pericolului
otoman, stare]ul Ioan rânduie[te s\ fac\ întâi Sfânta Liturghie [i
apoi s\ organizeze evacuarea satului Bogd\ne[ti din apropiere, dar
[i a bunurilor din M\n\stirea Râ[ca: ...clopotele t\cur\. Între cape-

tele descoperite, în t\cerea care erau întinse, b\trânul stare] Ioan

ridicase mâna dreapt\. Barba alb\ începu s\-i tremure, iar el începu

s\ vorbeasc\: boieri dumneavoastr\, oameni buni, de-acum, ce-o

vrea Dumnezeu !...pentru p\catele noastre, ale tuturora, vine ur-

gia p\gânului iar24.
Un roman inspirat chiar din lumea monahilor este Demonul ti-

nere]ii. Poposind adesea în spa]iul monastic al Schitului Vovidenia,

22 Alex {tef\nescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Ma[ina de scris,

Bucure[ti, 2000, p. 67.
23 Mihail Sadoveanu, Nicoar\ Potcoav\, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1970, p.284.
24 Idem, Vremuri de bejenie, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1977, p. 42. 
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scriitorul admira lini[tea patriarhal\ a acestor locuri nem]ene, l\-
sând ca privirea atent\, de un albastru intens, aruncat\ de sub
strea[ina generoas\ a p\l\riei sale arhicunoscute, s\ c\l\toreasc\ de-
parte, peste colinele ce se în[iruiesc c\tre vadul Ozanei [i se pierd în
zare c\tre voievodala Cetate a Neam]ului, care încheie, precum o pafta
brumat\ de vremurile demult apuse, cing\toarea codrului ce îm-
brac\ de veacuri dealurile ]inutului. Sadoveanu, artistul des\vâr[it
al cuvântului, contempla frumuse]ile locului, dar [i frumuse]ile spiri-
tuale ale monahilor de la Schitul Vovidenia,25 care cu greu se l\sau
descoperite, fiind m\iestrit t\inuite sub mantia smereniei [i îmbr\-
cate în discre]ia rasei monahale. În cercetarea meticuloas\ a oame-
nilor [i a meleagurilor nem]ene, romancierul s-a oprit la via]a unui
monah din ob[tea Vovideniei, pe care a [lefuit-o, a dr\muit-o [i a a[-
ternut-o pe hârtie, devenind astfel un roman, o carte, ce-i drept, mai
pu]in cunoscut\, dar pe care George C\linescu a numit-o „o carte
fascinant\” pe care Sadoveanu, dup\ m\rturisirile lui Constantin Mitru,
secretar personal al scriitorului, a pl\m\dit-o într-o chilie smerit\,
la Vovidenie, în vara lui 1928, iar toamna, ajuns în Ia[i, s-a gr\bit
s\ o [i publice la editura Cartea Româneasc\. P\rintele Natanail,
eroul principal al romanului Demonul Tinere]ii, este un monah spe-
cial, cu o via]\ deosebit\. Este prototipul omului intelectual care-l
caut\ pe Dumnezeu nu doar prin credin]\, ci [i prin compara]ii, cuge-
t\ri [i analogii. În tinere]ile sale, student la medicin\, s-a îndr\gos-
tit de o fat\, dar ea l-a p\r\sit [i, în suferin]a adânc\ ce i-a br\zdat
sufletul, tân\rul Naum Popovici, ajutat de duhovnicul s\u, va de-
p\[i ispita demonului c\rnii, a trupului, a teluricului, numit de el „de-
monul tinere]ii”, care d\ [i titlul romanului. Apoi va depune votu-
rile monahale la Schitul Vovidenia, unde pa[ii c\lug\rilor aveau tact
sonor, iar slujbele de aici p\reau pun]i c\tre o lume fascinant\. Dup\
ce p\rintele Natanail a devenit ieromonah, unul smerit [i rug\tor, pri-
me[te, în tihna unei zile, vizita fostei sale iubite, prilej cu care p\rin-
tele î[i rememoreaz\ via]a, înt\rindu-[i decizia luat\ în deplin\ cu-
no[tin]\ de cauz\ [i nicidecum aflat sub imperiul durerii pricinuite
de e[ecul iubirii sale p\timite. Omul Popovici Naum se desp\r]ise
de trecut [i acum era unul nou, n\scut duhovnice[te la o via]\ deo-
sebit\. Trecutul a r\mas doar ca o urm\ de venin care avea me-
nirea s\ dovedeasc\ realitatea celor demult apuse. Fostul medicinist,

