
1 
 

 

 

Asociația Sfântul Antonie de la Iezer a Armânilor din Constanța 

            

 

 

 

                        

UNITATEA ÎN CREDINȚA CREȘTIN - ORTODOXĂ 
Armânii: Sfinți – monahi – ctitori – slujitori ai bisericii 

Simpozion omagial – la un an de oficiere liturgică 

în limba maternă a armânilor 

Constanța. 7-9 Octombrie, 2016 

 

            

 

 

 

Redactor coordonator:  dr. Maria PARIZA 

 

 

 

 

 

Editura Hoffman 

2020  



2 
 

 

 

Carte sponsorizată în numele Asociației Culturale „Sfântul Antonie de la Iezer”  
a Armânilor din Constanța – de familia NICU CARAMIHALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orice reproducere, totală sau parțială, a acestor lucrări, fără acordul scris  
al editorului, este strict interzisă și se pedepsește conform Legii dreptului de autor   

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
PARIZA, MARIA  
Unitatea în credința creștin-ortodoxă / Maria 
Pariza - Caracal: Editura Hoffman, 2020 

 

Descrierea CIP: 978-606-46-1271-7 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Moto: 

„… dacă m-aș închina în limba 
străină, sufletul mi se-nchină, dar 
mintea îmi este fără frupt; că, de ce? 
Voiu să mă închin și cu sufletul și cu 
mintea” 

(„Apostolul Pavel către Corintieni” –  
Epistola I, cap. IV) 
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ARMÂNLU NU CHEARI!  
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~ CUVÂNTĂRI ROSTITE  
LA SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ ~ 

 
 

Cu prilejul sărbătoririi unui an de la prima oficiere liturgică  
în limba maternă a armânilor la Biserica  

„Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena (I)  
din Constanța. 8 octombrie 2016 

 
Cuvânt de învățătură 

 
Înaltpreasfințitul TEODOSIE  

– Arhiepiscopul Tomisului 
 

 
Preasfințite Părinte Episcop Emilian,  
Preacucernici Părinți,  
Iubiți credincioși, 
Iată! Avem aici, în vatra dobrogeană și, mai ales, în orașul 

Constanța, foarte mulți aromâni sau armâni, cum își spun ei înșiși, o 
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comunitate atât de bogată, cu oameni talentați, vrednici și credincioși, 
care sunt în diferite poziții în societatea noastră și iată, ei vorbesc în 
casa lor o limbă maternă străveche, atât de frumoasă, cu o încărcătură 
duioasă și adâncă. Ei rostesc un grai străvechi, dialectul macedo-
român, cum îl numesc specialiștii, care întregește originea și frumusețea 
latină a limbii române moderne, pe care o vorbim cu toții, în viața de zi 
cu zi. 

A fost dorința multor credincioși aromâni de aici, din Constanța, 
să se roage în biserică în această limbă maternă, vorbită în familie, cu 
care au grăit primele lor cuvinte, cu care se roagă în taină, în casele lor. 
Au mărturisit această dorință Părintelui Paroh Ciprian Stoichin și ecoul 
acestei dorințe a ajuns până la noi și am putut să-i răspundem cu 
ajutorul părintelui George Dima, vorbitor al graiului din copilărie, care 
a putut începe aceste slujbe acum un an, în 2015, în ziua de 10 
octombrie, la început joia și apoi sâmbăta, așa cum s-a convenit cu 
credincioșii. 

Iată, astăzi, pentru toate aceste osteneli, pentru această simțire 
și jertfă, părintele George este răsplătit cu rangul de Iconom Stavrofor, 
la aprobarea Consiliului Eparhial, pentru a sluji înaintea credincioșilor 
de aceeași vorbire cu el. Slujba aceasta nu trebuie sa fie trecută cu 
vederea, pentru că este slujba cea mai mare, care arată și bucuria 
noastră comună, a tuturor românilor. Căci toți, când mergem în altă 
tară, și sunt atâția români care trăiesc în diaspora, ne bucurăm cel mai 
mult când ne auzim limba pe care am vorbit-o acasă, o simțim mult mai 
adânc, căci ne reînvie clipele de duioșie ale mamei, ale tatălui, amintirea 
căminului, a locurilor unde ne-am născut și am crescut.  

De aceea, părinte George, fă trei mătănii înaintea Sfântului altar, 
să primești rangul ce ți se cuvine, cu recunoștință pentru osteneala 
depusă pentru împlinirea acestei dorințe a credincioșilor confrați 
aromâni, de aici, din Constanța.      

Iubiți credincioși, iată, cred că trăim acum un adevărat moment 
istoric, moment al reînvierii acestui grai strămoșesc, pentru prima 
oară într-o biserică românească, în credința creștinească că acesta nu 
trebuie să dispară, că este lăsat de Domnul și nu trebuie rostit în taină. 
Această limbă păstrată cu multă dragoste în casele voastre, trebuie 
păzită și de noi toți, ca o zestre valoroasă, ca un dar care adaugă limbii 
noastre române harul vechimii latine și garanția rezistenței acestei 
limbi, între alte limbi. Este o comoară pe care trebuie să o împărtășim 
cu toții. Numai două, trei cuvinte din liturghie sunt de origine 
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grecească, celelalte sunt de origine latină, dar sigur, ca aurul, cu acel 
farmec muzical și acea forță a expresiei, specifică unui grai istoric. 

Prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, care l-a delegat pe Preasfințitul Episcop Vicar Emilian al 
Episcopiei Râmnicului să ne însoțească pașii aici, la Constanța, am adus 
aseară, la această biserică, moaștele Sfântului Antonie de la Iezerul 
Vâlcii, pentru închinăciune și spor al rugăciunilor dumneavoastră. Căci, 
acest sfânt este de obârșie vlahă, balcanică, ca și dumneavoastră, 
așezat pe plaiurile Râmnicului, care a trăit între anii 1628-1720. Îl 
puteți socoti ca pe unul care vă ocrotește simțirea pentru graiul pe care 
l-ați primit de la mumele dumneavoastră, grai în care vă rugați, care vă 
ocrotește bucuria de a continua să-l auziți și în biserică, la Sfânta 
Liturghie. 

Dumneavoastră sunteți o comunitate importantă în această 
țară, în acest colț al Dobrogei în care ați venit în spiritul înfrățirii cu 
românii și pentru care înaintașii voștri au făcut multe sacrificii, pentru 
aceasta. Mulți dintre aromânii zilelor noastre sunt personalități de 
seamă, profesori universitari, parlamentari, oameni de știință, cu 
funcții importante in statul nostru. Vreau să amintesc numai de două 
stele, care fac cinste țării noastre: Gheorghe Hagi, Simona Halep. Sunt 
vlăstare din neamul aromânilor. Vreau să vă mărturisesc că sunt legat 
spiritual de oamenii acestei comunități. 

Cel mai de seamă om, care m-a sfătuit și m-a adus în Dobrogea, 
care m-a crescut duhovnicește și mi-a fost duhovnic timp de 18 ani, din 
anul 1972 până în 1990, a fost un aromân, părintele Elefterie, ctitorul 
Mănăstirii Dervent. Când eram în anul al –II –lea de seminar, împreună 
cu toți colegii mei am poposit la Casa Veche unde se afla părintele 
Elefterie, aromân cu gând profetic, care ne-a binecuvântat pe toți, cu al 
său har. Pe cei cuprinși de anumite boli la care se pricepea, i-a ajutat. 
Era si doctor iscusit, făcuse medicina populară la Adrianopol și a 
vindecat mulți oameni de dureri de oase. De asemenea, și pentru ochi 
avea o anumită substanță cu care curăța cataracta. Dar, mai presus de 
toate, era un mare duhovnic, un mare postitor. El mi-a marcat viața și 
a spus, prin anii 1972: „ Voi sunteți tineri, dar luați aminte. Eu sunt de 
la Mănăstirea Dervent”. Și  ne-a spus minunile legate de această 
mănăstire, de acea minune a izvorului care a încetat atunci când s-a 
desființat mănăstirea. Apa din izvor nu a mai curs, decât în Sfânta Zi a 
Izvorului Tămăduirii. Marele arheolog Dem. Diaconu veghea la izvor, 
să ia apă. Mergea in fiecare săptămână, dar apa nu curgea, decât de 
Izvorul Tămăduirii, în anii 1990, când a ajuns părintele Elefterie la 
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Dervent și a devenit stareț. Și, imediat, cum a ajuns, a trimis un ucenic 
al său la izvor să aducă apă. Cei care au fost împrejur au zis: ”Nu curge 
apa.” Părintele a spus: „Mergi acum, că vei găsi apă”. Și ducându-se, a 
găsit apă și i-a adus părintelui Elefterie și toți s-au minunat. Și iată că 
la mănăstire apa curge. S-au urnit păcatele, câte erau. 

In anul 2001, la venirea mea, pentru că oamenii se înghesuiau, 
se certau ca să ajungă primii să ia apă, cât timp s-au certat, apa nu a 
curs. Și m-au chemat cei de la mănăstire: „Veniți să faceți rugăciune de 
dezlegare, că nu mai avem apă de izvor.” I-am așezat pe toți în 
genunchi, am făcut rugăciune de dezlegare și de iertare și apa a pornit. 
Oricâtă secetă ar fi, sau oricâtă ploaie ar fi, aceasta apă vie niciodată 
nu-și schimbă debitul. Este comoara noastră, a tuturor celor uniți în 
credința creștină și simțirea de neam.  

De aceea, iubiții mei, vă am la suflet pe toți, doresc să păstrați 
darurile voastre specifice și mai ales acest grai pe care îl simțiți cu 
sufletul, pe care vrem să vă ajutăm să-l păstrați, pentru că îl simțim și 
noi ca pe o comoară a noastră, a tuturor, care ne înfrățește și ne 
întărește armonia în cuget și simțire și care nu vrem să sece.  

Știu că sunt și voci care vor să întineze această frăție, sugerând 
că aromânii sunt o naționalitate aparte. Noi credem că suntem cu toții 
buni creștini și buni români aici, în această țară, unde trăim și zidim 
împreună.  

