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Monografia Bisericii Bucium

Pr. Dumitru CARP

Introducere

~n nord-estul Podi[ului Moldovei, la o distan]\ de patru kilometri de bariera
din marginea vechii capitale a Moldovei istorice, acolo unde versantul nordic al
Dealului Repedea coboar\ spre albia Prutului, este a[ezat satul Bucium, veche
localitate ce vine din timpuri imemorabile ale paleoliticului, `nregistr=nd toate
straturile istoriei poporului rom=n [i fiind martor al tuturor evenimentelor care s-au
petrecut pe aceste locuri; satul Bucium este atestat documentar `n anul 1467, pe
timpul Sfântului Domnitor {tefan cel Mare.

De aici, de la cota cea mai `nalt\, se `nf\]i[eaz\ ochilor `nc=nt\toarea priveli[te
a luncii Prutului [i orizonturile `ndep\rtate ale dealurilor molcome din Basarabia
rom=neasc\ [i tot de aici se poate observa [leaul – ast\zi [osea asfaltat\ – ce
reprezenta drumul str\vechi al caravanelor comerciale, al o[tirii pl\ie[ilor [i al
administra]iei, ce lega }ara de Jos [i }ara de Sus, trec=nd prin t=rgul Ia[ilor,
vechea capital\ a Moldovei, a[ezat\ la mijlocul arealului rom=nesc de la Carpa]i
[i p=n\ la Nistru, de la Dun\re [i Mare p=n\ la Ceremu[, hotarul nordic al Mol-
dovei [i al Gali]iei din Regatul Poloniei istorice.

Punct topografic [i de observa]ii strategice militare dominant, la o altitudine
de peste 400 de metri, `nconjurat de p\duri [i vii, Dealul Repedea a fost punct de
observa]ie – domnii din capitala Moldovei l-au folosit `n Evul Mediu, conti-
nu=nd rolul pe care l-a avut `n vremea geto-dacilor, pentru a cerceta z\rile spre
miaz\zi [i r\s\rit, spre a vesti apropierea hoardelor t\t\r\[ti [i turce[ti sau a altor
cotropitori care se `ndreptau c\tre capital\. Acolo sus, pe vechea culme, se aprin-
deau focuri, iar buciuma[ii vesteau apropierea du[manilor. De aici se trage [i
denumirea acestei str\vechi a[ez\ri rom=ne[ti, satul Bucium din plasa Codru a
Jude]ului Ia[i, cu plugari, apicultori [i viticultori destoinici, neao[i rom=ni, care,
pe l=ng\ lucrarea p\m=ntului, `ndeplineau rolul de cerceta[i [i straj\ a domnilor [i
a }\rii Rom=ne[ti, a Moldovei, veghind la pericolele ce puteau s\ vin\ tocmai din
Crimeea, de la pragurile Niprului, primind [tiri de departe, tocmai de la cet\]ile
de pe Nistru [i de la rom=nii din Transnistria, de la Tiraspol, Dub\sari sau Balta.

Caravanele comerciale [i drume]ii ce veneau din Orient sau dinspre alte
orizonturi, se opreau [i poposeau la hanul cu rezonan]e istorice „Trei Sarmale”,
a[ezat la bariera Ia[ilor, pe drumul comercial pe unde s-au perindat mul]i vizi-
tatori str\ini, atra[i de aceste mirifice locuri.

Domnii Moldovei [i `nal]ii demnitari care f\ceau dese plimb\ri sau partide de
v=n\toare prin poienile [i dealurile `mp\durite, au ini]iat construirea unor m\n\stiri
[i biserici de enorie [i pentru refugiu `n vreme de restri[te.
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Fiii Calm\[ului

Ultima jum\tate a secolului al XVII-lea a fost tulburat\ de `ndelungate r\zboaie
`ntre Imperiul Rus [i Imperiul Otoman (cum au fost cele din anii 1768-1774 [i
1787-1791), desf\[urate pe teritoriile rom=ne[ti; `n cursul acestor r\zboaie, Mun-
tenia, Moldova, [i Ia[ul `n special, au avut mult de suferit. ~n acei ani de
cotropiri, de `nfrunt\ri militare [i de preocup\ri pentru a ap\ra fiin]a neamului
rom=nesc, credin]a, cultura, datinile [i obiceiurile, s-a aflat `n fruntea Bisericii
din Moldova Mitropolitul Gavriil Callimachi (1760-1786). ~n timpul celor dou\-
zeci [i [ase de ani de arhip\storire, Mitropolitul Gavriil Callimachi a fost prezent
`n via]a cultural\ [i bisericeasc\ a Moldovei, stimul=nd construc]ia de biserici,
m\n\stiri [i [coli, afirm=ndu-se ca un bun organizator [i gospodar al institu]iilor
eparhiale. Tot el l-a primit `n Moldova [i a binecuv=ntat activitatea Sf=ntului
Paisie de la Neam] [i a ucenicilor s\i, `ncuraj=nd mi[carea filocalic\ [i isihast\.