25 Alecu Ivan Ghilia, Acas\ la Sadoveanu, în „Gazeta literar\”, nr. 44, 27 oc-

tombrie, 1960, p. 6.
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în tihna chiliei sale, descoper\ noi valen]e ale lini[tii [i p\cii ve-
nite din rug\ciune. Romanul se încheie cu drumul pe care îl face
eroul sadoveanian la un pustnic, ieroschimonahul Iosif de sus, din

munte, probabil vie]uitor la Schitul Icoana, pentru a se spovedi. Dru-
mul are valoare ini]iatic\: reprezint\ urcu[ul duhovnicesc pe care îl
continu\ monahul, dep\rtându-se înc\ o dat\ de „demonul tine-
re]ii”.26 P\rintele Natanail nu urc\ în munte cu alt scop decât acela de
a se spovedi. A[adar, demonul c\rnii, ispita lumii acesteia poate fi bi-
ruit\ nu doar prin for]e proprii, ci prin poc\in]\ [i rug\ciune, care
ne duc [i ni-L aduc pe Hristos aproape de noi, chiar în taina fiin]ei
noastre.27 Natanail nu este singurul c\lug\r care ne re]ine aten]ia în
aceast\ carte. Mai întâlnim [i al]i c\lug\ri al c\ror nume au reverbe-
ra]ie patristic\: Gherontie, Ioil, Dorimedont, Paramon. Se pare c\ unele
personaje au existat chiar în realitate. A[a se face c\ Sadoveanu re-
]ine în paginile romanului personalitatea deosebit\ a unui alt c\lug\r,
pe nume Tihon. Acela[i nume este amintit [i de Patriarhul Teoctist
în predoslovia f\cut\ la cartea arhimandritului Timotei Aioanei de-
dicat\ istoriei Schitului Vovidenia, unde-l nume[te blândul p\rinte

egumen Tihon.28 
Pe lâng\ firul epic deosebit, romanul ne mai re]ine aten]ia [i prin

descrierea împrejurimilor voievodalei lavre nem]ene, dar [i a celor
ale Schitului Vovidenia: ... nu departe de ctitoria veche mu[atin\

(M-rea Neam]), dup\ ce treci o culme, st\ ascuns într-o v\iug\ Schi-

tul Vovidenia. Împrejuru-i se în[ir\ câteva c\su]e de monahi. Bise-

rica cu 5 turnuri, când î[i trimite glasurile, de[teapt\ mai multe

ecouri în p\durea de aproape.

...Cânt\ toaca la Vovidenie în trei soroace; pentru monahi, pen-
tru mun]i, pentru singur\t\]i, pentru p\duri [i fiare [i parc\ printr-o
fin\ adiere se pune în armonie cu toate, cu tot ce o înconjoar\ [i
cu Dumnezeu. Jivinele ie[ite din poieni, din farmecul de piatr\ al în-
tunericului cu capetele în\l]ate, cu ochii neclinti]i, a[teptar\ s\ sune
clopotele, al c\ror în]eles r\mânea ascuns pentru ele din veacuri în
veacuri.29

26 Arhim. Mihail Daniliuc, Povestea unui roman scris în lini[tea Schitului Vo-

videnia, în Ziarul Lumina, 12 iulie 2008.
27 Mihail Sadoveanu, Demonul tinere]ii, Ed. Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1988,

pp. 315-316.
28 † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Predoslovie la cartea Schitul