Și, ca o dovadă a prețuirii frăției noastre, vă susținem și 
binecuvântăm această Sfântă Liturghie în limba voastră maternă, care 
să ne unească și mai mult, pe toți credincioșii.  

Iată că avem ca bază două biserici în care se slujește în aromână. 
Avem studenți, avem elevi aromâni la seminar, cu care pregătim un cor 
pentru această Sfântă Liturghie și va fi o mare bucurie să ne întâlnim 
să sărbătorim, an de an, această faptă istorică, deosebită în viața 
noastră comună, în spiritul armoniei creștinești. 

Pentru aceasta aducem mulțumiri călduroase și părintelui 
paroh Ciprian care a primit binecuvântarea mea ca să se facă în această 
biserică slujbe în aromână și se vor face de acum în fiecare sâmbătă, 
când credincioșii sunt mai liberi, să poată veni aici să asculte slujba lor 
și, atunci când vom fi pregătiți, vom avea aici și un cor care să vă 
însoțească rugăciunile. 

Această biserică a avut rol de catedrală în anumite momente, de 
aceea trebuie să ne bucurăm cu toții că acest fapt s-a împlinit în această 
catedrală, care este una dintre cele mai frumoase biserici, dacă nu cea 
mai frumoasă de pe aceste meleaguri. Să ne bucurăm că acum are o 
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zestre în plus, adună aici romani de pretutindeni, comunități 
vorbitoare și de dialecte istorice, toate în spiritul restituirii și întăririi 
armoniei noastre creștine și a rezistenței neamului.  

Va fi și un simpozion unde vom chibzui și la alte fapte care să ne 
unească în acest spirit, care să vă unească și pe dumneavoastră, 
diferitele ramuri de aromâni și să vă întărească în același crez, al frăției 
românești. Suntem oamenii aceluiași neam, așa cum suntem oamenii 
aceleași credințe religioase strămoșești. Să fim una și în dragoste, și în 
manifestările noastre.  

De aceea sunt fericit că am săvârșit azi, aici, Sfânta Liturghie 
Arhierească, pentru prima oară în limba dumneavoastră maternă. 
Sigur ca n-am pronunțat-o atât de bine, dar voi lua lecții ca să  
stăpânesc mai bine limba liturgică în acest dialect, pentru că îmi sună 
bine în suflet, are o dulceață, un farmec aparte, îți dă o bucurie care te 
îmbie s-o cauți. 

Iubiți credincioși! 
Vă sunt recunoscător tuturor celor ce ați venit astăzi la această 

slujbă specială, aromâni dar văd și destui credincioși români care ni  
s-au alăturat, îi sunt recunoscător Preasfințitului Emilian, ca oaspete 
drag, care a devenit și el casnic al nostru astăzi, pentru că ne-a adus 
aici, la Constanța, ocrotitorul care este înaintașul dumneavoastră, 
Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii. 

Și Preasfinția Sa dorește să vă spună câteva cuvinte despre 
acest Sfânt considerat ocrotitor al plaiurilor vâlcene, la care ne 
închinăm și îl cinstim pentru vrednicia și faptele lui întru credința 
creștină ortodoxă și care ne arată vechimea așezării vlahilor balcanici 
pe aceste meleaguri și dorința lor străveche, de unire cu oamenii 
acestui pământ. Pilda Sfântului Antonie de la Iezer ne arată că aromânii 
sunt oameni vrednici, credincioși, că merită iubiți și cinstiți în această 
țară, că merită să fim uniți unii cu alții.  

AMIN!  
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Cuvânt de învățătură  
 

rostit de Preasfințitul Părinte  EMILIAN  LOVIȘTEANUL  
‒ Episcopul Vicar al   Râmnicului 

 

 
Preacucernice Părinte consilier,  
Preacucernici Părinți,  
Iubiți credincioși și credincioase,  
Dragi tineri,  
Bine v-am găsit în Constanța, în această frumoasă biserică 

ocrotită de Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, bine v-am găsit 
și în Arhiepiscopia Tomisului. 

Mulțumim Înaltpreasfinției Sale Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
părinților, dumneavoastră, pentru frumoasa primire care ați făcut-o 
Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, ale cărui Sfinte Moaște le-am însoțit 
aici, la cererea Î.P.S. Părintele Teodosie, la dorința exprimată de 
comunitatea aromână, dorință purtată de rugăciunea dumneavoastră 
și de părinții Ciprian Stoichin și George Dima. Cu ei m-am întâlnit acum 
câteva săptămâni, purtând mesajul dumneavoastră și al Sfinției Sale, 
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exprimând dorința de a avea Moaștele Sfântului Antonie, pentru câteva 
zile, în această biserică și în Arhiepiscopia Tomisului. 

Desigur, este o bucurie și pentru dumneavoastră și pentru noi 
care venim din Arhiepiscopia Râmnicului, fapt care arată comuniunea 
dintre noi și totodată dintre noi și Dumnezeu. Sfântul Antonie de la 
Iezer, pe care îl cinstim astăzi, se află printre alți sfinți de sorginte 
vlahă, balcanică, așezați în țara noastră, ale căror moaște le cinstim. 
Știm, astfel, despre Sfânta Cuvioasa Paraschiva, despre Nicodim de la 
Tismana, Sfântul Iosif de la Paros, Sfântul Andrei Șaguna și alții. Trăitor 
între secolele XVII-XVIII, Sfântul Antonie a fost contemporan cu marii 
voievozi, ctitori de biserici, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, 
în Țara Românească, cu Vasile Lupu în Moldova, contemporan cu 
momentul aducerii Sfintelor Moaște ale Sfintei Cuvioase Paraschiva la 
Iași, în anul de grație 1648, de către Mitropolitul Varlaam și voievodul 
Vasile Lupu.  

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer s-a născut în anul 1628, la 
Ianina, în Grecia. Prin anii 1670 a venit în zona Vâlcii, o zonă 
binecuvântată cu multe mănăstiri. Se ocupa cu comerțul, s-a căsătorit 
aici, avea familie, dar spre bătrânețe a dorit să îmbrățișeze viața 
pustnicească, monahală. A cerut binecuvântarea episcopului locului și 
a mers la Mănăstirea Sărăcinești și, de aici, a dorit să parcurgă drumul 
până la Muntele Athos. 

Noul Episcop al Râmnicului, Ilarion, văzându-i virtuțile, l-a 
sfătuit să rămână în Țara Românească, să caute un loc de sihăstrie și, 
așa, a ajuns la Iezer, unde exista mănăstire, dar condițiile erau destul 
de vitrege, deoarece mănăstirea era părăsită. Cu proprii bani, pe care 
îi agonisise ca negustor, a refăcut mănăstirea, așa că biserica noastră îl 
recunoaște ca un nou ctitor al Mănăstirii Iezer.  

După ce a rânduit toate treburile, și-a dorit să se retragă în 
pustie și a ales un loc apropiat de biserică, o peșteră în care și-a 
petrecut ultimii ani ai vieții pe pământ, între 1700 și 1720, când s-a 
sfârșit, în ziua de 23 noiembrie. Un strănepot al lui, pe nume 
Arhimandritul Chiriac Râmniceanul, în secolul al XIX-lea, i-a cercetat 
viața și a descoperit mai multe însemnări ale Sfântului Antonie, chiar 
despre viața lui, lăsându-ne astfel datele biografice pe care le deținem. 

În peștera în care s-a retras, a schițat chiar un Paraclis, cu 
binecuvântarea Episcopului, devenind preot între timp, slujind Sfânta 
Liturghie. Era căutat de mulți ucenici, monahi sau preoți, dar mai ales 
de creștini, mulți din Transilvania, unde  se instaurase biserica catolică 
și mulți românii ortodocși erau forțați să treacă la catolicism. Mulți 
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transilvăneni treceau munții în zona Vâlcii și îl căutau pe Sfântul 
Antonie pentru virtute, pentru spovedanie, pentru  viața sa creștinească  
autentică.  

Mai târziu, în secolul al XIX –lea, au fost descoperite moaștele 
Sfântului Antonie de către o maică din mănăstire și au fost lăsate în 
peștera în care s-a nevoit. Au fost aduse la Mănăstirea Iezer abia în anul 
1959, când s-a dat decretul de scoaterea din mănăstiri a monahilor sub 
65 de ani și desființarea unor mănăstiri. Totul a rămas pustiu, dar prin 
mila lui Dumnezeu s-a perpetuat viața monahală și după 1991 a fost 
reluată viața călugărească, mai puternic, de către maici. 

În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a canonizat mai 
mulți sfinți ai neamului românesc, în rândul lor fiind trecut și Sfântul 
Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii. Așa s-a făcut lucrarea sfântă și, iată, 
prin cuvântarea lui Dumnezeu și iubirea Sfântului Antonie de la Iezerul 
Vâlcii avem parte de moaștele lui făcătoare de minuni, mijlocitoare 
pentru noi înaintea  lui Dumnezeu, români și aromâni, deopotrivă.  

Aceasta este, pe scurt, viața acestui sfânt ale cărui Sfinte Moaște 
le-am adus aici, în mijlocul dumneavoastră, credincioșilor de pe aceste 
meleaguri dobrogene, să vă bucurați de ocrotirea lui, să ne bucurăm 
împreună căci, iată, un om, un sfânt din neamul aromânilor a intrat  în 
veșnicie pentru tot neamul românesc, ca model de viață fie în familie, 
fie în lumea monahală. Amândouă sunt binecuvântate de Dumnezeu.  

De aceea ne rugăm la Sfântul Antonie să vă îndeplinească cele 
mai adânci dorințe.  

AMIN!   
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Cuvânt de mulțumire 
 

rostit de Prea Cuviosul Părinte Iconom Stavrofor  
CIPRIAN STOICHIN – parohul Parohiei   

„Sfinții Constantin și mama  sa Elena” (I) - din Constanța 
 

 
Înaltpreasfinte Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, 
Preasfințite Părinte Emilian,  
Preacucernici Părinți, 
iubiți credincioși, 
Sărbătoarea de astăzi este una deosebită pentru frații noștri 

aromâni, sau machidoni, cum le spunem noi, aici, în Dobrogea. Spunem 
aceasta pentru că această sărbătoare marchează împlinirea unui an de 
slujire a Sfintei Liturghii, în limba maternă a armânilor machidoni, care 
se săvârșește în această biserică, spunem aceasta pentru bucuria pe 
care o trăim, că a fost posibilă  această faptă creștinească.  