Cu privire la istoria genealogiei casei Callimachi, istoricul A.D. Xenopol,
profesor al Universit\]ii din Ia[i [i membru al Academiei Rom=ne, men]ioneaz\
c\ familia Callimachi, dup\ nume s-ar p\rea a fi de ob=r[ie greac\, dar este o
adev\rat\ odrasl\ a poporului rom=n. Dup\ spusele cronicarului Ioan Canta,
aceast\ familie se trage din Teodor Calm\[ul, care a fost din mazilii de jos, iar
patria lui a fost ]inutul Orheiului. Se [tie c\ mazilii erau la `nceput boierii cei
ie[i]i din slujbe, dar care ar fi putut reintra `n slujbele domniei. De la un timp,
unii mazili uita]i de domn r\m=neau la ]ar\, unde, sporindu-li-se familia, prin
`nmul]irea urma[ilor [i `mp\r]irea averilor la mo[tenitori, se coborau `ncetul cu
`ncetul `n r=ndurile ]\ranilor, de care totu[i se deosebeau prin oarecare privilegii,
precum acela de a nu fi supu[i d\rii personale, ci de a pl\ti o sum\ fix\.

~ntre mazili se deosebeau dou\ categorii: una superioar\, a[a-numitele nea-
muri, [i mazilii propriu-zi[i, de jos, din care istoricul A.D. Xenopol arat\ c\ s-ar
trage [i familia Callimachi.

Un contemporan al familiei Callimachi, germanul Wolf, medicul personal al
Mitropolitului Gavriil Callimachi, spune c\ boierii l-ar fi `ncredin]at c\ ace[ti
Callimachi nu sunt de origine greci, ci curat moldoveni: „{i-mi d\dur\ ca dovad\
c\ Mitropolitul lor Gavril\, care era un frate al voievodului Ioan Callimachi, n-ar
fi putut dob=ndi, ca grec, episcopatul Moldovei”. Dovada adus\ de Wolf pentru
rom=nismul Callimachilor este edificatoare. El spune c\ str\mo[ii acestei familii
aveau propriet\]i bogate `n Hotinul Moldovei [i c\ bunicul domnului ce c=r-
muie[te acuma era un ]\ran moldovean; nepotul, prin talentul s\u de a `nv\]a
limbile, s-a ridicat la rangul de dragoman al Por]ii [i apoi la „rangul c\utat de
gospodar”. ~nsu[i domnul cuno[tea aceast\ origine [i se m=ndrea cu ea.

„P\rintele Tesalonicul”

Boierul Teodor Calm\[ul, dup\ moartea primei so]ii, Nastasia, se stabile[te
`n anul 1690 la C=mpulung [i se c\s\tore[te cu Ruxandra Ghica1; el `[i va cre[te

1 A.D. Xenopol, Istoria [i genealogia casei Callimachi, Bucure[ti, Tipografia Cur]ii
regale, F. GOBL, I, II, 1897, p. 27.
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cei cinci copii cu g=nduri mari: chipe[i [i inteligen]i, `nzestra]i cu o deosebit\
`nclina]ie spre studiul limbilor str\ine, at=t Ioan (`n ebraic\ numele lui `nseamn\
„plin de har”), c=t [i Gheorghe vor `ntrece `ns\ orice vis al tat\lui lor, ajung=nd
am=ndoi pe cele mai `nalte scaune ale ]\rii: Ioan, din „mare ter]iman” sau „mare
dragoman” la Sublima Poart\, dup\ aproape 39 de ani petrecu]i la Istambul, va
urca pe tronul Moldovei, iar Gheorghe, c\lug\rit la Putna [i primind numele de
Gavriil, ajunge (ajutat, desigur, de fratele s\u) pe scaunul de Mitropolit de
Tesalonic [i mai apoi, tot la interven]ia fratelui s\u, va deveni Mitropolitul
Moldovei.

Ascensiunea lui Ioan s-a datorat, dup\ cum afirm\ A.D. Xenopol2, inspira]iei
tat\lui s\u de a-l trimite din copil\rie, la Lemberg (Liov) s\ `nve]e latine[te [i
le[e[te.

Gheorghe alesese din tinere]e calea m\n\stirii. De la Putna va fi chemat, `ns\,
destul de repede de fratele mai mic, la Constantinopol, unde va ajunge arhi-
diacon la Patriarhia Ecumenic\, iar `n aprilie 1745, Mitropolit de Tesalonic3.

~n vremea aceasta, pe scaunul de Mitropolit al Moldovei era a[ezat un grec
(Nichifor 1740-1750).

Nu [tim cum era primit Gavril de c\tre grecii din Tesalonic, dar se cunoa[te
reac]ia Divanului Moldovei care hot\ra ca, pe viitor, s\ nu se mai permit\ nici
unui str\in s\ ajung\ mitropolit la Ia[i4.

La venirea lui Ioan Callimachi la Ia[i, `n 1758, primirea [i molifta de domnie
a fost citit\ `n biserica „Sf=ntul Nicolae Domnesc”5, de c\tre Mitropolitul Iacob
Putneanul (1750-1760).

Cu toate acestea, domnul va `ncepe, `n scurt timp dup\ instalare, o puternic\
presiune pentru a-l determina pe Iacob Putneanul s\ demisioneze.