Vovidenia, Tradi]ie [i actualitate, Ed . Trinitas, Ia[i, 1995, p. 8.
29 Mihail Sadoveanu, Demonul tinere]i…, p. 313.
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În romanul Creanga de aur30, Sadoveanu face portretul unui
memorabil schivnic care „s\l\[luia” în muntele cel ascuns, fiind con-
siderat al treizeci [i doilea Deceneu. Pe lâng\ aspectul pe care noi îl
urm\rim aici, trebuie s\ spunem c\ aceast\ carte este o veritabil\
manifesta]ie, prin me[te[ugul inegalabil al artei cuvântului, al uni-
t\]ii, continuit\]ii pe p\mântul românesc a acestui neam credincios
descendent din geto-daci, cei mai vechi st\pânitori ai locurilor dintre
Istru [i Carpa]i.31 Romanul ne prezint\ dragostea cu care acest pust-
nic era ajutat de foarte mul]i ucenici de-ai s\i, dar [i modul cum acesta
îi r\spl\tea: se ruga pentru ei, le d\dea multe pove]e referitoare la
via]a de zi cu zi, neuitând nici o clip\ scopul vie]ii lor: dobândirea
Împ\r\]iei Cerurilor. În aceast\ carte, ca în multe alte opere, se ob-
serv\ o consecvent\ preocupare a scriitorului de a prezenta o ima-
gine sacralizat\ a muntelui.32 De asemenea, este emo]ionant\ des-
crierea ar\t\rii schivnicului din munte, loc sacru în lume, ridicând
mâinile [i binecuvântând poporul venit de departe pentru a-l asculta
[i a lua binecuvântare de la el. În aceasta carte mai sunt [i alte fi-
guri de monahi, care mai de care mai interesan]i [i mai plini de mister,
aducând cu sine frânturi dintr-o lume tainic\ [i fascinant\. Bun\-
oar\, episcopul Platon de la m\n\stirea Sakkoudion, care era „slab [i
mohorât”, chibzuie[te cât\ pagub\ moral\ aduce corup]ia în împ\-
r\]ia Bizan]ului. Interesante [i pline de în]elepciune sunt [i reflec-
]iile sale referitoare la patima iubirii de argint, a zavistiei [i a acediei.
Un alt monah care ne re]ine aten]ia prin u[urin]a cu care se des-
parte de averea acestei lumi trec\toare este [i cuviosul Filaret de
la Amnia,33 un c\lug\r special prin faptul c\ nu se rezum\ s\ duc\ o
via]\ retras\ precum Platon. El iese în lume, predic\ înfl\c\rat pe
Dumnezeu, dar predica sa nu se rezum\ doar la cuvinte, ci încearc\
s\ pun\ în via]\ cuvântul lui Dumnezeu. Mo[tenind o avere impre-
sionat\, el o împarte celor mul]i [i strâmtora]i: ... cei mul]i [i s\raci
sunt sarea p\mântului. Pe ace[tia îi asupresc puterile lumii; m\-
rile, mun]ii [i râurile nu le-ar da cât li se cuvine. Faptele sale de mi-
lostenie i-au f\cut pe cei care se împ\rt\[iser\ de mila sa, de bun\-
tatea sa, s\-l numeasc\ „sfântul Filaret”. Numele acesta, dat de popor
cuviosului monah, nu i-a schimbat nicidecum via]a ori aceast\ mân-
tuitoare îndeletnicire, slujirea aproapelui, chiar dac\ unii dintre cei

30 Idem, Creanga de aur, edi]ie [i tabel cronologic de Constantin Mitru, Ed.

Minerva, Bucure[ti, 1973.
31 Dumitru Susan, Sub „Creanga de Aur”, Deva, 1980, p. 11.
32 C. Ciopraga, Mihail Sadoveanu, fascina]ia tiparelor originare, Ed. Eminescu,

Bucure[ti, 1981, p. 294.
33 Mihail Sadoveanu, Creanga de aur…, p. 67.
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pe care i-a ajutat au încercat s\ exploateze aceast\ bun\tate a sa, con-
siderând c\ cine pe s\rac ajut\, pe Dumnezeu împrumut\. Cuviosul
Filaret se conducea dup\ urm\torul principiu: Lep\dând aici tot,
pentru a avea mai mult în alt\ parte, nu s\r\cim c\ci… goi intr\m
în aceast\ lume [i de aceea se cade c\ tot asemenea trebuie s\ [i ie-
[im. Acest monah, prototipul c\lug\rului [colit, î[i exprim\ într-un
mod foarte conving\tor datoria de a face bine celor din jurul nostru,
aceasta fiind un fel de scut care ne ap\r\ de demonii cei nev\zu]i
care caut\ neîncetat s\ ne deturneze ac]iunile de la planul mântuirii.
Un personaj aparte din acest roman, cu o evolu]ie la fel de sinuoas\
pe plan spiritual, anticipând în multe privin]e tipologia monahului
cre[tin, este magul Kesarion Breb. Cartea mai încartiruie[te [i al]i
c\lug\ri desprin[i parc\ din hrisoavele cele învechite ale vârstni-
celor m\n\stiri moldave: patriarhul Tarasie, episcopul Atanasie, maica
Ipatia, cuvioasa Evlampia, polemarhul Alexie, monahii Grichentie,
Hristofor, Nikifor, Evdokim, Antim [i mul]i al]ii. Firul epic al c\r]ii ne
prilejuie[te un adev\rat pelerinaj prin lumea fascinant\ a locurilor
înc\rcate de istorie [i credin]\: Constantinopol, Vlaherne, Niceea, Egipt,
Ierusalim, M\n\stirea Sakkoudion [i multe altele. 