Vreau să vă spun că această bucurie se datorează unui om cu 
suflet mare, cu multă dăruire în biserica noastră, domnului Nicolae 
Racu care este președintele Asociației Culturale „Sfântul Antonie de la 
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Iezer” a Armânilor din Constanța. Domnul Nicolae Racu, în fruntea  
acestui grup, de un an de zile luptă neobosit, pentru îndeplinirea 
acestei dorințe manifestată de confrații săi machidoni. Dânsul a crezut 
că acest act creștinesc este cu putință, că limba maternă a machidonilor 
poate fi folosită și în biserică, la Sfânta liturghie, așa cum este folosită 
în rugăciunile de taină de acasă. Dânsul, cu puterea credinței, a fost 
convins din tot sufletul că Dumnezeu îi va împlini rugăciunea. Și, iată, 
că Sfântul Antonie de la Iezer, către care s-a rugat aici, în strana 
noastră, alegându-l ca mijlocitor către Domnul și protector al acestei 
asociații, i-a ajutat, i-a întărit credința și i-a răspuns  la toate lucrările 
sale.     

De aceea mulțumim azi bunului Dumnezeu și Sfântului 
ocrotitor Antonie de la Iezerul Vâlcii și, apoi, tuturor celor care s-au 
rugat și au depus  sârguință pentru a  ne bucura azi cu toții de această 
sărbătoare. 

Pentru aceasta, aducem azi de aici, din Parohia noastră, un 
omagiu de  mulțumire și recunoștința și Înaltpreasfinției Voastre, 
Părinte Teodosie, care ați susținut împlinirea acestui emoționant act 
creștinesc, un act deosebit, poate unic, pe care l-am trăit până în 
prezent în viața  noastră de creștini ortodocși.  

Vă mulțumim și tuturor celor care ați venit la aceste slujbe în 
cursul anului, care v-ați făcut ecoul acestei bucurii pentru comunitatea 
voastră și chiar pentru machidonii de pretutindeni.  

La mulți ani!   
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Cuvânt de mulțumire  
 

rostit de domnul Nicolae RACU  
– președintele Asociației Culturale  

„Sfântul Antonie de la Iezer” a Armânilor din Constanța 
 

 
Înaltpreasfinte Părinte Arhiepiscop Teodosie, 
Preasfinte Părinte Emilian, 
În numele asociației și în numele credincioșilor armâni, care 

trăiesc această bucurie, vă mulțumim, în primul rând, dumneavoastră, 
pentru această împlinire de a asculta Sfânta Liturghie în limba noastră 
maternă, armânească. Înaltă recunoștință vă datorăm dumneavoastră, 
Înaltpreasfințite Părinte Teodosie, pentru simțirea și solidaritatea cu 
care ați răspuns dorinței noastre.  

În urmă cu un an, împreună cu confratele Nicu Caramihale, 
mânați de dorul de a asculta în biserică Sfânta Liturghie în limba 
noastră, armânească, cu bunul Dumnezeu, cu Maica Domnului și 
Sfântul Antonie de la Iezer în crez și în suflet, am venit la 
dumneavoastră și atunci ne-ați spus: ”Ce vreți, Sfânta Liturghie în 
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limba voastră? Poftiți și faceți!”. Și am făcut-o numai după trei zile, în 
ziua de 10 octombrie 2015. Așa am ajuns să considerăm această zi ca 
una binecuvântată de Dumnezeu, pe care noi, armânii, nu o vom uita, 
care sigur va rămâne în memoria acestei comunități, dându-i valoare 
istorică, așa cum veți rămâne și dumneavoastră, Înaltpreasfințite 
Părinte Teodosie, pentru că ne-ați înțeles, ne-ați pătruns cerințele cu 
sufletul și înțelepciunea dumneavoastră. 

Vă mulțumim că ați poposit în mijlocul credincioșilor armâni, la 
această Liturghie Arhierească pe care ați binecuvântat-o, că am putut 
să înălțăm împreună rugile și cântările sfinte, în graiul nostru 
armânesc, pentru prima oară rostit și auzit într-o biserică, în aceste 
locuri, unde Dumnezeu ne-a așezat împreună. Vreau să vă spun că 
binecuvântarea pe care ne-ați dat-o, noi am luat-o drept canon, vrem 
să facem tradiție din această acțiune.  

Vrem să-i mulțumim și Preasfințitului Părinte Emilian, 
Episcopul vicar al Râmnicului, care a primit cu bucurie vestea acțiunii 
noastre și ne onorează azi cu prezența la această Sfântă Slujbă 
Arhierească.  

Încă o dată, Înaltpreasfințite Părinte Teodosie, ne exprimăm 
recunoștința și mulțumirile noastre, pentru felul în care împărtășiți cu 
noi această bucurie, vă dorim cât mai des în mijlocul nostru. În semn 
de prețuire, spre amintirea acestui moment de care ne bucurăm 
împreună, vă oferim în dar icoana Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer!   

Vă mulțumim!   
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 ~ COMUNICĂRILE SIMPOZIONULUI ~ 
                 

 
Cuvânt de întâmpinare 

 
Nicolae RACU – președintele Asociației Culturale  

”Sfântul Antonie de la Iezer” a Armânilor din Constanța 
 
Înaltpreasfințite Părinte Teodosie,  
Preasfințite părinte Emilian, 
Vruts oaspits ditu MACHIDONII,  
Stimați participanți –  
Bine ați venit! / Ghini vinitu! 
 
Ne-am întâlnit azi să sărbătorim împlinirea unui an de la 

oficierea primei Liturghii – în limba maternă armânească, limba „di 
dadă,” cum îi spunem noi, armânii – pe care o auzim pentru prima oară, 
astfel rostită, într-o biserică din România. Pentru comunitățile mari, 
problema pare, desigur, una simplă, firească, dar pentru comunitățile 
mici, în contextul schimbărilor rapide ale societății moderne, temerile 
pierderii particularităților identitare, a memoriei colective devin 
dintre cele mai puternice. Este teama de uitare a elementelor esențiale 
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care ne-au dat leagănul moral, care ne-au unit, pierderea limbii, a 
culturii și tradițiilor, a miturilor, a personalităților, a tot ceea ce ne-a 
marcat evoluția specifică, între alte identități. Căci, din păcate, pentru 
comunitățile mici păstrarea acestor elemente, valorificarea lor în mod 
instituționalizat devine tot mai dificilă și nesistematică, indiferent de 
statul în care trăiesc. Comunitățile armânești, atât de dispersate în 
toate statele balcanice și în diaspora, sunt tot mai amenințate și riscă 
să-și piardă ceea ce un scriitor numea atât de expresiv ”tradiția, 
mândria moștenirii din bătrâni și solidaritatea cu cei din neamul tău, 
neamul însemnând în același timp popor, dar și familie”. 

Limba unui neam, se știe, este forța care îl unește, sufletul 
legăturii cu trecutul și viitorul acelui neam. Limba maternă a 
armânilor, păstrată și ocrotită de milenii, deși nu a fost vreodată 
acreditată oficial, considerată de către cercetători ”un miracol,” pentru 
rezistența ei, este dovada existenței acestui neam. Și ce ocrotire mai 
mare poate fi, decât aceea de a fi binecuvântată de Dumnezeu, de a fi 
rostită în biserică prin slujitorii săi?  

De aceea este adâncă și recunoștința noastră față de Arhiereu, 
Înaltpreasfinția Sa Teodosie, care a dat curs dorințelor comunității 
noastre de a asculta Sfânta liturghie în limba noastră ”di dadă”, făcând 
să bată mai tare inimile noastre întru sfânta credință și simțire de 
neam.  

În aceste clipe, gândurile noastre se îndreaptă și către frații 
noștri din Balcani, care nu se pot bucura încă de un astfel de privilegiu. 
Sperăm ca dorința lor să se împlinească și în Albania, Macedonia, 
Grecia și în alte locuri unde trăiesc mase compacte de armâni. 

Ne-am gândit să ne întâlnim azi, în cadrul acestui simpozion, 
spre a adăuga și un plus de valoare culturală acestui eveniment, prin 
evocarea unor nume de Sfinți, monahi și slujitori ai credinței și bisericii 
creștin – ortodoxe, de obârșie armânească, care au trăit atât în spațiul 
balcanic, cât și în cel românesc, din care, desigur, nu lipsește Dobrogea. 
Comunicările s-au adunat ca reacție emoțională a unor intelectuali 
armâni, și nu numai, la acest act creștinesc – izvodit în numele salvării 
unei limbi amenințată cu dispariția, alături de alte limbi minoritare, 
cărora forurile europene le asigură protecția, ca valori ale patrimoniului 
cultural comun. Mulți, dintre cei care nu au putut participa la această 
sărbătoare, ne-au expediat mesaje salutare din diferite colțuri ale 
lumii. Intenționăm să publicăm comunicările dumneavoastră, pregătite 
pentru acest moment, ca și ale celor care le-au expediat în scris, pentru 
că nu au putut să ajungă la această întrunire.  
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Le mulțumim tuturor, cu condescendența ce li se cuvine și le 
considerăm ca un aport important la ideea de CREDINȚĂ ȘI UNITATE 
ÎN SPIRITUALITATEA CREȘTIN – ORTODOXĂ. În numele Asociației, vă 
mulțumim tuturor celor prezenți și celor de departe, simțim nevoia să 
spunem azi, tuturor armânilor cunoscuți și necunoscuți, care nu uitați 
de unde veniți, magicul cuvânt:  

BIRKEAVIS! 
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Asociația Culturală „Sfântul Antonie  
de la Iezer” a Armânilor din Constanța  

 

Nicu CARAMIHALE – vicepreședintele Asociației Culturale  
„Sfântul Antonie de la Iezer” a Armânilor din Constanța 

 
Deziderate identitare și împliniri 
Asociația „Sfântul Antonie de la Iezer” a Armânilor din 

Constanța se identifică printre alte organizații ale armânilor, prin 
proiecte de natură religioasă. Obiectivul concret a fost reinstituirea 
oficiilor liturgice în limba maternă a armânilor. Asociația, alcătuită din 
reprezentanți ai bisericii și ai comunității armânești, a avut această 
inițiativă, sensibilizată de o astfel de nevoie, resimțită în rândul 
credincioșilor. O nevoie emoțională, firească, putem spune, pe care o 
simt toți creștinii, aceea de a-și asculta liturghia în limba maternă. În 
cazul armânilor, un astfel de act religios are însă o încărcătură de 
înțelesuri mult mai adâncă, dacă ne gândim la privarea de aceste 
drepturi firești, de-a lungul istoriei.  

