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Vechimea M\n\stirii Neam] `ntr-o nou\ 

optic\ documentar-istoric\

M\n\stirea Neam] [i unele teorii despre vechimea ei

Diacon Ioan IVAN

M\n\stirea Neam] a fost, este [i va fi „Ierusalimul Moldovei”.
M\n\stirea Neam] este un a[ez\m=nt monahal de evlavioas\ `nchinare, o

mare f\clie de lumin\ cre[tin\ ortodox\ pentru neamul rom=nesc, un loc unde s-au
format monahi din care s-au r=nduit stare]i [i vrednici vl\dici: arhierei-vicari,
episcopi, mitropoli]i [i patriarhi.

La M\n\stirea Neam] s-a slujit cu mult\ grij\ [i frumuse]e duhovniceasc\,
prin citirea [i c=ntarea `ngereasc\ de c\tre cite]i [i psal]i ne`ntrecu]i. A fost locul
unde s-au format [i s-au eviden]iat zugravi de icoane, miniaturi[ti, sculptori `n
lemn, me[teri `n prelucrarea metalelor pentru obiecte biserice[ti. S-a manifestat
grija pentru b\tr=ni [i bolnavi prin fondarea de spi]erii (farmacii) [i de bolni]e –
adev\rate spitale. S-au scris c\r]i – manuscrise nenum\rate, s-au tradus [i din alte
limbi, s-au tip\rit `n tiparni]\ proprie, la `nceput cu alfabet chirilic, iar mai t=rziu
cu cel latin. S-au creat adev\rate fabrici care au contribuit la dezvoltarea vie]ii
economice rom=ne[ti. S-au dep\[it epocile de mare criz\ [i candela credin]ei a
r\mas aprins\ f\r\ a se stinge niciodat\.

Pentru stabilirea vechimii M\n\stirii Neam] `n decursul vremii s-au formulat
mai multe teorii.

~ntr-o vreme c=nd documentarea era mai anevoioas\, s-a mers pe afirmarea
c\ M\n\stirea Neam] s-ar fi f\cut de c\tre c=]iva ucenici ai Sf=ntului Nicodim de
la Tismana († 1406). S-a afirmat, de altfel, c\ la rom=ni, monahismul a ap\rut `n
secolul al XIV-lea, adus de slavii din partea dreapt\ a Dun\rii, `n special de s=rbi1.
Vorbindu-se [i despre prezen]a `n zona M\n\stirii Neam], `ntre 1210-1250, a
Cavalerilor teutoni, ace[tia ar fi ridicat case [i magazii, precum [i o bisericu]\ `n
mijloc, av=nd ca hram pe Sf=ntul Evanghelist Ioan-Bogoslovul, nume care se
folose[te p=n\ `n vremea de ast\zi pentru biserica cimitirului M\n\stirii Neam]2.

1 N. Dodrescu, Istoria Bisericii Rom=ne, V\lenii de Munte, 1912, p. 24-30.
2 Constantin D. Gheorghiu, Comuna V=n\tori N(eam]). Monografie, P. Neam], 1909, p.

38; N. Acr`[m\ri]ei, D. B`rl\deanu, G. Bunghez, M. Dr\gotescu, Ghid turistic, Bucure[ti,
1971, p. 119. Dup\ tradi]ie, M\n\stirea Neam] ar fi av=nd existen]a de prin „... ultimele
decenii ale secolului al XIII-lea...”.
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Alexandru cel Bun, `n anul 1402, a ridicat `n locul bisericii de lemn, „Bo-
goslovul”, din secolul al XIII-lea o alt\ biseric\ de zid, cu acela[i hram „av=nd de
desupt o subteran\, unde s\ se p\streze osemintele repauza]ilor”3.