O alt\ oper\ în care descoperim tipologii de monahi foarte inte-
resan]i este Cartea ieromonahului Vichentie {chipa34 (oper\ inclus\
în volumul Povestiri de la Bradu-Strâmb, ap\rut în tulbur\toarele
vremi ale celui de-al II-lea r\zboi mondial, 1943). Retras din calea
r\zboiului în cabana vân\toreasc\ de pe Valea Frumoasei, scriitorul
caut\, prin intermediul personajelor, s\ evadeze într-o lume tihnit\,
spiritual\, în care principala preocupare nu este alta decât dobân-
direa mântuirii. Personajul central al acestei povestiri este ieromo-
nahul Vichentie, fost voievod. Se istorise[te dramatica sa via]\ înainte
de a fi monah: via]\ de osta[ viteaz care, într-o lupt\ cu cazacii, cade
prizonier, este judecat [i condamnat la moarte prin spânzur\toare.
În condi]ii providen]iale, preotul pe nume Mitrodor îl g\se[te viu,
dup\ ce trupul s\u aparent mort este l\sat prad\ vulturilor. Desco-
per\ cu mirare c\ cel care supravie]uise era tocmai pan Vladislav.
Îl ia acas\ [i-i obloje[te r\nile, dar, din nefericire, cazacii îl g\sesc din
nou [i-l omoar\. În chip miraculos, pan Vladislav supravie]uie[te ia-
r\[i. Preotul vede în aceasta un semn dumnezeiesc. Ba mai mult, el
are o descoperire în vis de la Maica Domnului care îi d\ porunc\
s\-l duc\ pe Vladislav la m\n\stire. Aici el este c\lug\rit, devenind
de acum monahul Vichentie. Mentorul [i salvatorul s\u, p\rintele Mi-
trodor, îi devine duhovnic [i astfel îl salveaz\ pentru a treia oar\ de

34 Idem, Pove[tile de la Bradul Strâmb, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1971, p. 256.
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la pieire. De data aceasta nu fizic\, ci de la pieirea spiritual\. Dup\
câ]iva ani de ini]iere în tainele vie]ii c\lug\re[ti monahul Vichentie
este hirotonit ieromonah, vie]uind „în muntele Surdu, sub Tatra”.
Dup\ 15 ani de la dramaticele întâmpl\ri, duhovnicul Mitrodor, con-
siderând c\ fiul s\u duhovnicesc este oblojit suflete[te de r\nile avu-
]iilor p\mânte[ti, de orgoliul m\ririi, al puterii lume[ti, îl trimite în
lume ca s\-[i adune averile care odinioar\ îl înve[mântau în m\re]ie
[i faim\, pentru a le împ\r]i celor nevoia[i. C\l\toriile pe care iero-
monahul Vichentie le face la Liov [i Var[ovia sunt de fapt ni[te
drumuri ini]iatice, vizând descoperirea aceleia[i lumi dar dintr-o pers-
pectiv\ diferit\. G\se[te o lume schimbat\, guvernat\ de principii
str\ine de voia lui Dumnezeu. Firul epic al scrierii ni-l prezint\ pe acest
personaj deta[at de jugul orgoliului, al egocentrismului în care tr\ise
pân\ atunci, iar cugetarea sa ne confirm\ acest lucru: … am privit la
toate asupririle ce se s\vâr[esc sub soare [i am v\zut c\ cei asupri]i
vars\ lacrimi [i nu este nimeni s\-i mângâie. Prad\ sunt silniciei
asupritorilor [i n-au la nimeni mângâiere.35 Voievodul de odinioar\,
st\pânitor al multor bog\]ii, caut\ acum alte bog\]ii, alt\ împ\r\]ie,
alt\ orânduire: …Eclesiastul m-a înv\]at c\ toate ale acestei lumi [i
ale acestei vie]i sunt vânare de vânt; deci lep\d bog\]ia [i m\rirea
[i puterea-c\ci decât ele, în]elepciunea e mai presus. Vreau s\-mi
sfâr[esc în pustie zilele…aici cunosc în furtuni [i viscole puterea lui
Dumnezeu, iar în blânde]ea prim\verilor dragostea sa36, spune iero-
monahul Vichentie întors în chinovia sa. Smerit [i isp\[it, personajul
sadovenian tr\ie[te o via]\ tihnit\ [i curat\ patruzeci de ani, în pus-
tia pe care el o f\cuse s\ înfloreasc\ în sufletul s\u. 