Scopul proiectului ar fi salvarea identității etnice prin revitalizarea 
limbii materne, în contextul noilor evoluții ale societății contemporane, 
care au devenit o problemă chiar și pentru națiunile mari. Se știe că 
schimbările rapide ale lumii contemporane, tot mai tehnologizate, 
aspirând spre globalizare, comportă riscul pierderii ființei identitare, 
că toate națiunile caută soluții în fața acestor provocări. Diluarea 
valorilor tradiționale spirituale generează tot mai multe devieri de la 
normalitate. Unitatea religioasă în virtutea ideilor creștine, rămâne și 
azi, ca întotdeauna, mijlocul esențial de rezistență la aceste tendințe și 
ea nu se poate realiza, decât venind „dinspre” dar și „înspre” biserică. 

Sub impulsul comunității și intuind această stare generală a 
mersului societății, asociația noastră a făcut pasul înspre Arhiepiscopia 
Tomisului, spre găsirea unor soluții salvatoare. Rezonând la proiectele 
noastre, prin neprețuita binecuvântare a Înaltpreasfinției Sale 
TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, la data de grație, 10 octombrie 
2015, a fost instituită oficierea Sfintei Liturghii – în limba armânească 
la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena” din 
Constanța. De atunci, slujbele se țin săptămânal, în fiecare joi, prin 
bunăvoința și dăruirea cuviosului părinte George Dima și a psaltului 
Nicolae Racu.  
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Mulțumiri speciale îi datorăm și Preacuviosului Părinte 
Stavrofor Ciprian Stoichin, preot paroh al Parohiei ”Sfinții Împărați 
Constantin și mama sa Elena”, dar și cuviosului Părinte Lucian 
Săftescu, de la Parohia „Sfântul Gheorghe”, din Constanța, ambii 
dăruindu-se cu multă credință în susținerea acestui proiect.  

Eforturile domniilor lor au fost susținute de membrii asociației 
prin alte acțiuni, colaterale: am asigurat textele liturgice transpuse în 
armână, am promovat slujbele în rândul comunității pe plan local, dar 
și în alte locuri unde trăiesc mase compacte de armâni, am organizat 
momente speciale cu grupe de colindători, la Sfânta sărbătoare a 
Crăciunului sau cu cântece de inspirație religioasă, la Sfintele Paști, 
precum și o serie de slujbe comemorative, pentru diferiți fruntași ai 
mișcării etno-culturale. În acest context, merită să-i aducem mulțumirile 
noastre și scriitorului Dina Cuvata, din Skopie, Macedonia de Nord, 
cunoscut ca traducător de elită în limba maternă a armânilor, pentru 
sprijinul oferit, ori de câte a fost solicitat, pentru transpunerea textelor 
religioase.  

Desigur, măsura necesității unui astfel de act, îndelung așteptat, 
o dau reacțiile credincioșilor. Și reacțiile nu au încetat să apară, deși 
Sfânta Liturghie s-a ținut într-un regim special, posibil pentru început, 
în fiecare joi dimineață. Comentariile despre cele resimțite de 
credincioșii prezenți la aceste oficii religioase, ar fi de prisos. Oricine 
își poate imagina ce poți simți când auzi, pentru prima oară, într-o 
biserică, răsunând sfânta liturghie în limba „di dadă,” când auzi rugi 
ridicate, cântece liturgice reînviate în graiul tău de taină, vorbit numai 
acasă, grupuri de copii rostind colindele strămoșești, când descoperi 
că o fetiță de 12 anișori, își valorifică vocea de excepție, intonând 
cântece religioase în acest grai, pe care l-am crezut părăsit, de către 
tinerele generații.  

Dar, în lumea de azi, viteza de comunicare la distanță și 
prezența virtualului dă tot mai mult măsura receptărilor psihosociale. 
Mesajele salutare, venite de la armânii din toate colțurile lumii și 
numărul secvențelor de slujbe și evenimente difuzate și vizionate 
online a fost răscolitor.  

Astfel de rezonanțe sufletești, de excepție, au fost previzibile, de 
fapt, dacă ne gândim la frustrările îndelung acumulate, dacă te 
raportezi la confruntările istorice pentru drepturi religioase în limba 
maternă, ale acestui mic neam, care nu a putut fi tolerat în identitatea 
sa, între marile orgolii naționaliste din arealul balcanic. Sunt destul de 
cunoscute sacrificiile lor, plătite, nu de puține ori, cu sânge. Lista 
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preoților martiri este foarte lungă și dureroasă. De aceea, credem că 
ruga lor, accesibilă acum public într-o biserică, după peste mai mult de 
un secol de așteptare, dacă ne raportăm la războaiele balcanice, are o 
încărcătură specială, devine una de dimensiuni memorabile, dintre 
cele peste care istoria armânilor și a bisericii dobrogene, nu va putea 
trece, fapt care ne încarcă și pe noi, cei implicați în acest act, cu 
responsabilități de o sensibilitate specială.  

Faptul că această aspirație a armânilor, de a-și asculta slujba 
religioasă în limba maternă, s-a împlinit acum, prin intermedierea 
noastră, deși au mai existat anterior și alte intervenții, credem că își 
găsește explicația într-o oarecare doză de înțelepciune a proiectului 
nostru, de a conjuga cerințele identitare cu cele mai largi, sociale, ale 
bisericii, ancorate în viața la zi. 

Dimensiunile impactului emoțional și anvergura istorică ce o 
poate căpăta acest act, pe noi, intermediarii, membrii Asociației 
„Sfântul Antonie de la Iezer” chiar ne copleșesc, deși au fost previzibile. 
Ne asumăm dintre toate acestea, cu smerenia creștinească cuvenită, 
doar șansa de a fi aleșii unei întâmplări dintre acelea, pe care, ulterior, 
le găsești că nu au fost deloc întâmplătoare și, uneori, chiar te aruncă, 
la granița dintre credință și miracol. Și cum să nu ne simțim astfel, când 
totul s-a născut așa de spontan, ca o reverie, într-o frumoasă zi de 
primăvară, care ne-a purtat pașii spre locurile județului Râmnicu 
Vâlcea, la Biserica Sfântului Antonie de la Iezer. Așa am aflat că acest 
Sfânt, devenit ocrotitorul acestor plaiuri românești, adânc întipărit în 
memoria localnicilor, necunoscut nouă armânilor, era consângean  
de-al nostru, vlah, venit din Balcani, prin anii 1700.  

Surprinși de această descoperire ne-am simțit răvășiți 
sufletește de destinul neamului nostru, de a da lumii astfel de slujitori 
întru credință, pe când noi, confrații lor nu ne putem bucura de o 
condiție normală, de a asculta cele sfinte în limba noastră maternă, 
lăsată tot de Dumnezeu. Așa am avut impulsul să ne rugăm la Sfintele 
sale moaște, în vorbirea comună, familiară, gândind că acele întâlniri 
improbabile, ale spiritului său cu dorințele noastre, se vor regăsi mai 
apropiate. Străfulgerați de această emoție specială, atunci a încolțit și 
ideea să înființăm această asociație, sub acest patronimic, SFÂNTUL 
ANTONIE DE LA IEZER, invocându-i ajutorul sfânt, pentru împlinirea 
proiectului de care azi ne bucurăm, minunându-ne. De aceea, am dorit 
ca spiritul său să fie mai aproape de noi, aici la Constanța, prin 
aducerea Sfintelor Moaște, în această biserică, „Sfinții Împărați 
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Constantin și mama sa Elena”, spre a adăuga un plus de rugăciune, 
„durută”, cum spun armânii.  

Știm că acest act va avea un ecou salutar în toate spațiile unde 
trăiesc comunitățile armânești, ecou pe care ni-l dorim chiar 
provocator și pentru alte așezăminte creștinești, în numele unității 
creștine, prin susținerea elementului esențial, ce exprimă identitatea – 
limba.  

Știm, însă, și care a fost mâna cu care providența ne-a împlinit 
acest vis. De aceea, ne plecăm azi, cu adâncă recunoștință și smerenia 
cuvenită în fața Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul 
Tomisului, cel dintâi chemat spre a da binecuvântarea acestui oficiu 
liturgic în limba armânească, de care ne bucurăm cu toții azi. Numele 
Înaltpreasfinției Sale, sigur va rămâne înscris în memoria colectivă a 
creștinilor armâni din aceste locuri și chiar dincolo de acesta, 
pretutindeni în lume unde această năzuință este ținută încă în taină.  

 
AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!           
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Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer 
 

Catia MAXIM – scriitoare 
 
Dintr-o familie macedo-vlahă, Sfântul Antonie, 

al cărui nume laic e necunoscut, s-a născut în 1628 
la Ianina (Grecia de azi), localitate situată pe malul 
vestic al lacului Pamvotis. Proiecția dincolo de timp, 
a unui oraș cu închisori, moschei, seraiuri, stradele 
pietruite, animat de forfota vlahilor, grecilor, 
turcilor, a unui oraș scăldat în mătăsuri, catifele și 
blănuri, l-ar putea ademeni pe omul de azi la un util exercițiu de 
imaginație cu un băiețel de câțiva anișori care, agățat de mâna unui 
negustor prosper, tatăl său, Iane, străbătea orașul de-acasă până la 
prăvălia familiei, privind curios formele delicate și stranii ale pietrelor 
ce desenau sukăkili (ulițele) înguste, uimit de îmbinarea vinișoarelor 
cu sclipiri înșelătoare. Aproape de Ianina, Dodona, minunata pădure 
dispărută de stejari, glăsuia prin frunze și păsări călătorilor și 
trecătorilor. Și exercițiul ar putea continua în ce privește alcătuirea de 
culori, veșminte tradiționale, expresii, sunete, cuvinte din graiuri 
diferite, case cu două etaje, vopsite în nuanțe de piersic și de cais, de 
roz, de albastru și crem.  