~n ceea ce prive[te teoria „venirii acelor c=]iva ucenici de-ai lui Nicodim de
la Tismana, Sofronie, Pimen [i Silvan, s-a considerat – [i pe bun\ dreptate – c\
„este greu s\ credem c\ cei c=]iva «fra]i» cu ajutorul c\rora a `ntemeiat Nicodim
m\n\stirile din dreapta Oltului, ar fi avut timpul s\ roiasc\ pe tot `ntinsul p\-
m=ntului rom=nesc [i s\ cl\deasc\, `ntr-un timp destul de scurt, at=tea m\n\stiri.
De aceea, credem c\ `ntemeietorii celor dint=i m\n\stiri moldovene[ti sunt c\-
lug\ri din sudul Dun\rii, fugi]i de acolo de urgia vremurilor [i de pustiirea r\z-
boaielor cu turcii. Parte din ei au fost c\rturari, fiindc\ numai a[a ne putem
explica cum se face de g\sim, `ntre c\r]ile de la M\n\stirea Neam], un manuscris
al coresponden]ei patriarhului Eftimie al T=rnovei cu Nicodim, sau un T=lc al
Evangheliei, alc\tuit de Teofilact, tr\itor pe acea vreme”4.

S-a subliniat [i ideea c\ „nu trebuie s\ credem c\ mai `nainte de secolul al
XIV-lea n-ar fi fost [i `n Moldova nici o urm\ de via]\ c\lug\reasc\...”. Vor fi fost
[i `n Moldova schituri modeste de lemn, prin locuri ferite, `n mun]i [i `n poienile
codrilor. Pustnicii sau siha[trii retra[i departe de larma [i ispitele lumii au fost de
bun\ seam\ [i pe aceste meleaguri `nainte de a se `n\l]a marile loca[uri de piatr\,
„... chiar tradi]ia celei mai vechi M\n\stiri Neam]u, spune c\ s-ar fi `nfiin]at de
c\tre trei pustnici: Sofronie, Pimen [i Silvan, veni]i aici cu ucenicii lor din p\r]ile
de peste Dun\re (s.n.) cucerite atunci de turci”5.

M\n\stirile din Moldova n-au fost `ntocmite, nici m\car cele de la `nceput, ca
„samovlastii” (auto-despo]ii) – o ctitorie de sine st\t\toare, adic\ o m\n\stire
scoas\ de sub orice autoritate, r=nduial\ `mprumutat\ din Bizan], prin Athos – [i
acest fapt dovede[te c\ ele nu au fost `ntemeiate de Nicodim, c\ci dac\ ar fi venit
de la el, prin ucenicii lui, cum s-a sus]inut, se `n]elege c\ ar fi trebuit s\ li se dea
aceea[i organizare canonic\-juridic\ pe care o d\duse m\n\stirilor Vodi]a [i
Tismana6. „... Dac\ M\n\stirea Neam] ar fi fost `ntemeiat\ de ucenicii Sf=ntului
Nicodim, `n timpul domniei lui Petru Mu[at (1374/5-1391), f\r\ `ndoial\ c\ ace[tia
ar fi cerut [i ar fi dob=ndit de la acest voievod sau de la urma[ii lui «samovlastia»
[i pentru cea dint=i m\n\stire din Moldova, a[a cum Nicodim dob=ndise de la
Vladislav Vod\ din }ara Rom=neasc\ pentru Vodi]a [i de la Dan pentru Tismana”7.

3 Istoricul M(\n\stirii) Neam] (manuscris), num\rul 161, anul 1857, 20 martie, p. 266.
4 Istoria Bisericii Rom=ne, vol. I (1632), E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1957, p. 212.
5 Ibidem, p. 213.
6 Ibidem, p. 202.
7 Ibidem, Dr. S. Reli `n Istoria Bisericii Rom=ne, curs dactilografiat, Cern\u]i, 1933-

1934, partea I, vol. I, afirm\: „... Se consider\ c\ ucenici de-ai lui Nicodim au trecut `n
Moldova, atra[i de faptul c\ aici erau scuti]i de intriga statornic\ [i dibace [i de `mpotrivire
t\cut\ a ierarhiei grece[ti, fiind aici o ierarhie rom=neasc\ na]ional\...” (p. 316).