Un c\lug\r cu o via]\ deosebit de pilduitoare descoperim [i în
romanul postum al lui Mihail Sadoveanu, Cântecul Mioarei.37 Petru
Matei, dup\ numele s\u de mirean, tr\ia o via]\ banal\, pân\ ce o în-
tâmplare zguduitoare i-a schimbat iremediabil cursul vie]ii. Sora sa a
fost siluit\ de un boier, iar el caut\ s\-[i fac\ singur dreptate. Lo-
vindu-l pe cel care i-a distrus via]a surorii sale, care, de ru[ine, s-a
sinucis, aruncându-se într-o fântân\, tân\rul Matei este nevoit s\
fug\ pentru a nu fi închis. Acest personaj sadovenian poate fi în-
cadrat în tipologia sfin]ilor, amintind de tinerii din Efes care au dor-
mitat dou\ sute de ani în pe[tera unde fuseser\ zidi]i de prigo-
nitorii cre[tinilor. Tân\rul Matei a avut o altfel de dormitare, una spi-
ritual\. Nevoit s\ ia drumul pribegiei, din pricina nelegiuirii s\vâr[ite,

35 Ibidem, p.266.
36 Ibidem.
37 Mihail Sadoveanu, Cântecul Mioarei, Ed. Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1971.
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Matei, departe de talazurile învolburate ale acestei lumi, are timp de
introspec]ie [i de rug\ciune. A[a ajunge s\ se c\lug\reasc\, deve-
nind monahul Pavel. Con[tient de gre[eala s\vâr[it\, î[i ia singur
canon: timp de cinci ani f\g\duie[te lui Dumnezeu s\ nu vorbeasc\
de fel. Autorul ne prezint\ transformarea interioar\ radical\ a schiv-
nicului Pavel, care ajunsese s\ dialogheze cu fiarele s\lbatice din codru.
Atitudinea lui ostil\ fa]\ de lume este corectat\ de Dumnezeu, care
îng\duie ca Pavel schivnicul s\ aib\ un accident grav [i s\ fie sal-
vat de un doctor din ora[. Din p\cate, autorul nu a reu[it s\ ter-
mine cartea, care se încheie cu revela]iile monahului transfigurat
prin puterea credin]ei.

Mihail Sadoveanu, un fidel observator al evolu]iei sau involu-
]iei spirituale a celor din cinul c\lug\resc, ne prezint\ [i tipologia
monahului plecat departe, în „]ara Babilonului”, adic\ supus ispi-
tirii [i în[el\ciunii diavolului, un fel de fiu risipitor al voturilor mona-
hale. Un exemplu gr\itor în acest sens îl reprezint\ p\rintele Ana-
gnost din acela[i roman, Cântecul Mioarei. Acesta se numea pe sine
monah p\c\tos, deoarece era mereu ispitit de demoni. P\rintele
Anagnost vede tot o lucrare a diavolului în izbânda câ[tigului s\u
de la loterie. Procedând asemenea celebrului fiu risipitor din Evan-
ghelia dup\ Luca, capitolul XV, monahul Anagnost cheltuie[te banii
câ[tiga]i, a[a cum spune cântarea mult cunoscut\ lui, intonat\ la rân-
duiala tunderii în monahism, „Bra]ele p\rinte[ti”: „bra]ele p\rinte[ti
sârguie[te a le deschide mie, c\ în desf\t\ri am cheltuit toat\ via]a
mea”. Autorul ne arat\ subtil c\ p\rintele Anagnost nu a s\r\cit doar
material, irosindu-[i banii în lucruri trec\toare [i chiar imorale, ci c\
s\r\cirea material\ l-a sec\tuit [i în interior, ajungând s\rman [i
prost. Urmând pilda întoarcerii fiului risipitor, personajul sadove-
nian se reîntoarce la m\n\stire cu sincer\ c\in]\, cerând de la Tat\l
Ceresc milostivire, f\când un leg\mânt. Ca unul care nesocotise che-
marea P\rintelui Ceresc [i plecase din m\n\stire, p\rintele Anagnost
hot\r\[te s\ locuiasc\ în preajma celor dou\ simboluri care ne cheam\
la rug\ciune, toaca [i clopotele. Poc\in]a monahului r\t\cit este emo-
]ionant\. El se mut\ practic în clopotni]a m\n\stirii, tr\ind cu [i lâng\
toac\ [i clopote, pentru a nu uita nicicând menirea c\lug\rului, ru-
g\ciunea necontenit\, dar [i invita]ia la osp\]ul mântuirii.