Toate la un loc alcătuiau un climat favorabil negoțului și 
călătoriilor dintr-un ținut în altul. Neguțătorii din rândul vlahilor 
balcanici, înzestrați la fel ca evreii cu darul înnăscut al banului înflorit, 
se găseau în topul celor mai iscusiți în afaceri și, prin urmare, al celor 
mai bogați. 

Tânărul Antonie a urmat negustoria tatălui și s-a stabilit în 
1648 în Țara Românească (Râmnicu Vâlcea), păstorită de voievodul 
Matei Basarab.  

Vreme de 44 de ani, până în timpul domniei credinciosului 
Constantin Brâncoveanu, armânul a viețuit în tăvălugul negustoriei, iar 
valori transmise de părinții săi, Iane și Stana, precum respectul pentru 
familie, muncă neobosită și credință întru vreare/ iubire față de 
Dumnezeu s-au consolidat. Căsătorit cu Despina, se crede că soția lui 
ar fi murit de timpuriu, au avut un fecior, Mihail, dăruit și el preoției. 
În anii de negustorie, putem crede că Antonie nu a ratat Marele Târg 
de la Răureni ce funcționa din vremea lui Matei Basarab, dacă nu și mai 
dinainte. „Între râuri”(Govora, Ocna și Olt), Târgul Răureni prilejuia, de 
la 10 august la 10 septembrie, întâlnirea negustorilor de pretutindeni. 
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Încă o imagine familiară negustorului armân de secol XVI: mulțimi 
zgomotoase de oameni diferiți la port și la vorbă, mișcare și vânzoleală 
pe un fundal sonor cu sunete de flașnete, clinchete de călușei, bătăi de 
alămuri și tobe de la circuri ambulante. Cu alte cuvinte, tabloul unei 
vieți de negustor, agitată și periculoasă, căci plaiurile de rai ale 
Carpaților erau hălăduite și de cete de turci care prădau fără frică. 

Izvoarele confirmă că în jurul vârstei de 64 de ani (în 1692), 
negustorul hotărăște să se călugărească la mănăstirea Sărăcinești, 
unde primește numele Antonie. Inițial, atras de ideea de a merge la una 
din mănăstirile de pe muntele Athos, a trebuit să renunțe, pentru că 
Episcopul Ilarion nu i-a dat binecuvântarea. Ulterior, motivul s-a 
dovedit inspirat, deoarece monahul Antonie a fost îndrumat spre un 
loc în care urma să-și găsească mântuirea sufletească și spirituală: 
Schitul Iezerul din Munții Căpățânii, aproape de Olănești. 

 Din drum, mărturisesc vizitatorii că Schitul Iezerul seamănă cu 
o scară abruptă spre Înalt. Ridicat în secolul XIV de domnitorul Mircea 
Ciobanu și soția sa, Doamna Chiajna (fiica lui Petru Rareș), legenda 
spune că la temelia schitului domnitorul a îngropat un cazan cu 
monede de aur pentru o eventuală reconstrucție, în caz c-ar fi fost 
distrus. O fiică a domnitorului însă, căsătorită cu un ungur, i-a dezvăluit 
soțului taina comorii și a urmat atacul și jaful. Atunci au fost uciși trei 
sute de călugări, îngropați într-un loc/ troiță numit "Crucile Moșilor".  

Există mărturii despre monahul Antonie că 
umbla desculț, pentru a nu tulbura somnul bătrânilor 
monahi și nici pentru a nu pricinui vreun rău unor 
mărunte vietăți. Legendă sau nu, monahul Antonie 
a găsit schitul într-o stare deplorabilă și a cheltuit 
banii câștigați din negustorie pentru refacerea lui. 

La schit nu a rămas prea mult, deoarece în 
1700, doritor de liniște și de singurătate deplină, 
cere și i se permite să se ducă într-o peșteră 

descoperită de el ceva mai departe, la un kilometru de schit. Timp de 
trei ani, monahul Antonie a clădit singur în interiorul peșterii o 
biserică, o chilie de locuit și o groapă în care să fie înmormântat. Așa a 
început asceza lui bazată pe muncă și rugăciuni ale inimii, întărite cu 
post. 

Ctitor al sihăstriei Peștera, Antonie nu numai că a zidit-o, dar  
și-a desăvârșit asceza cu rugăciuni și muncă permanentă. Când 
ostenea, se odihnea în chilie, rezemându-se de niște pietre. Mărturii 
despre cum se comporta, cum vorbea, cum se îmbrăca și cu ce se 
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hrănea au rămas de la Ieromonahul Nicolae, discipol și urmaș întru 
credință și pildă. Anii de viață monahală i-au ascuțit darul de a 
prevedea viitorul, precum și putința de a alina suferințe și de a vindeca 
boli ale credincioșilor care ajungeau la peștera lui.  

La 92 de ani (23 noiembrie 1720) Antonie a întâmpinat ca un 
sihastru îmbunătățit moartea: cu câteva zile mai înainte, s-a întins pe 
o rogojină și a adormit, apoi a fost înmormântat în groapa pregătită în 
peșteră.  

Ce s-a întâmplat după trecerea lui în Lumină a întărit 
convingerea celor care l-au cunoscut sau numai au auzit de el, că 
trebuie să fie trecut în rândul sfinților. Mai multe vise în care monahul 
apărea în strai alb, cu chipul luminat de zâmbet, urmări concrete ale 
faptelor sale, mărturii despre asceza exemplară și neobositele 
rugăciuni ale inimii au făcut ca numele său să fie trecut în canonul 
(lista) întocmit de comunități religioase, pentru a fi aprobat de Sinod 
în rândul sfinților. Demarată în 1950, canonizarea lui Antonie de la 
Iezer s-a definitivat la 20 iunie 1992, când numele lui a fost trecut în 
calendar la data de 23 noiembrie.  

Astfel, lista cu mucenici, sfinți apostoli, cuvioși s-a îmbogățit cu 
numele încă unui armân care, după cum îl descriau contemporanii, 
devenise la bătrânețe firav la trup; îmbrăcat cu un strai curat și simplu, 
sihastrul, cu barba albă și deasă, avea privirea veselă și chipul frumos 
luminat.  

Viața „Monahului Carpaților” s-a raportat la câteva repere 
fundamentale, rod al educației specific armâne și anume: respect față 
de familie, muncă neobosită („cale ideală de a-l ține pe diavol la 
distanță”) și iubire veșnică față de Dumnezeu.  

Despre Sfântul Antonie de la Iezer există mărturii de cum a 
transformat sălbăticia muntelui într-un paradis cu terenuri desțelenite, 
cultivate apoi cu sârg și pasiune. Dar și despre cum îi plăcea să curețe 
și să aibă grijă de copaci. 

Încredințat că omul bogat are menirea de a fi binefăcătorul 
cetății, everghetul răbdător și smerit, Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer 
a completat lista vlahilor balcanici care au adus prinos de frumusețe și 
bine locului în care au trăit și poate fi considerat un model al trăirii în 
spiritul unității creștinismului ortodox, fără limite geografice.                      
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Iezer – vatră de sihăstrie românească 
 

Mihaela POPA – Maica stareță stavrofor  
– Schitul Iezer – Vâlcea 

 
În semeția lor, munții de piatră, Munții Builei 

par legați de cer, adăpostind aici o sfântă vatră, o 
scară nevăzută, între pământ și cer. Vatră străveche, 
de sihăstrie românească, în care sfinții părinți, în 
rugăciuni au stat și au apărat prin vremuri credința 
strămoșească. 

În acest sfânt loc și binecuvântat - Iezer- loc 
de închinare pentru cei chemați să întărească 
credința strămoșească de trăire întru Hristos, ca frați, aici Sfântul 
Antonie priveghează și ajută neîncetat pe cei care, smerindu-se, vin și 
îngenunchează și cred cu adevărat că Sfântul i-a chemat. Sfântul 
Antonie care asupra tuturor veghează.. 

Și sfintele lui moaște din raclă luminează, semn că Sihăstria 
Iezer, peste vremuri, a existat. Toți cei ce ating racla sfântă pleacă cu 
pasul ușor, psalmi de bucurie cântându-le în suflet. Căci, toți cei ce  
s-au închinat au găsit mângâiere și credință, vindecându-se de boli și 
neputință: „Doamne, mai rânduie să vin la Iezer și viața mea, mai bună 
să-mi fie. O, Sfinte Antonie, pentru cei în suferință roagă - te neîncetat, 
să ne tămăduim. Și pe cei ce au pierdut calea, întoarce-i la credință, 
Creștini adevărați ajută-ne să fim!” 

Există aici, la Iezer, lângă vale, un loc sfânt de închinare, în care 
parcă timpul nimic nu a schimbat, învăluind în taina-i seculară 
mucenicia sfinților, care pentru Hristos viața și-au dat. 

O Doamne, adună-ne pe toți sub raza slavei tale și prin 
dragoste și iubire drumul să-l găsim! AMIN!  
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Sfinţi ai creștinătății  
‒ din rândul vlahilor balcanici 

 
   Aurica PIHA – redactor Radio România Internațional  

–secția Aromână 
  
Ieşirea din catacombe. Creştinarea aromânilor este apostolică, 

pornind de la călătoria misionară pe care Sfântul Apostol Pavel a 
ȋntreprins-o ȋn Macedonia, ȋn perioada 51-52 d.Hr., propăvăduind la 
Philippi, Thessalonic şi Beroia (Veria). Mărturie stau descoperirile 
arheologice din aceste localităţi, precum şi consemnările biblice din 
“Faptele Apostolilor.” Cunoscut pentru erudiţia sa, Apostolul Pavel 
putea comunica cu populaţiile locale ȋntr-una din cele trei limbi: 
ebraică, latină sau greacă.  