Acesta r\sculase `n 1759 mul]imile adunate `n ora[ de Miezul p\re]ilor6,
pornind `n fruntea tuturor spre Curtea domneasc\ [i determinase pe domn s\
alunge din Ia[i pe lacomul grec I. Stavarachi7.

Fuga lui Stavarachi la Gala]i [i de aici la Constantinopol nu rezolva `ns\
nimic, c\ci domnul datora grecului punerea `n domnie [i, `n dorin]a de a ob]ine
c=t mai mul]i bani, `ncearc\ s\-l conving\ pe Mitropolit s\ accepte „v\c\ritul”.

Aceast\ ur=cioas\ dare fusese desfiin]at\ `n 1757, c=nd Patriarhia Ecumenic\
scria „cu afurisanie, ca s\ nu mai poat\ de acum `nainte nimenea din domni
scoate aceast\ slujb\ a v\c\ritului”8.

V\z=nd Domnul c\ st\ruie zadarnic pe l=ng\ Mitropolitul Iacob Putneanul,
„`ns\rcin\ cu negocierile paretisirei pe boerul Vasile Ganea care, apuc=ndu-i pe

2 Ibidem, p. 21.
3 Pr. Prof. Dr. Al. I. Ciurea, {irul mitropoli]ilor Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Elemente esen]iale biografice [i bibliografice, `n Credin]\ [i cultur\ `n Moldova, vol. II,
Ed. Trinitas, Ia[i, 1995, p. 75.

4 Ibidem.
5 A.D. Xenopol, op. cit., p. 40.
6 Mezo P\resimi din greac\ – jum\tatea Postului Mare.
7 A.D. Xenopol, op. cit., pp. 42-43.
8 E. Kog\lniceanu, Letopise]e III, p. 238, `n A.D. Xenopol, op. cit., p. 45.
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Mitropolitul Iacob de zi [i de noapte, nel\s=ndu-l `n pace, `ndemn=ndu-l ca s\
fac\ paretis, care nu-i da r\suflare...”9.

St\ruin]a Domnului era `ntemeiat\. De[i acesta ob]inuse de la Patriarhia Ecu-
menic\ ridicarea anatemei, Mitropolitul se opunea. Or, pozi]ia lui `l punea pe
domn `n imposibilitatea de a reinstitui v\c\ritul. Frumoas\ lec]ie de istorie! Din
p\cate ea se va `ncheia prin retragerea Mitropolitului c\rturar Iacob Putneanul la
M\n\stirea Putna.

~n doar zece ani reu[ise s\ desf\[oare o vast\ activitate social\, politic\ [i
cultural\. Lui i se datoreaz\ apari]ia `n 1755 a Bucvarului, `n Prefa]a c\ruia se
adresa p\rin]ilor, st\ruind s\-[i dea copiii la `nv\]\tur\, care este „`nceperea `n]e-
lepciunii”, spre a nu-i lipsi de „hrana cea sufleteasc\” [i de „pov\]uirea cea bun\”10.

Paretisisul lui Iacob Putneanul `nlesni alegerea lui Gavriil, numit la Ia[i P\rin-
tele Tesalonicul. Actul de alegere din 1760 era semnat de Ioanichie, Episcopul
Romanului, Dositei al R\d\u]ilor [i Inochentie al Hu[ilor.

Gavriil Callimachi [tia pricina retragerii lui Iacob I la Putna, dup\ cum [tia
foarte bine [i ce „dor” `l determina pe domn s\-[i aduc\ fratele `n ]ar\. {i totu[i el
vine Mitropolit la Ia[i, unde nu era, ca la Tesalonic, unul din Mitropoli]ii Greciei,
ci era „Despotul” ]\rii, `mpreun\ cu domnul; el era primul sfetnic al domnului. ~n
lipsa domnului, plinea locul acestuia; era solul principal al domnului11.

Ca [i predecesorul s\u, Mitropolitul Gavriil nu va ceda la presiunile f\cute de
domn pentru re`nfiin]area v\c\ritului. El va g\si `ns\ rezolvarea, propun=nd alt
bir numit „ajutorin]a”.

Activitatea cultural\ a Mitropolitului Gavril Callimachi va fi orientat\, ca [i a
lui Iacob Putneanul, `n dou\ direc]ii: tip\rirea de c\r]i pentru biserici (1762 –
Evanghelia, 1765 – ~ndreptarea p\c\tosului cu duhul bl=nde]elor) [i purtarea de
grij\ pentru luminarea norodului, prin ridicarea de [coli [i prin tip\rirea, `n 1770,
a Gramaticii rom=ne[ti.

~n 1767, c=nd va veni la Bucium, pentru a sfin]i biserica ridicat\ de fratele
s\u, mitropolitul va d\rui bisericii o Evanghelie. Tot mitropolitul este semnatarul
pisaniei.