„... Unul dintre ucenicii lui Nicodim, al c\rui nume nu s-a p\strat sigur (s.n.) a zidit cu
sprijinul lui Petru Vod\ Mu[at I, pe la anul 1390, o m\n\stire de c\lug\ri care s-a numit
dup\ cetatea de ap\rare, M\n\stirea Neam]ului...” (p. 317). Datele de domnie ale lui Petru I
Mu[at le-am folosit dup\ {tefan S. Gorovei, Mu[atinii, Bucure[ti, 1976, tabel sinoptic de la
sf=r[itul c\r]ii; N. Iorga, Istoria Bisericii Rom=ne[ti [i a vie]ii religioase a rom=nilor, vol. I,
edi]ia a II-a, Bucure[ti, 1929, p. 58. Dr. S. Reli, `n fond a f\cut afirma]iile dup\ N. Iorga.
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~n manuscrisul chirilic rom=nesc num\rul 161 din Biblioteca M\n\stirii Neam],
g\sim o consemnare la fila 2 c\ „unii stare]i, anume Sofronie ieroschimonahu de
care se arat\ `n pomelnicul cel mare al m\n\stirii [i unul Pimen [i cu altul Silvan, cu
vreo c=]iva elevi viind din p\r]ile R\s\ritului (s.n.) aici `n p\m=ntul Moldaviei, s-au
a[ezat `ntre mun]ii Carpa]ilor, `n locul unde se afl\ acum monastirea Neam]ului...”.

De[i cu oarecare confuzie, re]inem formularea: „... viind din p\r]ile R\s\ri-
tului” pentru a g\si o alt\ punte de determinare a unor vie]uitori monahi, al]ii dec=t
ucenicii lui Nicodim de la Tismana, care au poposit `n zona nem]ean\.

Suntem de acord cu noua afirmare c\ „teza veche a istoriografiei noastre”,
potrivit c\reia Nicodim a fost „`ntemeietorul vie]ii c\lug\re[ti `n patria noastr\,
trebuie corectat\ (s.n.) `n sensul c\ el (Nicodim) a fost numai un priceput orga-
nizator [i `ndrum\tor al M\n\stirilor Vodi]a [i Tismana dup\ izvod bisentin-
athonit, potrivit suflului duhovnicesc adus de isihasm”8.

Alte argumente vin `n ajutorul cobor=rii timpului `ntemeierii M\n\stirii
Neam] c\tre cel pu]in secolul al XI-lea, dup\ forma de vie]uire `n acest spa]iu a
unor „chilio]i”, „pustnici”, nevoitori cu mare r=vn\ pentru nevoin]a duhovni-
ceasc\ c\p\tat\ de la str\mo[ii daci.

Zilele de predicare a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos de Sfin]ii
Apostoli Andrei, Pavel [i Filip9 au fost prielnice spa]iului str\mo[ilor no[tri din
st=nga Dun\rii [i, `n special, celor din Dobrogea.

Secolul al IV-lea a adus profunde transform\ri `n via]a religioas\ cre[tin\ a
provinciei Dobrogea, o dat\ cu adoptarea cre[tinismului ca religie de stat, con-
stat=ndu-se `n secolul al V-lea o multiplicare sensibil\ a sediilor episcopale, `n
special pentru cet\]ile de pe linia Dun\rii [i din nordul provinciei.

Re]inem ca important fapt istoric dezvoltarea sediilor episcopale de la Tomis
[i Tropaeum-Traiani, `n primul ora[ Tomis exist=nd indicii despre rangul mitro-
politan al ierarhului rezident10.

8 Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Rom=ne, vol. I, Bucure[ti,
1980, p. 287.