Din categoria monahilor care cunosc r\t\ciri, sc\deri tulbur\toare
[i ispite care le pericliteaz\ mântuirea, mai amintim: fratele Costa-
che de la M\n\stirea Secu; p\rintele Constandie de la Schitul Br\te[ti;
egumenul Calistru de la Schitul Boureni în Singur\t\]i; p\rintele Mel-
chisedec, în M\n\stirea Neam]ului; p\rintele Pantelimon Cost\chescu
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de la Schitul Condreni,38 în Un instigator39; protosinghelul Glicherie
Cotea de la Schitul Olarului, în Cântecul Mioarei.

O alt\ carte care ne re]ine aten]ia din perspectiva temei pro-
puse este [i La noi, la Vii[oara, 1907. Eroul nuvelei este un monah,
p\rintele Antonie, egumen de la Schitul Bourului, care, în tinere]ea
sa, tr\ise o experien]\ dramatic\. Avusese o iubit\ care fusese bat-
jocorit\ de un boier, cuconu Anghel, iar el voise a r\zbuna onoarea
tinerei fete. Boierul l-a înfrânt [i batjocorit. Umilit [i dezonorat, tâ-
n\rul Gheorghe Moraru se va retrage la m\n\stire.40 Este interesant
de re]inut aici o categorie special\ de monahi reprezenta]i prin p\-
rintele Antonie: acei c\lug\ri ajun[i la m\n\stire nu dintr-o chemare
l\untric\, ci în urma unor situa]ii limit\ din via]a lor. Ceea ce ne im-
presioneaz\ la egumenul Antonie este perseveren]a sa [i respec-
tul deosebit fa]\ de locul [i de voturile monahale pe care [i le asu-
mase. F\r\ convingeri interioare profunde, p\rintele Antonie va evolua
din punct de vedere spiritual în chip deosebit, încât a devenit un
monah respectat [i virtuos. Timpul a t\m\duit rana sufleteasc\ a celui
ce cândva era un tân\r r\zbun\tor. Parc\ Dumnezeu a vrut s\ pro-
beze iertarea total\ pe care monahul trebuia s-o arate celui care odi-
nioar\ îi zdruncinase visele [i viitorul. Într-o zi geroas\ de iarn\, cu
viscol puternic, auzind în împrejurimile schitului o voce omeneasc\
ce striga dup\ ajutor, bunul egumen trimite un slujitor s\ cerceteze
pe cel care era r\t\cit [i posibil\ prad\ fiarelor s\lbatice. Acesta aduce
la schit pe omul cel aflat la ananghie. Privindu-l mai atent, p\rin-
tele Antonie observ\ c\ pe cel care trebuia s\-l g\zduiasc\ [i s\-i
oblojeasc\ r\nile era tocmai boierul care, cândva, îi schimbase ire-
mediabil via]a. P\rintele d\ dovad\ de r\bdare filocalic\ [i de iertare
evanghelic\. Nu i-a amintit boierului cine este [i astfel c\lug\rul a
trecut proba credin]ei. Ca [i cum autorul a voit s\ ne încredin]eze
c\, de[i p\rintele Antonie nu a venit din chemare l\untric\ la m\n\s-
tire, totu[i, cultivând virtu]ile cre[tine[ti, devenise un monah vrednic.

Se pare c\ acest nume, Antonie, a reprezentat pentru roman-
cier o adev\rat\ atrac]ie. Cu acela[i nume l-a botezat [i pe un alt
monah din volumul }ara de dincolo de negur\, un pustnic b\trân
care h\l\duie[te în singur\tate cu Dumnezeu [i cu fiarele a[teptând

38 Toate aceste povestiri au fost publicate în volumul deja amintit, Oameni [i

locuri, 1908.
39 Mihail Sadoveanu, Un instigator, Ed. Revistei Flac\ra, Bucure[ti, 1912.
40 Idem, P\rintele Antonie în vol. La noi, la Vii[oara, Ed. Via]a Româneasc\,

Bucure[ti, 1921, p. 76. 
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limanul cel neînviforat.41 Deta[at de tumultul vie]ii cotidiene, mo-
nahul sadovenian tr\ie[te o via]\ tihnit\ aproape de Cer, aproape de
Dumnezeu. ... Aici, în munte prostia [i trufia omeneasc\ înc\ nu au

ap\rut, dar în tov\r\[ia Sfântului Antonie vedem doar s\lb\ticia

codrului, precum [i minunile unei nop]i de iarn\.42. 
Un monah cuminte, cu chemare [i voca]ie monahal\, este p\rin-

tele Ionaftan din povestea Peste munte, 1908. Era un p\rinte blajin,

cu suflet simplu [i nevinovat, care nu cuno[tea r\ut\]i [i care nu

[tia s\ se prefac\.43 Este un monah deosebit [i el, dar nu prin cul-
tur\, nu prin elocven]\, ci prin simplitate [i prin dragostea cu care-[i
îndepline[te ascultarea, prin ata[amentul fa]\ de m\n\stirea lui. C\-
lug\r de 12 ani, din care cinci îi petrecuse la m\n\stirea drag\ sufle-
tului s\u, Sih\stria, monahul Ionaftan, bucovinean de loc, tr\ie[te
simplu, dar o via]\ tihnit\. În fiecare zi m\tur [i grijesc. {i-apoi, când