Nu `nt=mpl\tor amintim c\ acesta a fost [i ctitorul bisericii „Sf. Gheorghe”,
Mitropolia veche, pe care a ridicat-o `ntre anii 1761-1769. Am spus c\ acela[i
ierarh al Moldovei a zidit cele dou\ biserici pentru a putea `nt\ri faptul c\, `n plin\
epoc\ dominat\ de numirea domnitorilor moldoveni [i munteni de c\tre Cancelaria
Imperiului Otoman, oamenii p\m=ntului, Ioan-Teodor [i Gavriil Callimachi, domn
[i mitropolit, [i-au `ndeplinit cu vrednicie `ndatorirea sf=nt\ fa]\ de Dumnezeu [i de
poporul din care au purces. De atunci [i p=z\ ast\zi, biserica Bucium, av=nd, din
1887, hramul actual, „Pogor=rea Duhului Sf=nt”, a r\mas ca loc de rug\ciune [i de
`n\l]are cultural\ a locuitorilor de la poalele Dealului Repedea.

9 A.D. Xenopol, op. cit., pp. 45-46.
10 N. Grigora[, Mitropolitul Iacob I Putneanul, `n MMS, an XXXIV (1958), nr. 9-10,

pp. 791-810.
11 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Sinoade `n Mitropolia Moldovei, `n Credin]\ [i cultur\

`n Moldova, vol. II, Ed. Trinitas, Ia[i, 1995, p. 196.
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Pe o Evanghelie tip\rit\ la Ia[i, `n anul 7217 (1762), [i donat\ `n acel an
bisericii din Bucium scrie: „aceast\ sf=nt\ [i Dumnezeiasc\ Evanghelie o am
dat-o noi, `ntru a noastr\ pomenire, sfintei biserici din satul Bucium, unde se
cinste[te [i se pr\znuie[te sf=nta ctitorie, cu numele Sf=ntul Nicolae – f\c\torul
de minuni; care biseric\, acum de iznoav\, s-au ridicat `n zilele M\riei Sale,
Domnului nostru, Ioan Grigore Voievod, 1762, iunie 22”.

„{i s\ nu fie nimeni volnic a `nstr\ina aceast\ Evanghelie de la Sf=nta
Biseric\

Gavriil Mitropolitul Moldovei”.

Era vremea c=nd Maria Tereza intensifica prigoana contra cre[tinilor orto-
doc[i din Ardeal [i r\pea, mai apoi, [i nordul Moldovei; vremea c=nd generalul
Buccow se mira [i repro[a oricui trecerea masiv\ a rom=nilor „f\r\ pas `n
Principate”12, lucru ce f\cuse pe rom=nii de dincoace de Carpa]i s\ spun\: „tot
Ardealul a venit la noi”. Faptul se datora de bun\ seam\ oricui, numai lui Buccow,
care d\r=mase cu tunurile m\n\stirile Transilvaniei, nu!

Era vremea c=nd Voltaire se ridica ̀ mpotriva clericalismului [i „lumina” Europa!

Dar era [i vremea c=nd, con[tien]i c\ stau pe jil]ul lui Varlaam [i Dosoftei,
trei sfin]i mitropoli]i luminau – cu tip\riturile, cu grija pentru `nfiin]area de [coli,
dar [i cu atitudinea [i via]a lor plin\ de lumin\ – neamul nostru.

Pentru Iacob I Putneanul, „b\tr=nul Iacov, ce dusese o via]\ de sf=nt”13, era
mai potrivit s\-]i dai demisia dec=t s\-]i calci cuv=ntul!

Pentru Gavril Callimachi era mult mai important s\ fii mitropolit [i s\ nu-]i
pui isc\litura pe un act inuman, dec=t s\ ascul]i de fratele t\u care, printre altele,
mai e [i domnul ]\rii! {i pentru aceasta [i pentru toat\ via]a sa, la moartea lui,
stolnicul Gheorghe Criticos scria: „1786, Februar 15, a trecut `ntru Domnul
archiereul cel canonic [i prea-adev\rat, Gavriil, cel vrednic de pomenire, tat\l
cel bl=nd [i prea-iubitor al tuturora, c=rja celor s\raci, m=ng=ierea celor `ntru
necazuri, l\s=ndu-ne f\r\ m=ng=iere pe noi, orfani [i `ntru n\cazuri. Acesta a
fost Gavriil Callimachi, care a fost str\mutat din Salonic `n Moldova, ]ara lui”14.

Pentru Leon Gheuc\, curajul `ntru ap\rarea ]\rii biruia frica de cei zece mii
de ieniceri. {i el se va ridica `n fruntea norodului, „pun=nd s\ se trag\ clopotele
Mitropoliei, ca s\ cheme poporul la lupt\”15.

Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Bucium

Pe un ispisoc, scris, ca at=tea altele, „`n ora[ul Domnii Meli, `n t=rgul Ia[ilor,
de Carp, diiac za Divan”16, `n 1763, se vorbe[te de „bis\rica cia noo` ot Bucium”17.