9 Mihai Diaconescu, Istoria literaturii daco-romane, Bucure[ti, 1999, p. 424.
10 Pr. Prof. Mircea P\curariu, Via]a cre[tin\ [i organizarea bisericeasc\ `n ]inuturile

Tomisului [i Dun\rii de Jos de la `nceputuri p=n\ la anul 1864, `n Arhiepiscopia Tomisului
[i Dun\rii de Jos `n trecut [i ast\zi, Gala]i, 1981 (p. 11-30); Pr. Prof. Ene Brani[te, Sfin]i
m\rturisitori [i martiri cinsti]i de str\mo[ii no[tri pe p\m=ntul rom=nesc dintre Dun\re [i
Mare `n lumina m\rturiilor istorice, epigrafice [i arheologice (p. 113-126); Dr. Nestor
Vornicescu, Biruit-au g=ndul. Studii de teologie istoric\ rom=neasc\, Craiova, 1990; Spiri-
tualitate [i istorie la `ntorsura Buz\ului, Buz\u, 1983; Ioan G. Coman, Elemente de cre[-
tin\tate spiritual\ geto-daco-roman\ [i cre[tin\ `n regiunea r=ului Mousaios-Buz\u, dup\
m\rturii patristice [i arheologice, p. 231-258; Emilian Popescu, Cre[tinismul `n Eparhia
Buz\ului p=n\ `n secolul al VII-lea, p. 259-277; Ion Miclea, Dobrogea, coordonator
principal Emil Condurache, Bucure[ti, 1978. Aceasta din urm\ este o lucrare de referin]\
ap\rut\ `n epoca ceau[ist\, din care red\m urm\toarele de la p. 47: „... Secolul al IV-lea
aduce profunde transform\ri [i `n via]a religioas\ a provinciei, o dat\ cu adoptarea cre[ti-
nismului ca religie de stat, dup\ Edictul din Milano, din anul 312 e.n., dat de Constantin cel
Mare..., noua religie a p\truns [i `n Sci]ia, `ndeosebi `n mediul militar al garnizoanelor de pe
Dun\re [i `n cel comercial al ora[elor maritime.
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Episcopul Romanului, Melchisedec {tef\nescu, care a fost [i la Ismail, a
intuit bine c=nd a formulat argumentul c\ „dac\ erau episcopi `n Dacia erau [i
biserici, erau [i preo]i, prin urmare (erau) [i [coli unde se preg\teau ace[ti preo]i
[i servitorii cultului divin”11 [i, deci, ad\ug\m noi, dac\ erau ierarhi, incontestabil
trebuiau s\ fie [i monahi [i monahii cu a[ez\mintele specifice vie]ii monahale.

Monahismul primelor secole de la Sinai, Tebaida, Palestina, `n jurul Betlee-
mului [i al Ierusalimului [i, mai apoi cu secolul al X-lea din Athos, a preg\tit [i
clerici care au ocupat scaune eparhiale [i care s-au `ngrijit de r=nduielile
chinoviilor de monahi [i monahii.

~n ]inuturile daco-romane, primul monah [i mare organizator de m\n\stiri,
atestat documentar, este Audius, exilat la noi din Siria, ca urmare a unui ordin
special al `mp\ratului Constantin al II-lea (337-361)12.

Audius a trecut din Dobrogea [i `n st=nga Dun\rii, predic=nd, convertind [i
botez=nd. Iar pentru tema pe care o urm\rim, Audius a fondat m\n\stiri, pentru
cei care acceptau modul de via]\ sever\, liber consim]it\. A predicat, a convertit,
a botezat13.

M\n\stirile daco-romane din secolele IV-VI sunt importante prin: [coli,
scriptorii [i biblioteci, c=t [i prin consecven]a [i fervoarea cu care participau la
disputele teologice ale epocii. Ierarhii care aveau a[ez\minte monahale `n
eparhiile lor au `ncurajat activitatea c\rtur\reasc\ a monahilor `n cele mai variate
moduri14.