începe slujba, eu trag clopotele, c\ nu [tiu s\ citesc, da tare-mi place

s-ascult cum zice din c\r]i44. Dup\ slujb\ [i împlinirea ascult\rii, c\-
lug\rul ne mai etaleaz\ una dintre virtu]ile sale: iubitor de via]\ si-
h\streasc\. Ionaftan se retrage în p\durile din preajma Sih\striei. Stau

acolo singur [i-mi aduc aminte de slujb\, cum cite[te, cum cânt\

la biseric\. Din p\cate, sihastrul nostru are o mic\ nemul]umire: Acu

s-a mai îndesit lumea, c\ taie lemne cu fier\str\ul în munte [i

face huet.45 
În lumea atât de numeroas\ a monahilor care vie]uiesc în opera

sadovenian\ întâlnim [i c\lug\ri c\rturari, pasiona]i ai slovei a[ter-
nute pe hârtie, ca m\rturii vii ale unor vremi care nu se vor a fi uitate.
Prin aceasta, Mihail Sadoveanu arat\, într-o form\ plasticizat\, o
realitate de net\g\duit: primii dasc\li ai cuvântului scris [i rostit în
cultura român\ au fost c\lug\rii. Cultura [i literatura român\ s-au
n\scut [i au crescut sub strea[ina m\n\stirii, în pridvorul Bisericii. 

Un astfel de c\lug\r, plin de poezie [i candoare, un om în-
]elept, con[tient de importan]a istoriei ca lucrare a providen]ei divine
în timp, este mereu cufundat în hrisoave [i pisanii vechi, încercând
s\ [tearg\ colbul vremurilor demult apuse [i s\ alc\tuiasc\ o istorie

41 Mihail Sadoveanu, Caprele lui Sfântu-Antonie, în vol. „}ara de dincolo de

negur\”, Ed. Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1943, p. 167.
42 Ibidem, p. 167.
43 Idem, Peste Munte, în vol. Oameni [i locuri, Ed. Cartea Româneasc\, Bucu-

re[ti, 1908, p. 82.
44 Ibidem.
45 Ibidem., p. 83.
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complet\ a tuturor a[ez\mintelor monahale din Moldova. A[a l-a
g\sit Sadoveanu pe vl\dica Narcis la M\n\stirea Neam], în Foi de
toamn\,46 1916. Cufundat în teancuri de c\r]i, indiferent la bu-
nurile acestei lumi trec\toare, p\rintele Narcis avea o menire mult
mai înalt\. La lumina l\mpii sau a lumân\rii, c\lug\rul c\rturar c\uta
s\ a[tearn\ pe hârtie lumina vie a vie]ii m\n\stirilor moldave, por]i
c\tre ve[nicie. Autorul ne relev\ o obi[nuin]\ a c\lug\rului iubitor
de slove: drumul c\tre Schitul Vovidenia, c\tre poiana lini[tii, a[a dup\
cum însu[i scriitorul îl numea. Era un urcu[ fizic ce reprezenta pen-
tru vl\dica Narcis o retragere din tumultul vie]ii marii lavre
nem]ene pentru ca, în tihna acelui schit retras, s\ poat\ descoperi
vremuri demult apuse, mireasma mirului învechit în mierea harului
divin, în care c\lug\rii de odinioar\ [i-au înmuiat epitrahilele. Era [i
un urcu[ duhovnicesc. Cartea este simbolul în]elepciunii, al vie]ii
ve[nice. M\iestritul condei sadovenian l-a zugr\vit pe vl\dica Narcis
cum nimeni altul nu a reu[it s-o fac\: Vl\dica Narcis Cre]ulescu era
un c\lug\r b\trân, foarte pu]in cunoscut, de[i era un c\rturar plin
de sârguin]\, cufundat în hrisoave [i însemn\rile vechilor m\n\s-
tiri moldovene[ti, în priveli[tile [i vis\rile trecutului. Din cele prezente
nu-l ademenea nimic. În caiete mari legate în scoar]e groase în-
semna cu slove tremurate faptele [i întâmpl\rile din trecute vremi,
ale darnicilor [i cuvio[ilor voievozi care s-au petrecut, cu veacuri în
urm\, prin aceast\ în[el\toare lume. Cuminte [i ordonat se ducea
regulat în strana lui si-[i împlinea datoriile c\tr\ Dumnezeu; [i cât
avea un ceas liber, îl închina visului în care de ani de zile plutea.
P\rintele Narcis începuse o lung\ istorie a tuturor m\n\stirilor mol-
dovene[ti [i înnegrise cu pana lui vreo douazeci-treizeci de tomuri.
Era [i suflet de poet. La însemn\rile r\zle]e, la hrisoavele sc\pate de
pr\d\ciuni [i focuri, el ad\ogise dragostea lui, alc\tuind din ele
un trecut viu de cinste [i slav\. C\r]ile erau visuri [i flori ale su-
fletului s\u.47