12 N. Iorga, Documente privitoare..., vol. II, p. 435.
13 N. Iorga, op. cit., vol. I, p. CIV.
14 Ibidem, pp. 407-408.
15 Pr. Prof. Dr. Al. I. Ciurea, op. cit., p. 76.
16 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, Editura Minerva, Bucure[ti,

1902, vol. I, p. 449.
17 N. Iorga, op. cit., vol. II, p. 133.
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Pe Evanghelia tip\rit\ la Ia[i de Mitropolitul Callimah `n 1762 [i d\ruit\
bisericii „Sf. Nicolae” se spune c\ biserica e „zidit\ `n zilele lui Io Grigore Ioan
vv., `n anul 1762, iunie 22 de c\tre Mitropolitul Gavril al Moldovei”.

S-ar p\rea c\ Grigore, fiul lui Ioan Callimachi ar fi ctitor [i totu[i cuvintele
scrise de Mitropolit pe Evanghelie nu-l numesc pe Grigore ctitor.

Pisania alc\tuit\ tot de b\tr=nul mitropolit ne l\mure[te cine e `nt=iul ctitor al
Bisericii:

„Ilustre Principe Ioane prea divine, ca o floare cu totul de aur, a lui Teodor,
din temelie cu str\lucire ai ridicat acest templu. Ci, eu rug\ voi face c\tre
Domnul, ca ramurile din Tine, ilustru s\ str\luceasc\ pe tronurile moldo-
vlahilor prin providen]a lui Hristos”.

1762, octombrie, 1

Ioan Th. Callimachi va fi zidit „de iznoav\” Biserica Sf=ntului Nicolae, pe
locul unde fusese `nainte o biseric\ mai veche. Dovad\ stau [i multe odoare
datate `n secolul al XVI-lea. Tot „de iznoav\”, Ioan Callimachi zidea biseric\ [i
`n C=mpulung, `n locul celei de lemn pe care o ridicase tat\l s\u, Teodor Calm\[ul.

Dar nici domnul (la Bucium [i la C=mpulung), nici fratele acestuia, Mi-
tropolitul Gavriil, nu cutezau s\ ridice turle pe biserici, ca {tefan cel Mare [i
Sf=nt sau Vasile Lupu.

~n secolul al XVII-lea, familia domnitoare Callimachi a preluat [i continuat
`ngrijirea satului domnesc Bucium, asigur=nd o bun\ desf\[urare a vie]ii biserice[ti.
Aceast\ familie a dat ]\rii patru domni [i un mitropolit.

Teodor, `ntemeietorul familiei, cu numele ini]ial Calm\[ul, din p\r]ile Orhe-
iului basarabean, av=nd ca so]ie pe Nastasia din C=mpulung, a ajuns p=rc\lab de
Hotin [i vornic.

Ioan, fiul lui Teodor, a studiat la Liov (Lemberg), `n Polonia [i a ajuns apoi la
Constantinopol mare dragoman (1741-1758); [tia latina, turca, polona, italiana,
greaca, rusa [i franceza. A sus]inut la Poart\ interesele }\rilor Rom=ne, av=nd
rela]ii cu to]i ambasadorii str\ini ata[a]i pe l=ng\ sultan. ~ntre 1758 [i 1761, a fost
domnitor al Moldovei. At=t el, c=t [i fratele s\u, Gheorghe (viitorul Mitropolit
Gavril, supranumit [i Tesalonicul) au avut ca profesor pe `nv\]atul s=rb Dositeiu
Obradovici, fabulistul.

Ioan Callimachi a fost schimbat de c\tre Imperiul Otoman – puterea suzeran\ –
prin fiul s\u, Grigore (1761-1764 [i 1767-1769).

Personalit\]i de seam\ ale culturii rom=ne prezente în Bucium 

Amintim c\, `ntre anii 1879-1887, poetul na]ional Mihai Eminescu, `mpreun\
cu scriitorul Ion Creang\ [i Veronica Micle au f\cut dese excursii [i vizite pe
Dealul Repedea, `n satul [i p\durile de la Bucium; de asemenea, au asistat la
slujba religioas\ de la Bucium, urm=nd exemplul anilor din copil\ria lui Emi-
nescu, c=nd vizita m\n\stirile Agafton [i Vorona din p\durile Boto[anilor.
Popasuri [i momente pl\cute erau petrecute la „Plopii f\r\ so]” [i la „Hanul Trei
Sarmale” din apropiere.
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Prin anii 1900-1901, marele compozitor rom=n Gavriil Musicescu, dirijorul
corului Catedralei mitropolitane din Ia[i, venea destul de des la biserica din
Bucium. Aceast\ mare personalitate a muzicologiei rom=ne[ti a acestor vremuri
a pus [i bazele unui cor bisericesc b\rb\tesc, care a activat cu for]e mereu
`mprosp\tate p=n\ la evenimentele desf\[urate `n zona Buciumului `n timpul
Primului R\zboi Mondial, c=nd la Ia[i s-a refugiat conducerea ]\rii, `n frunte cu
Regele Ferdinand [i Guvernul condus de I.I.C. Br\tianu. Atunci satul Bucium a
ad\postit lazaretul pentru r\ni]ii veni]i de pe front [i bolnavii de tifos exante-
matic. Tot Gavriil Musicescu a acordat clopotele bisericii din Bucium, care
realizeaz\ prin sunetul lor un arpegiu complet.