După cucerirea Macedoniei şi a altor regiuni din Peninsula 
Balcanică de către romani, populaţiile locale, autohtone (macedoneni, 
traci, iliri) au îmbrăţişat credinţa ȋn Hristos prin limba latină. 
Terminologia esenţială care ţine de exprimarea credinţei la vlahii 
balcanici, ca urmaşi ai acestui substrat etnic romanizat, este de 
sorginte latină (criştin, cruţi, Dumidză, etc.). De la latinescul “Sanctus” 
a derivat cuvântul Sâmtu (cu derivatele prescurtate, Sum’Chetru, 
Stă’Maria, Sân’Nicoară), din limba aromânilor.  

Starea de sfinţenie este cea mai înaltă treaptă la care poate 
accede un om, de la izgonirea lui din Rai, prin căderea lui Adam în 
păcatul neascultării. Procesul de restaurare a firii căzute, adeseori 
anevoios, necesită o uriaşă voinţă personală, dar împlinirea acestui 
deziderat ţine de Voia Divină. Dumnezeu îşi alege adeseori oamenii, pe 
care îi face lucrători ai Duhului Sfânt în lume.  

Până la Constantin cel Mare, care a pus capăt persecuţiilor 
creştinilor, Martirologiile sunt pline de martiri din primele veacuri 
creştine. 

Prin emiterea Edictului de la Mediolan (Milano), din anul 313 
d.H., împăratul a permis creştinilor din Imperiu ieşirea din catacombe 
(sanctuare subterane) conferindu-le posibilitatea de a oficia nestingheriţi 
slujbele în bisericile construite de comunităţile lor. Constantin cel 
Mare a pus bazele citadelei “Noua Romă”, oraşul care i-a purtat numele 
– Constantinopolul (Polea) şi care a devenit un important centru al 
Creştinătăţii Răsăritene.  
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Niceta de Remesiana. După înfiinţarea primelor episcopate în 
marile oraşe din Macedonia, cel mai mare fiind cel din Tesalonic 
(Sâruna), propagarea creştinismului s-a făcut prin misionarism, după 
modelul apostolic, aceasta constituind o cale de accedere la sfinţenie. 
Niceta de Remesiana a făcut evanghelizare în cele două Moesii, unde 
trăiau strămoşii aromânilor macedoneni” scria savantul Theodor 
Capidan. Născut aproape de oraşul Niş, ca şi împaratul Constantin cel 
Mare, marele teolog a condus eparhia din cetatea Remesiana (aflată la 
30 km de Niş) din anul 366 d.H. până în 414 d.H. Acesta a avut un rol 
major în romanizarea şi creştinarea populaţiilor din zonă, a scris şi a 
compus imne deosebit de frumoase, ajutând la formarea unui limbaj 
bisericesc. Pentru râvna misionară cu care a reuşit să încreştineze 
populaţiile mai multor etnii, Niceta de Remesiana a fost trecut în 
rândul sfinţilor. Despre el, napolitanul Paulin de Nola scria: ”eşti 
părintele spiritual al sciţilor, la tine aleargă grecii care lucrează 
pământul, dar şi cei din munte care cresc oile, precum şi bessii din jurul 
Remesianei.”  

Creștinii besso-traci – ctitori de mănăstiri. Părintele Dumitru 
Stăniloae, referindu-se la cercetările sanvantului Tomaschek despre 
bessi, ca locuitori ai satelor şi mai ales ai munţilor, scria că încreştinarea 
lor s-a produs odată cu romanizarea. Bessii (ca descendenți ai tracilor 
romanizaţi) au dat contingentul principal al legiunilor şi al flotelor 
romane. În calitatea aceasta, ei circulau prin tot Imperiul fiind detaşaţi 
prin locurile Sfinte din Orient unde au avut autoritatea să impună 
limba lor. În „Viaţa Sfântului Sava cel Sfinţit” sunt menţionate mai 
multe biserici besse în Palestina. Călători la Muntele Sinai au mărturisit 
că au întâlnit călugări care slujeau în latină, greacă, egipteană, siriacă 
şi bessă. Se desprindea ideea că bessii vorbeau o limbă latină populară 
diferită de latina universală, care fusese implementată în administraţie 
şi biserică. Faptul că bessii înălţau rugăciuni folosind termeni proprii în 
locurile unde îşi înălţau biserici confirmă creştinarea lor timpurie.  

Poporul besso-trac se întindea pe un areal extins până în Bitinia 
Asiei Mici. Și la Constantinopol era menţionată o mânăstire de bessi în 
jurul anului 553 d.H. Aceştia au fost constructori de biserici renumiţi 
şi militari disciplinaţi, din rândul cărora s-au evidenţiat generali 
iscusiţi, dar şi unii împaraţi ai Imperiului Roman de Răsărit. În anul 
457 d.H., a urcat pe tron, împăratul Leo I sau Bessul. În timpul domniei 
lui, a fost extinsă Mânăstirea Vlaherne, construită de împărăteasa 
Pulcheria.  
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Justinian, împăratul creştin – canonizat. Imperiul Roman de 
Răsărit a cunoscut o revigorare fără precedent sub conducerea lui, - 
născut în anul 482 d.H., la Taurisim, (lângă Scopjie), vatră straveche a 
vlahilor. Justinian a scris tratate religioase, a condus Sinoade, a 
reconstruit măreaţa “Sfânta Sofia” şi a zidit multe mânăstiri în 
Palestina. Diplomatul aromân Marcu Beza scria că Justinian, pentru a 
păzi mânăstirea din muntele Sinai de atacurile sarazinilor, a adus vlahi, 
cărora localnicii le spuneau gebalie (oameni de la munte). Împăratul 
Justinian a stopat ereziile (nestorianismul) şi a înfiinţat Dioceza 
Justiniana Prima, fiind considerat un actor cu rol determinant în istoria 
creştinismului, fapt pentru care a fost canonizat. 

După el, împăratul Heraclius a introdus greaca ca limbă oficială 
în Imperiu, demarând, astfel, un proces de elenizare. Influenţa limbii 
de cult a fost resimţită şi în limba aromânilor, care a preluat, în timp, 
termeni religioşi greceşti. Cuvântul grecesc “ayiu” a luat locul 
echivalentului de origine latină şi, astfel, în loc de “Sân’Nicoară” s-a 
consacrat forma “Ayiu’Nicola”. Singurele expresii latineşti care s-au 
păstrat sunt “Sum’Vâsii”, “Sum’Chetru” şi “Stâ’Mâria.”  

Este cunoscut faptul că Bizanţul era plin de toponomii care 
certificau prezenţa vlahior într-un număr mare în Imperiu. O reperare, 
a sfinţilor aromâni reface arealul geografic, destul de extins, al vlahilor 
în Balcani (Macedonia, Epir, Tesalia, Munţii Hemus şi Rila, Serbia, 
Kosovo, Bosnia Herţegovina, Muntenegru, Croaţia, Kosovo, Albania). 

Sfinții Chiril și Metodiu. Începând cu secolul al VI-lea d.H., 
odată cu invazia slavilor în Peninsula Balcanică, au avut loc multe 
migrări de populaţii. Împăraţii bizantini s-au gândit la extinderea 
Imperiului prin aducerea la creştinism a slavilor. In acest scop au fost 
trimişi ca misionari Chiril (826- 869) şi Metodiu (815-844). Cei doi au 
inventat alfabetul glagolitic care, ulterior, îmbunătăţit a fost denumit 
alfabet chirilic, punând bazele slavonei literare. Traducând Sfânta 
Scriptură şi alte cărţi de cult, cei doi fraţi au reuşit să impună influenţa 
culturală şi politică a Bizanţului în Balcani şi Europa Centrală. Chiril şi 
Metodiu au adus la creştinism popoarele slave de pe teritoriul actual 
al Cehiei, Slovaciei, Serbiei, Croaţiei. Totodată, ei au înfiinţat cunoscute 
şcoli teologice unde au studiat mulţi discipoli ai lor. 

Consideraţi slavi de unii biografi, sau greci de alţii, Gheorghe 
Șincai a scris și despre ipoteza că „ar fi putut fi vlahi de origine, întrucât 
în secolul al IX-lea, Tesalonicul era un centru cu o populaţie numeroasă 
vlahă, descendenţi ai vechii populaţii romanice.” Ceea ce are relevanţă 
în istoria creştinismului este că cei doi fraţi, Chiril şi Metodiu, au fost 
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consideraţi “Apostoli” ai popoarelor slave din Europa Centrală, fiind 
canonizaţi şi cinstiţi de biserica ortodoxă universală.  

Sfântul Clement şi Sfântul Naum – au continuat misiunea 
fraților Chiril și Metodiu, având o prodigioasă activitate religioasă în 
cadrul Școlii Teologice din Ohrida, pe care au înfiinţat-o. O serie de 
documente din arhiva bisericii Sfântului Clement atestă faptul că în 
secolul al XI-lea, la “Ohrida exista o mare concentrare de vlahi care 
aveau Episcopatul lor condus de preotul Ioanes” (cf. Petre Năsturel). 

În cele trei Diplome Imperiale semnate de Vasile al II-lea 
Bulgaroctonul, sunt mentionaţe şi episcopiile arondate: Castoria, 
Scopje, cea a “vlahilor” fiind a 23-a eparhie, supusă scaunului Ohridei 
(1020). Ulterior, la Vranjie (sudul Serbiei) este menţionat un Episcopat 
al Vreanotes sau al Vlahilor.  