Din aceea[i categorie a monahilor c\rturari îl mai amintim [i
pe ieromonahul Veniamin, din scrierea Lacrimile ieromonahului Ve-
niamin.48 Acest c\lug\r a luat drumul pribegiei din pricina „sc\-
derii [i a tic\lo[iei ]\rii sale”. Ajuns în Sfântul Munte al Atonului, la
schitul Sfântului Grigorie, c\lug\rul român, mistuit de dorul de ]ar\ [i

46 Mihail Sadoveanu, Foi de toamn\, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1916.
47 Idem. Un monah de odinioar\, în vol. Foi de toamn\, op. cit., pp. 225-235.
48 Mihail Sadoveanu, Lacrimile ieromonahului Veniamin, Ed. Cartea Româ-

neasc\, Bucure[ti, 1922.
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de confra]ii s\i, scrie o „istorie a neamului nostru românesc” de la în-
ceputuri pân\ la plecarea sa din ]ar\.49 Sadoveanu face [i o scurt\ pre-
zentare a vie]ii acestui c\lug\r patriot. Din neam înst\rit, Veniamin nu
a cunoscut s\r\cia [i lipsa, fiind „cocon din neam boieresc bogat [i
plin de fal\.” Cu toate c\ nu-i lipsea nimic din cele materiale, el era
totu[i nelini[tit. Nu-l mul]umeau doar bunurile cele trec\toare. Nu
g\sea fericirea în petreceri [i via]\ de lux. C\uta bog\]ia de din-
colo. Moartea p\rin]ilor lui l-a marcat profund, fiind pentru el un „me-
mento mori”, confirmându-[i c\ toate ale acestei lumi sunt vânare
de vânt [i de[ert\ciuni. 

V-am propus un itinerar spiritual prin monumentala crea]ie sado-
venian\ cu scopul de a imortaliza câteva personaje din perspectiva
apartenen]ei lor la o lume deosebit\, o lume pentru mul]i r\mas\ tai-
nic\, un univers neexplorat, monahismul. Trebuie s\ preciz\m c\ aceast\
tem\ nu a fost pe deplin epuizat\. Au mai r\mas mul]i al]i eroi sa-
dovenieni pe care scriitorul i-a pl\m\dit, picurând în paginile crea-
]iilor lui dragostea sa pentru aceast\ lume deosebit\, pentru care,
am v\zut, a avut o aleas\ pre]uire. Totodat\, se cade s\ subliniem c\
prin prezenta expunere nu încerc\m s\ concur\m cu marile exe-
geze critice [i nici nu vrem s\ eviden]iem detalii. Dorim ca prin
aceasta s\ se refac\, fie [i par]ial, imaginea unui întreg deoarece,
dup\ 1990, Sadoveanu nu de pu]ine ori a fost privit unilateral,
dintr-o perspectiv\ care nu reflect\ în întregime complexitatea vie]ii
[i operei sale. 

Mihail Sadoveanu, scriitorul cel mai prolific pe care l-a cunoscut
literatura român\, este, deopotriv\, prozatorul ei cel mai probant,
îmbr\]i[ând nu doar cea mai larg\ arie geografic\ a ]\rii noastre,
dar [i temele cele mai nuan]ate din istoria, cultura [i credin]a po-
porului din care a r\s\rit. Inima acestui rapsod al p\mântului [i al
spiritului românesc a b\tut în acord cu toate timpurile pe care le-
a imortalizat [i cu toate tipurile de oameni pe care i-a pl\smuit.
Opera literar\ a lui Mihail Sadoveanu reprezint\ cu adev\rat o carte
în care sunt strânse, cu mult\ trud\ [i dragoste, toat\ frumuse]ea [i
poezia p\mântului românesc. 

49 Pompiliu Marcea, op. cit., p. 380.
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