Aceste plaiuri mioritice `nc\rcate de istorie au cunoscut pa[ii marilor
personalit\]i ale spiritualit\]ii rom=ne[ti `n toate perioadele istoriei p=n\ `n
contemporaneitate.

Ferici]ii [i pururea pomeni]ii ctitori

De[i satul Bucium este atestat documentar din anul 1457, exist\ dovezi
arheologice c\ [i p=n\ atunci au existat o bisericu]\ [i un cimitir `n aceea[i zon\ a
satului Bucium, a c\ror vechime se pierde `n negura vremurilor. Un popor f\r\
morminte este un popor f\r\ istorie, iar o ]ar\ f\r\ istorie `[i pierde identitatea
na]ional\ [i cultural\.

~n cimitir se afl\ mormintele unor personalit\]i istorice. L=ng\ altarul bise-
ricii este `ngropat Banul Carp G\lescu, probabil str\bunicul omului de cultur\ [i
unul din `ntemeietorii Societ\]ii Junimea din Ia[i, P.P. Carp, iar `n latura de nord
a cimitirului se g\se[te un monument ridicat `n cinstea eroilor rom=ni c\zu]i
pentru `ntregirea [i ap\rarea patriei `n cele dou\ r\zboaie mondiale din anii 1916-
1918 [i 1941-1945.

Acest edificiu istoric bisericesc are `n dotarea sa obiecte de o valoare
inestimabil\ artistic\ [i documentar\ pentru cultura rom=neasc\, `ntre care un
potir de argint cu inscrip]ie `n limba greac\, dat=nd din anul 1834, precum [i
manuscrisul `n original al lui Udri[te N\sturel de Fier\[ti, care este o traducere
din slavon\ `n limba rom=n\ a romanului Varlaam [i Ioasaf, realizat pe la 1648-
1649, scris `ntr-o frumoas\ [i dulce limb\ rom=neasc\ a acelei vremi. Scrisul boie-
rului c\rturar, f\r\ veleit\]i estetice, are un caracter ordonat [i caligrafic realizat.

Pentru frumuse]ea limbii curat rom=ne[ti [i pentru cur\]enia g=ndirii acelor
vremuri, d\m `n continuare un scurt fragment al traducerii:

„Traiul [i via]a
A pre cuvio[ilor p\rin]ilor no[tri, a lui Varlaam [i a lui Ioasaf, scris\ de

Sf=ntul precuviosul nostru Ioan Damaschin, pentru folosul sufletesc. Iar\ acum,
din limba slavoneasc\, t\lm\cit\ pe limba rom=neasc\, de mult p\c\tosul robul
lui Dumnezeu Udri[te N\sturel de Fier\[ti”.

Cuv=ntul `nainte al Sf=ntului Preacuviosului P\rintelui nostru Ioan Da-
maschin, blagoslove[te p\rinte a ceti:

„C=]i s\ poart\ de Duhul lui Dumnezeu, ace[tia sunt fiii lui Dumnezeu, au zis
Dumnezeescul Apostol. Deci, dar\, a ferednici cineva Duhului Sf=nt [i a s\ face
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fecior lui Dumnezeu, aceasta iaste ce a des\v=r[it plinirea tuturor doririlor [i
r\pousul a toat\ vederea precum iaste scris. Aceast\ fericire ce iaste mai presus
de fire [i marginea tuturor doririlor s-au ferednicit a o nemeri sfin]ii cei dint=i
pentru lucrarea bun\t\]ii lor. Unii mucenice[te p\timind [i st=nd `mpotriva
p\catului p=n\ la s=nge, al]ii au p\timit, nevoindu-s\ [i pre calea cea str=mt\
umbl=nd [i de bun\ voie f\c=ndu-s\ mucenici ale c\rora bun\t\]i [i isprav\ a
celor ce s-au sf=r[it cu s=nge, ca [i acelora ce cu totul s-au potrivit vie]ii
`ngere[ti”.

Cu ocazia resfin]irii bisericii, acest manuscris a fost d\ruit Bibliotecii ecu-
menice mitropolitane „Dumitru St\niloae”.

~n decursul celor aproape 250 de ani de existen]\, biserica din Bucium a fost
p\storit\ de f\clii luminoase, `ntre care men]ion\m:

Preot Manole, †1864,
Preot Pavel Hanganu, 1864-1890,
Preot Anton Popescu, 1890-1894,
Preot Ioan Dumitriu, 1894-1900,
Preot Iosif Bobulescu, 1894-1900,
Preot Anton Popescu, 1900-1916.
~ntre anii 1919 [i 1927, Arhim. Epifanie Dumitrescu slujea la biserica din

Bucium, de[i era stare] la Schitul „Sf. Ioan Teologul” din Vl\diceni.
Preot Alexandru Budescu, 1927-1935,
Preot Ioan Perju, 1935-1937,
Preot Agapie Condurache, 1937-1973,
Preot Mihai Costinescu, 1973-1993.
Istoria de peste 240 de ani a bisericii parohiale din satul Bucium, c=t [i istoria

satului cu bunii [i evlavio[ii s\i gospodari din tat\ `n fiu, confirm\ ideea-for]\ ce
se desprinde din opera poetic\ [i din magistrala proz\ politic\ a poetului na]ional,
Mihai Eminescu: „Biserica Ortodox\ este mama spiritual\ a poporului rom=n”.
Ea a cultivat con[tiin]a de sine [i demnitatea na]ional\, a determinat ca aici, la
„por]ile Orientului”, s\ fim o stavil\ `n calea invaziilor ce veneau din nesf=r[ita
`ntindere euro-asiatic\ [i se rev\rsau peste Europa.