Sfânta Parascheva. Din rândul comunității vlahe, din periferia 
cetății sfinte (Polea) a fost și o tânără vlahă din Epivat, Parascheva, care 
avea să ajungă, peste veacuri, Sfânta cea mai cunoscută și iubită în 
Balcani de toate etniile conviețuitoare (bulgari, sârbi, vlahi, români). A 
abandonat averea și casa părintească, mergând la mânăstirea Vlaherne 
o perioadă de timp, apoi la Ierusalim. Având înştiinţare divină, s-a 
întors la Constantinopol pentru a-și da obștescul sfârșit. Urmărind, în 
decursul câtorva veacuri, periplul moaștelor sale din Constantinopol, 
Târnovo, Vidin, Belgrad și, în cele din urmă la Iaşi, în Moldova, 
constatăm cât de ocrotită a fost de domnii creștini din Balcani. 
Peregrinarea moaştelor sale prin spaţiul balcanic a determinat și 
extinderea cultului Sfintei Parascheva în rândul ortodocșilor de 
diferite etnii care au iubit-o și au venerat-o, construiindu-i mânăstiri și 
biserici care-i poartă numele. Deoarece moaștele sfintei nu au poposit 
în Grecia, ea a rămas necunoscută de greci şi de vlahii de acolo, unde 
venerată este Sfânta Paraschevi Romana.  

Sfântul Dimitrie cel Nou sau Basarabov – a trăit în secolul al 
XIII-lea, în timpul Imperiului Asăneștilor. Biografii consemnează că  
s-a născut într-o familie de vlahi, în satul Basarabov, de pe malul râului 
Lom. Viața și minunile săvârșite de acest sfânt sunt foarte cunoscute, 
deoarece a devenit ocrotitorul Bucureștiului. 

Interesant este faptul că, în cele mai multe cazuri, când este 
vorba de sfinți de sorginte aromână, chiar și peste veacuri, există un 
liant, o “voce a sângelui”, o înștiințare divină care face ca ei să fie ocrotiţi 
de consângeni. De exemplu, că răscumpărarea moaştelor Sfintei 
Paraschevia de la Constantinopol a fost făcută de domnul Moldovei, 
Vasile Lupu, el însuși de sorginte aromână. La fel, negustorul care a 
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răscumpărat moaștele Sf. Dimitrie Basarabov, de la ruşi, a fost aromân. 
Există o spirală peste timp, o legătură invizibilă, care conduce la 
“stranii coincidențe” pentru unii, sau la evidente legături spirituale 
pentru cei credincioși.  

Vorbind despre itinerariul parcurs de moaștele sfinților care au 
traversat mai multe localități, recunoaştem, de asemenea, centrele de 
cultură și spiritualitate aromânești. Unul dintre acestea a fost cetatea 
Târnovo din Imperiul Vlaho-Bulgar, condus de frații Asan (de origine 
vlahă) care au manifestat mare evlavie pentru sfinții aromâni. Ei au 
construit în secolul al XII-lea cetatea Tsarevets (a Țarilor) cu o 
Patriarhie măreață și biserici monumentale, unde au mutat centrul de 
spiritualitate balcanic. Astfel, a fost transferat epicentrul vieții monahale 
din Ohrida, vlahii trecând sub jurisdicția Patriarhiei de Târnovo. Cu 
acest prilej, Ioan Caloianul adună la un loc, în cetatea Târnovo, 
moaștele mai multor sfinți aromâni (Sf. Parascheva, Sf Filofteia, Sf. 
Dimitri Basarabov, Sf. de Rila, Sf.Ilarion din Meglen). Acest fapt de a 
concentra într-un singur loc, atâția sfinți aromâni a fost fără precedent 
în istorie și merită consemnat.  

Un alt fapt, care reiese din documentele vremii, este legătura 
strânsă între sfinții aromâni care au trăit în același veac, dar la distanțe 
considerabile. Se păstrează la Târnovo, scrisori de corespondență între 
Patriarhul Eftimie (care a înființat mari școli teologice în cetatea 
Țarilor și a pus bazele unei vieți monahale cu mulţi discipoli, fiind 
canonizat după moarte), cu Sfântul Nicodim de la Tismana (care a pus 
bazele monahismului, a ctitorit multe mânăstiri și a propovăduit 
curentul isihast în Țara Românească) și cu Mitropoitul Ciprian al 
Kievului (un mare învățat al vremii care a organizat o parte din 
biserica rusească veche). Cei trei s-au sfătuit în privința dogmelor 
teologice și a păstoririi duhovnicești, știut fiind că au avut mulți fii 
duhovnicești.  

Putem concluziona că între preoții aromâni, canonizați ulterior 
și care au trăit în aceeași perioadă de timp, a existat o colaborare 
fructuoasă, ca într-o rețea modernă de network. Totodată, mulți 
agiografi ai sfinților aromâni au avut aceeași sorginte ca și sfinții 
despre care au scris. (Facem referire la Patriarhul Eftimie care a relatat 
viața Sf. Parascheva, la Grigore Țamblac care a scris despre Sf. Eftimie, 
Sf. Filofteia etc.).  

Lex Valachorum. Scoaterea vlahilor de sub episcopatele locale 
şi trecerea lor sub Arhiepiscopia de Ohrid, apoi de Vranja şi Zica, 
precum şi înfiinţarea de episcopii fără localităţi bine delimitate au fost 
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abateri de la canoanele Bisericii Răsăritene, cu scopul de a rezolva 
situaţia, oarecum specială, a vlahilor atât de răspândiţi. Aceste 
demersuri au însemnat o recunoaştere a vlahior în Bizanţ şi o mai bună 
comunicare între ei.  

Un Episcopat al vlahilor a funcţionat pentru scurt timp la Lerin 
(Florina, 1335) şi, apoi, Prilep până la cucerirea acestuia de către 
Ștefan Duşan. Numărul documentelor care vorbesc despre vlahi, sunt 
relativ multe în arhivele sârbeşti şi încep cu secolul al XII-lea (cf. Silviu 
Dragomir). Există precizări şi privind legea vlahă dată pentru 
Mânăstirea Sfinţilor Arhangheli a vlahilor din Prizen (Kosovo). 

Pentru prima dată “zakon vlahon” a fost emisă de Ștefan Milutin 
în anul 1313, pentru mânăstirea Banja din Mitroviţa (sudul Serbiei).  

Alte documente stipulează donaţiile vlahilor pentru Gracanica 
şi Decani. Analizând aceste acte observăm că vlahii erau răspândiţi în 
tot regatul sârb, iar regii ȋi arondau mânăstirilor; se sustrăgeau de la 
normă cei care trăiau în enclave autonome şi vlahii din Bosnia. Lex 
Valachorum a fost implementată începând cu 1436 şi în Croaţia, unde 
era reglementat modul cum era comercializat “caseum vlahum”.  

Sfântului Vlaho. In decursul istoriei au fost semnalate dizlocări 
multipe de populaţii compacte sub diverse pretexte. Acest fapt explică 
şi existenţa unor sfinţi care au trăit în alte spaţii geografice, decât cele 
tradiţionale. Un exemplu este cel al Sfântului Vlaho, care s-a născut 
într-o familie de vlahi despre care istoricul Nicolae Iorga spunea că 
este posibil să fi intrat în elita armatei bizantine, ajungând până în Asia 
Mica. Aducerea moaştelor sfântului Vlaho în secolul al X-lea la Raguzza, 
una din cetăţile cu o populaţie compactă de vlahi, la acea vreme, a 
condus la salvarea cetăţii de invazia veneţienilor. Aprioric, moaştele 
Sfântului Vlaho au fost purtate prin multe localităţi ale vlahilor din 
Grecia, Bulgaria, Albania, Muntenegru. In multe locuri au fost 
construite biserici cu acest hram. 

Sfântul Nicodim - de la Tismana. Dintre monahii athoniţi, 
Sfântul Nicodim a fost un promotor al isihasmului şi al rugăciunii 
neîntrerupte a lui Iisus. Despre el, istoricul Nicolae Iorga scria: 
”părintele Nicodim se trage dintr-un neam ales de aromâni din Prilep, 
Macedonia.” În secolul al XIII-lea regele sârb, Ștefan Prvovecani (1217-
1228), a recunoscut organizarea vlahilor de sub stăpânirea sa şi i-a pus 
sub ascultarea arhiepiscopului de Zica (cf. Matei Cazacu). Apoi, Stefan 
Duşan, dorind să se proclame ţar, a mutat centrul ecleziastic la Pec, pe 
care l-a ridicat la rangul de Patriarhie în anul 1346, fapt ce a 
nemulţumit Patriarhia din Constantinopol. Sfântul Nicodim a fost 
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mediator în acest diferend, mijlocind împăcarea Patriarhiei din 
Constantinopol cu cea Sârbească, nou înfiinţată. 

Sfântul Nifon – cel dintâi canonizat de Biserica Ortodoxă 
Română. Nifon, Patriarh al Constantinopolului s-a născut în anul 1434, 
în Peloponez. Având chemare monahală, la vârsta de 12 ani, a mers la 
un duhovnic îmbunătăţit din Arta. La scurt timp, din cauza venirii 
turcilor, Nicolae a plecat la Korcea unde despot era Gheorghe 
Scandenberg (Kastrioti). Aici, Nicolae a fost hirotonit cu numele de 
Nifon. Deoarece turcii au intrat și în Albania, Nifon s-a retras la Ohrida, 
apoi a mers la mânăstirea Dionisiu. Vestit pentru harurile și 
înțelepciunea sa, Nifon a fost ales Mitropolit în Tesalonic și, apoi, 
Patriarh al Constantinopolului (1434-1440). Situația în Cetatea Sfântă 
s-a deteriorat și a devenit complicată după capitularea înaintea 
Imperiului Otoman în 1453. Patriarhul Nifon cade victimă unui 
complot împotriva sa şi din acest motiv renunță la scaunul patriarhal 
și se retrage la Adrianopol. Acolo, l-a întâlnit Domnul Țării Românești, 
Radu cel Mare, şi l-a chemat în anul 1503 să organizeze viața 
bisericească, din scaunul de Mitropolit. Nifon a fost pus însă în postura 
de a gira comportamentul imoral al domnitorului, fapt ce l-a 
determinat să plece în Sfântul Munte și, apoi, la Mânăstirea Dionisiu, 
unde a murit în anul 1508. La scurt timp, a murit sub blestem Radu cel 
Mare, al cărui trup nu a putrezit după moarte. De aceea Domnitorul 
Neagoe Basarab a cerut o parte din moaștele sfințite ale părintelui 
Nifon (capul și mâna dreaptă) pe care le-a aşezat peste cavoul cu trupul 
neputrezit al lui Radu cel Mare. După citirea rugăciunii de dezlegare, 
alcătuită chiar de patriarhul Nifon, s-a întâmplat minunea dezlegării 
blestemului, şi trupul domnitorului Radu cel Mare a putrezit. Moaștele 
Sfântului Nifon au fost aşezate în raclă şi depuse iniţial la Curtea de 
Argeş iar apoi la catedrala din Craiova şi la Mânastirea Dealu din 
Târgovişte. Sfântul Nifon a fost primul sfânt canonizat de B.O.R. şi cultul 
său a fost generalizat în toată lumea ortodoxă, cu prăznuire pe 11 
august. 