10 De altfel, `n aceste zone s-au `nregistrat marile persecu]ii anticre[tine cu numero[i
martiri. O interesant\ m\rturie `n acest sens o constituie martiricon-ul descoperit la Ni-
culi]el `n interiorul c\ruia s-au conservat osemintele a patru martiri `nhuma]i al c\ror
nume au fost scrise pe perete: Attalus, Philippus, Kamasis [i Zoticus.

Dup\ unele opinii ace[tia au fost martiriza]i la nordul Dun\rii, ca [i Sava Gotul, acolo
unde se `ndrepta activitatea lor de misionari cre[tini.

Tot `n aceast\ perspectiv\ a activit\]ii de cre[tinare a popula]iei de la nordul Dun\rii
poate fi explicat\ [i prin multiplicarea sensibil\ a sediilor atestate de la sf=r[itul secolului al
V-lea, `n special pentru cet\]ile de pe linia Dun\rii [i din nordul provinciei.

Re]inem ca un fapt important istoric dezvoltarea sediilor episcopale de la Tomis [i Tro-
paeum Traiani, `n primul dintre cele dou\ ora[e exist=nd indicii dup\ rangul mitropolitan al
ierarhului rezident”; De la Dun\re la Mare, M\rturii istorice, m\rturii [i monumente de art\
cre[tin\, Gala]i, 1979: a) S. Nicolae, Bucure[ti, P\trunderea [i dezvoltarea cre[tinismului `n
Schytia Minor, p. 23-33; b) Radu Vulpe, Romanitate [i cre[tinism, coordonate ale etno-
genezei rom=ne; c) Ene Brani[te, Martiri [i sfin]i pe p\m=ntul Dobrogei de azi, p. 34-62; d)
Ioan Coman, Scriitori teologi `n Schytia Minor, p. 63-83; e) Silviu Sanie [i Ioan Dragomir,
~nceputurile cre[tinismului `n sudul roman al Moldovei, p. 117-123; Prof. Gheorghe
Enache, Romanitate [i cre[tinism `n spa]iul est carpatic. De la origini p=n\ `n secolul al
XIV-lea, `n revista „Credin]a ziditoare” – Ia[i, an I, nr. 10, aprilie 2003.

11 Tudor Ghideanu, Episcopul Melchisedec {tef\nescu, `n „Cronica Romanului”, aprilie
2002, an II, nr. 4, p. 9.

12 Mihail Diaconescu, op. cit., p.  277.
13 Ibidem, p. 277.
14 Ibidem, p. 278.
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A[ez\mintele monahale, de la sud [i nord de Dun\re, au dat, dintre monahi [i
martiri ca Astion († 290), ceea ce dovede[te existen]a monahismului pe teritoriul
Dobrogei `n secolul al II-lea15.

Sf=ntul Ioan Casianul care a poposit, prin Sfintele sale moa[te [i `n Moldova
`n anul 2003, era originar din Dobrogea, bun cunosc\tor al vie]ii c\lug\re[ti,
ucenic al Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, arat\ c\ monahismul a ap\rut chiar `n
perioada apostolic\16.

Istoria ne prezint\ o ceat\ de c\lug\ri din st=nga Dun\rii, din Scythia Minor –
Dobrogea, din primele luni ale anului 519 cunoscu]i cu numele de c\lug\ri sci]i
printre care: Ioan Maxen]iu, Leon]iu Ioan, Mauriciu, Petre Diaconul, Ioan, Ahile17.

Anul 963 marcheaz\ momentul `ntemeierii Marei Lavre din Sf=ntul Munte
Athos, devenit\ important centru de tr\ire monahal\, care a atras mul]i vie]uitori
din }\rile Rom=ne, iar unii revenind `n ]\rile natale au `nt\rit activitatea vie]ii
monahale. Athosul cu cel mai mare cult al Maicii Domnului [i considerat ca fiind
Gr\dina Maicii Domnului a stimulat via]a monahal\ din m\n\stirile rom=ne[ti.