Fie ca [i pe viitor, rom=nii din acest col] de ]ar\, aduna]i `n jurul Bisericii
str\mo[e[ti, s\ fie d=rji urma[i ai celor ce cu sute de ani `n urm\ au ]inut sus
steagul culturii, al civiliza]iei [i al demnit\]ii cre[tine pe aceste locuri binecu-
v=ntate de Dumnezeu.

Cult [i cultur\

~nc\ din secolul al XVIII-lea, printr-un act domnesc, din 2 iunie 1762, afl\m
c\ Domnitorul Ioan Theodor Callimachi a sprijinit moral, dar [i cu bani, nu
numai construirea unei biserici `n satul „Buciumii”, ci [i a unei [coli, asigur=ndu-se
`n acela[i timp numirea unui preot c=t [i a unui c=nt\re] bisericesc, pentru a
`ndeplini [i rolul de `nv\]\tor la [coala primar\ a satului.

Deoarece a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea a fost tulburat\ de
`ndelungatele r\zboaie dintre Imperiul Rus [i Imperiul Otoman pe teritoriul
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rom=nesc, [coala a fost `ntrerupt\ o perioad\ de timp; abia `n martie 1865 reapare
prima [coal\ din satul „Buciumii”, tot sub tutela bisericii.

Anii 1856-1859 sunt plini de `nsemnate `mpliniri pentru `nv\]\m=ntul
modern rom=nesc. ~n [colile din Moldova [i Muntenia, o dat\ cu venirea la tron a
Domnitorului Al. I. Cuza, `ncepe epoca memorabil\ a revigor\rii `nv\]\m=ntului.

Guvernul Cuza, din lips\ de preparatori, a organizat [coli normale, `nfiin]=nd
{coala normal\ de la M\n\stirea „Trei Ierarhi” din Ia[i, unde au func]ionat
profesori renumi]i la acea vreme: B.P. Hasdeu, Gr. Cob\lcescu, V.A. Ureche [i al]ii.

Legea din 1864 prevedea `nfiin]area unei singure [coli pe comun\, iar o
comun\ la acea vreme avea aproximativ [apte sate. Popula]ia era aproape
analfabet\, iar cei ce [tiau s\ scrie [i s\ citeasc\ puteau fi num\ra]i pe degete.
Dup\ doi ani, `n jude]ul Ia[i existau 31 de [coli, din care f\cea parte [i [coala de
b\ie]i „Buciumii”, `nfiin]at\ `n martie 1865, trec=nd astfel de sub tutela Bisericii,
`n administrarea Ministerului de Culte din Moldova. 

~n anul 1893, [coala devine mixt\. {coala de fete „Buciumii” din incinta
cur]ii Spitalului Socola [i cea de b\ie]i se unific\, desf\[ur=ndu-[i activitatea `n
localul propriu al [colii de b\ie]i „Buciumii”, `n dou\ s\li de clas\, sub `ndru-
marea `nv\]\torului Vasile Lohan.

Comuna „Buciumii”, comun\ rural\ la acea vreme, [i-a luat numele de la
satul „Buciumii”, fiind a[ezat\ `ntre dealurile P\un, Repedea [i Pietr\ria [i pe
v\ile formate de aceste dealuri. {coala era ocrotit\ de dou\ m\n\stiri, un schit, un
metoc [i patru biserici, deservite de 12 preo]i, doi diaconi, opt c=nt\re]i biseri-
ce[ti [i opt eclesiarhi, av=nd dou\ [coli de b\ie]i [i una de fete, cu un efectiv de
135 de elevi.

Dup\ al Doilea R\zboi Mondial, o dat\ cu pr\p\dul comunist, [coala a fost [i
`nc\ este lovit\ puternic `n `mplinirea misiunii sale de formare a tinerelor
genera]ii. O dat\ cu evenimentele din decembrie 1989 religia [i-a reintrat `n
drepturile ei, fiind din nou ocrotit\ de lege. Dup\ 45 de ani, perioada `n care s-a
c\utat scoaterea lui Dumnezeu din sufletul cre[tinilor [i `nlocuirea Lui cu
ateismul, tr\im n\dejdea re`nnoirii `nv\]\m=ntului [i a scoaterii [colii din criza `n
care se afl\.

{coala „Veronica Micle”, o [coal\ general\ cu opt clase apar]in=nd jude]ului
[i municipiului Ia[i, `[i caut\ o nou\ raportare la bisericile din cartierul Bucium,
fosta comun\ redevenind astfel una dintre cele mai frumoase f\clii de spirit [i de
cuget.

Lec]ia de istorie

Gestul plin de `n]elepciune [i de demnitate al Mitropolitului Moldovei Iacob
I Putneanul, de la jum\tatea secolului al XVIII-lea, care a preferat s\ se retrag\
din p\storie `n tihna M\n\stirii Putna spre a nu fi p\rta[ – al\turi de nou-
`nsc\unatul domn Ioan Teodor Callimachi – la `mpov\rarea de ne`ndurat a mult
umilitului norod, neconsim]ind la introducerea acestei silnice d\ri a „v\c\ritului”,
ca de altfel [i refuzul succesorului s\u `n jil]ul arhieresc, al Mitropolitului Gavril
Callimachi, fratele domnitorului, de a `mplini vrerea voievodului, constituie o
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veritabil\ lec]ie de istorie, o pild\ demn\ de urmat pentru „urma[ii urma[ilor
no[tri”, iar exemplele pot continua.

Domnitorii Moldovei au avut `ntotdeauna `n persoana ~nt=ist\t\torilor Bise-
ricii Ortodoxe sfetnici de n\dejde, care s-au aplecat cu `n]elegere [i `ng\duin]\ la
nevoile [i suferin]ele supu[ilor; erau „c=rja celor s\raci”, cum `l numeau contem-
poranii pe Gavril Callimachi.

Aducerea de la Tesalonic [i instalarea `n scaunul Mitropoliei Moldovei a
fratelui s\u au dezam\git a[tept\rile Domnitorului, descoperind `n persoana noului
mitropolit un `mp\timit ap\r\tor al adev\rului [i drept\]ii, un slujitor al celor
mul]i [i obidi]i.

Pentru Mitropolitul Gavril Callimachi, glasul ra]iunii [i al `n]elepciunii,
sentimentul datoriei fa]\ de neam [i de ]ar\ erau cu mult mai puternice dec=t
leg\tura de s=nge.

Printr-o inspira]ie divin\, P\rintele Tesalonicul, adic\ Gavriil Callimachi,
afl\ o rezolvare benefic\ [i pentru domn [i pentru ]ar\ propun=nd „ajutorin]a” – o
dare suportabil\ [i acceptat\ de ambele p\r]i, sf\tuindu-l [i `ndemn=ndu-l, `n
acela[i timp, pe fratele s\u, domnul Moldovei, Ioan Teodor Callimachi s\ ridice,
spre ve[nic\ pomenire [i pentru iertarea p\catelor sale, biserica „Sf=ntul Nicolae”
`ntre viile domne[ti de la Bucium.

Meritele Mitropolitului Gavriil Callimachi sunt `ns\ numeroase [i `nsemnate.
Tip\rirea de c\r]i biserice[ti [i manuale [colare, preocuparea pentru instruirea [i
educarea norodului, ridicarea de [coli [i multe alte fapte de cultur\ `l socotesc pe
vl\dica de atunci al Moldovei a fi un demn urma[ al `nainta[ilor s\i, dar [i un bun
exemplu pentru succesori.

Consemn\m cu acest prilej leg\tura trainic\, duhovniceasc\ a mitropolitului
cu eruditul episcop de atunci al Hotinului, Amfilohie, din ]inutul ob=r[iei nea-
mului Callimachi, traduc\tor [i editor de carte bisericeasc\ [i de `nv\]\tur\, sf=r[it
`n uitare la Schitul Zagavia de l=ng\ H=rl\u.

M\rturisim, f\r\ t\gad\, c\ `ntreaga via]\ a Mitropolitului Gavriil Callimachi
este o „lec]ie de istorie”, o pild\ pentru cei care au fost, pentru cei care sunt, dar
mai ales pentru cei care va s\ fie, `n veacul vecilor.

Pentru c\ lec]ia de istorie, `n `n]elesul strict al cuv=ntului, nu este o `n[iruire
searb\d\ de ani, de date [i de fapte viteje[ti petrecute c=ndva, ci `nv\]\mintele ce
trebuie desprinse din istorisirea lor.

Pe bun\ dreptate, poporul rom=n socote[te c\ „`n tinda str\vechilor biserici a
deprins cetitul buchiilor [i `n]elepciunea c\r]ilor”, `nv\]=nd primele lec]ii de
istorie `n acest spa]iu sacru [i binecuv=ntat.
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The Church of Bucium
– monography  –

The author of the study „The Church of Bucium  – monography”, Father

Dumitru Carp analyses the great history of the Church of Bucium. The placement of

the Church, at the intersection of the main commercial road of Moldavia gives to the

Church an important position. The word „bucium” means the instrument used by the

Moldavians to announce the danger of invasion especially the Ottoman Empire.

The two sons of the great vornic Callimachi, Ioan and Gavriil will become the

most important persons in Moldavia: ruler (prince) and Metropolitan. The two will

built the Church of Bucium in 1762 as an offering to God for His blessings. 

The history of the church is analysed through the documentary sources. The

chapter „Cult and culture” enumerates the most important events during the life of the

Church and her great cultural treasuries. 

The study concludes with a list of the most important founders and contributors

and with the priests that served God in this Church.
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