* * *

Ne este cunoscut\ `nt=mplarea cu c=]iva c\lug\ri de la M\n\stirea Bisericani,
jude]ul Neam], care s-au pornit s\ mearg\ pentru a r\m=ne `n Sf=ntul Munte. Nici
nu au apucat s\ ias\ bine din incinta m\n\stirii c\ le-a ie[it `n cale Maica
Domnului `ntreb=ndu-i unde se duc, la care monahii au spus c\ se duc `n Athos,
la Gr\dina Maicii Domnului. Replica a fost dat\ imediat: „~ntoarce]i-v\ `napoi. {i
aici este Gr\dina mea!”. {i s-au `ntors, r\m=n=nd `n M\n\stirea Bisericani, iar
locul unde a avut loc aceast\ minunat\ `nt=lnire [i descoperire este cunoscut cu
numirea de „Iconi]a”.

* * *

M\n\stirea Neam] a avut rela]ii bune cu vecinii. Din comunitatea evreiasc\
din T=rgu Neam], mul]i me[te[ugari, tinichigii, fierari etc. lucrau la M\n\stirea
Neam]. Se p\streaz\ la Arhivele Statului nume de persoane care, pe categorii de
meserii, `[i primeau plata lucr\rilor efectuate de la casieria M\n\stirii Neam].

Nostalgia neamului evreiesc, de la vremea suferin]elor str\mut\rii `n Ba-
bilon, `i determinau pe mul]i evrei din T=rgu Neam] s\ vin\ la M\n\stirea Neam]
la vremea c=nt\rii „La R=ul Vavilonului”!

* * * 

~n T=rgu Neam], M\n\stirea Neam] `n secolul al XIX-lea a ctitorit o [coal\
pentru copii [i un spital pentru cei `n suferin]\. Era vremea c=nd la c=rma

15 Pr. Prof. Dr. Emilian Popescu, Sfin]i rom=ni [i ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, Bu-
cure[ti, 1987, p. 151-154.

16 Ibidem, p. 159. A se urm\ri `n acela[i volum: a) Pr. Dr. Marcu B\nescu despre Sf=ntul
Ioan Casian, p. 221-233; b) Pr. Dr. Gh. Dr\gulin, Dionisie Exiguul (Smeritul), p. 234-247,
care a tr\it  `ntre anii 460-550 [i a sus]inut la Roma pe c\lug\rii dobrogeni numi]i scitici (a
se urm\ri [i `n „Tribuna” din 23 mai 1968, p. 591).

17 Pr. Vasile Gh. Sibiescu, C\lug\rii sci]i, retip\rire din „Revista teologic\”, Sibiu,
1936, p. 1-2.
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M\n\stirii Neam] se afla Arhimandritul Neonil Buzil\ (1834-1835; 1838-1839 [i
1843-1853). Despre spitalul din T=rgu Neam], `ntr-o monografie a satului Pilde[ti18,
comuna Cordun, jude]ul Neam], un ierarh romano-catolic, episcopul Anton de
{tefano, vizit=nd acest a[ez\m=nt, nu mult dup\ darea `n folosin]\, a consemnat
c\ este un spital de nivel european unde sunt trata]i suferinzi din toate categoriile
sociale, printre care [i mul]i de confesiune romano-catolic\ din respectivul sat
Pilde[ti. Acel arhiepiscop sublinia faptul c\ at=t [coala c=t [i spitalul din T=rgu
Neam] sunt ctitorii ale M\n\stirii Neam].

* * *

~n anul 1937, Profesorul Universitar I.D. {tef\nescu a ]inut o conferin]\ la Ia[i
cu titlul Institu]ia monahismului, `n care, dup\ un calcul f\cut dup\ numele celor
trecu]i la Domnul de la `ntemeierea M\n\stirii Neam] p=n\ `n 1937, ar fi fost
36.000 de nume. C=te nume s-au mai ad\ugat din 1937 p=n\ `n 2003?! Nu ne pu-
tem da seama p=n\ la ce an am putea cobor` `nfiin]area acestei m\n\stiri [i deci de
c=nd num\r\m existen]a ei?! {i dac\ am lua `n calcul anul 963 a `ntemeierii Marii
Lavre din Athos am avea 1040 de ani de la `nfiin]area Sfintei M\n\stiri Neam].

* * *

M\n\stirea Neam] este p\str\toare de mari taine istorice. Pendularea
`nfiin]\rii m\n\stirii `ntre sec. al X-lea [i al XIII-lea ofer\ multe posibilit\]i
demonstrative.

~n decursul secolelor, M\n\stirea Neam] a fost martor\ a nenum\rate
`nt=mpl\ri. Vie]uitorii ei s-au nevoit cu mult\ r\bdare neabdic=nd de la regulile
vie]ii monahale.

La vremea `n care ne afl\m nu este u[or de fixat care din teoriile formulate `n
leg\tur\ cu `nceputul vie]ii monahale `n acest spa]iu nem]ean poate fi considerat\
ca cea valabil\.

Vremurile bune au fost de multe ori `necate de altele tulburi [i cu multe
suferin]e. De fiecare dat\ s-a `nceput lucrul din nou [i s-a legat firul activit\]ilor
duhovnice[ti ca [i al celor materiale.

De la care an se poate vorbi de `nceputul vie]ii monahale `n aceast\ vatr\
carpatin\ este oarecum anevoie de fixat. Putem vorbi totu[i de un neam care a
[tiut s\ cultive [i s\ p\streze taina evlaviei [i s-a nevoit cu nevoin]a cea bun\. La
vremuri de r\scruce s-a cufundat `n ad=ncul p\durilor. Ceahl\ul a fost mereu
punctul cardinal de orientare, de privire la `naltul cerului [i de `nchinare la Cel
Prea ~nalt.

* * *

Golirea m\n\stirilor de b\rba]i [i de femei `n perioada comunist\ a schimbat
`n multe feluri situa]ia [i `n M\n\stirea Neam]. Mul]i vie]uitori au fost trimi[i la

18 Pentru fragmentul cu spitalul [i [coala din T=rgu Neam] ridicate de M\n\stirea
Neam], care se fac aprecieri deosebit de pre]ioase la p. 299 `n lucrarea monografie a satului
Pilde[ti, comuna Cordun, jude]ul Neam], alc\tuit\ de Pr. Alois Moraru, Pr. Iona Dimi[c\ [i
Prof. Drd. Anton Co[a, tip\rit\ la Ia[i, 2002, la p. 299 cu nota 1642. 
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„urma” lor [i sili]i s\ intre `n sistemul colhozurilor19. Pu]inii din vie]uitorii care
au apucat anii de activitate regulat\ se silesc s\ fac\ `ndrumarea noilor veni]i
pentru via]a monahal\ spre a se ajunge la ceea ce trebuie s\ fie M\n\stirea
Neam]. Este o munc\ nu u[oar\ pentru refacere, dar cu r=vn\ [i dragoste lucrurile
evolueaz\ spre restabilirea vie]ii spirituale.
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The oldness of the Neamt Monastery in a new 
documentary-historical perspective

The author of this study, 'The oldness of the Neamt Monastery in a new documen-

tary-historical perspective', Deacon Professor Ioan Ivan takes into analysis a very

debated historical issue concerning the time of foundation of Neamt Monastery. Several

different theories are taken into account. Called by the author 'the Jerusalem of Mol-

davia', the Monastery of Neamt is a great treasury of religious history and national

culture. An examination of some historical documents is able to show the importance

of this monastic institution for the entire theological background of Moldavia through

the centuries, but also for the incessant presence of the Orthodox Church in the cul-

tural and spiritual formation of the Romanian nation.  