Sfântului Visarion. În secolul al XVI-lea a ajuns Mitropolit al 
Larisei, vlahul Visarion, care pentru bogata activitate ecleziastică a fost 
declarat sfânt. Moaștele Sfântului Visarion au fost aduse în procesiune 
la București și Teleorman (Drăgănești Vlașca) în timpul ciumei lui 
Caragea (1813-1814) stopând răspândirea acestei epidemii neiertătoare. 
În semn de recunoștință au fost ridicate la București trei lăcașuri de 
cult care-l au ca sfânt ocrotitor pe Visarion, arihiepiscopul Larisei.  
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Sfântul Iosif cel Nou. Într-o familie de negustori aromâni din 
Raguzza s-a născut şi Sfântul Iosif cel Nou. Murind tatăl lui la vârsta de 
10 ani, mama îl trimite la studii la un unchi de-al său, din Ohrida. Ioacob 
a intrat în monahism la biserica Sfânta Maria, sub numele de Iosif. A 
mers apoi în Sfântul Munte Athos, slujind la mai multe mânăstiri. 
Sporind în har, a ajuns un duhovnic renumit şi un bun chivernisitor al 
averii mânăstireşti. Pentru aceasta a fost trimis de patriarhul din 
Constantinopol la o mânăstire din Adrianopol pentru a pune lucrurile 
în bună rânduială. Deşi modest, Iosif a fost remarcat pentru virtuţile 
sale şi minunile pe care le înfăptuia în scaunul de spovedanie. A plecat 
la Vatoped, căutând isihia, la un schit arondat mânăstirii. Deşi bătrân, 
împlinise 82 de ani, lucrarea lui nu se încheiase. Murind Mitropolitul 
Banatului şi situaţia în zona cotropită de turci fiind una dezastruoasă, 
mulţi monahi bănăţeni care-l cunoscuseră la Cutulumuş pe Iosif au 
insistat să accepte să urce pe scaunul mitropolitan. Luându-şî misiunea 
cu seriozitate, Iosif cel Nou a pus pe un nou făgaş viaţa bisericească din 
zonă. Multe sunt minunile pe care le-a săvârşit în timpul vieţii şi mai 
multe după trecerea la cele veşnice. Sfinţenia sa era recunoscută şi de 
animale, care-l ascultau (caii îndărătnici de la căruţa au pornit doar 
după ce sfântul le-a poruncit), de turcii care veneau să ceară 
tămăduire, după care mulţi dintre ei s-au botezat în credinţa ortodoxă. 
Una din minunile pentru care a căpătat renumele de sfânt, din viaţă, a 
fost stingerea prin invocarea Duhului Sfânt a incendiului care 
izbucnise în Timişoara şi care extinzându-se rapid, putea aduce mari 
pagube materiale şi umane. Prin rugăciunea curată a Mitropoitului 
Iosif cel Nou, bunul Dumnezeu a revărsat ploaie, incendiul a fost stins 
şi oraşul salvat. Cu 3 ani înainte de moarte s-a retras la Partoş, o 
localitate de lângă Timişoara de unde şi-a luat şi numele de Iosif cel 
Nou de la Partoş. A murit în anul 1656, la vârsta de 85 de ani şi 
canonizat în anul 1992 prin generalizarea cultului. Sfântul Iosif cel Nou 
este considerat ocrotitorul Banatului şi este prăznuit în data de 15 
septembrie, unde se realizează o procesiune impresionantă la 
Catedrala Mitropolitană din Timişoara, unde se află racla cu moaştele 
sfântului. Iosif cel Nou este considerat de asemenea ocrotitorul 
pompierilor militari, cunoscută fiind minunea Sfântului de stingere a 
incendiului. O biserică cu acest hram a fost construită şi în Bucureşti şi 
poartă numele “Biserica Pompierilor”.  

Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul Moldovei. Exista un “Jus 
valachicum” şi pentru vlahii din Polonia şi Moravia. Din rândul 
comunităţii vlahe din Lvov, care în secolul al XVII-lea, aparţinea 
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Poloniei, s-au evidenţiat familia clisureană, Leontie şi Misira Barilă, 
părinţii teologului Dosoftei, cel care a fost ales în anul 1671, Mitropolit 
al Moldovei. Cunoscător al multor limbi străine, cărturar erudit, 
Dosoftei a fost primul traducător de cărţi din slavona veche şi din 
greacă, în limba română. El a tradus şi a tipărit la Tipografia pe care a 
înfiinţat-o la Iaşi cărţi esenţiale: Moliftelnicul, Noul Testament, 
Liturghierul şi multe lucrări patristice. A fost primul versificator al 
Psaltirii, fiind considerat primul poet naţional şi omul de cultură care a 
pus piatra de temelie la formarea limbii române literare şi bisericeşti. 
Datorită conjuncturilor politice nefavorabile, în anul 1686 a fost luat 
ostatec de către polonezul Jan Sobieski, împreună cu care s-a întors la 
Lvov, unde a păstorit cu dragoste comunitatea valahă din care făcea 
parte. S-a împotrivit trecerii vlahilor de partea uniaţilor şi a dus mai 
departe opera de traducere de cărţi până în clipa morţii, survenită în 
anul 1693, la Jolkiew, astăzi în Ucraina.  

Sfântul Visarion Sarai. Identificarea aromânilor în cadrul 
statelor slave, nou formate a fost dificilă din cauza mobilităţii 
frontierelor şi a migraţiei lor pentru un trai prosper. Vechi documente 
fac referire la vlahii din Muntenegru (Cetinjie, Clissa), Bosnia, 
Herţegovina şi la cei de la frontierele slovene, unde beneficiau de 
scutiri de taxe în schimbul apărării graniţelor de o posibilă invazie a 
turcilor. În anul 1718, după o confruntare între austrieci și otomani, se 
încheie Pacea de la Passarowitz, care prevedea trecerea Banatului și a 
Olteniei sub stăpânire austriacă. Episcopul de Râmnic a fost pus sub 
ascultarea mitropolitului sârb de la Carloviț. Până în anul 1739, când, 
după Pacea de la Belgrad, situația a fost remediată, în Banat și Oltenia, 
populația creștină a dus lupta contra Uniației cu Roma, impusă de 
împărații austrieci. Un reprezentant al acestei lupte a fost Sfântul 
Visarion Sarai. Acesta s-a născut în anul 1714 în Bosnia, în sânul unei 
familii de vlahi. Probabil fugind din calea turcilor care ocupaseră 
Bosnia, părinții lui s-au mutat la Kostainița, în Croația.Visarion s-a dus, 
apoi, în Cetatea Sfântă (Hâgilâchi) unde a fost tuns în monahism la 
mânăstirea Sfântului Sava de către patriarhul Ierusalimului (1738).  
S-a întors în Slovenia și, cu binecuvântarea luată de la patriarhul 
Arsenie al Carlovițului, trece Dunarea, în Banat, cu misiunea de a 
împiedica convertirea ortodocşilor la catolicism. A propovăduit cu 
ardoare în mai multe zone: Orăștie, Siliște, Dobra, Arad, Sibiu, 
zădărnicind misiunea prozelitistă a uniaților. A fost prins și dus la 
închisoarea sinistră, Kufstein, din Munții Tirolului, unde a fost omorât, 
alături de alți martiri români și aromâni (Nicolae Oprea, din Săliște; 
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Moise Măcinic, din Sibiel și Ioan din Galeș). Visarion din Sarai a fost 
canonizat în anul 1950, fiind trecut în calendarul orthodox român în 
ziua de 21 octombrie, el fiind o paradigmă pentru o altă cale de 
accedere la sfinţenie, aceea de a mărturisi şi apăra credinţa ortodoxă 
cu preţul vieţii. 

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer. Din Ianina a ajuns la 
Râmnicu Vâlcea vlahul Antonie, numit după canon Sfântul Cuvios 
Antonie de la Iezer, un comerciant iscusit și vrednic, care, după ce s-a 
ocupat o viaţă întreagă cu negustoria și și-a văzut copilul pe calea cea 
dreaptă (Mihail fiind hirotonit preot de mir), la 64 de ani a luat 
hotărârea de a se călugări. A primit binecuvântare pentru Mânăstirea 
de la Iezer, unde, cu aceeasi râvnâ cu care s-a străduit să-și clădească o 
bunăstare materială, a slujit Domnului spre mântuirea sufletului său. 
A căpătat la scurt timp harisma de a putea vindeca oamenii de diverse 
boli și de a-i exorciza de duhurile rele. Și-a apărat cu vehemență fiii 
duhovnicești de pericolul Uniației, Oltenia fiind sub austrieci din anul 
1713. A fost considerat de mireni “sfânt” încă din timpul vieţii şi a fost 
venerat de discipolii săi până în clipa morţii, pe care o prevăzuse cu 
patruzeci de zile mai înainte.  

 Multă vreme, aromânii au fost recunoscuţi pentru comerţul lor 
din orașele așezate de-a lungul căii Via Egnaţia care lega Imperiul de 
Răsărit cu cel de Apus, Constantinopolul cu Roma. 

Sfântul Andrei Șaguna. In timpul Imperiului Otoman, ei au 
putut să-și dezvolte comerțul în autonomiile locale prin anumite 
privilegii economice acordate de sultani. Metropola aromânilor care a 
cunoscut maximă înflorire, Moscopole, a devenit, însă, ținta invidiilor 
pașealelor locale, care au distrus-o complet în asaltul din 1788, an de 
la care a pornit un puternic exod aromânesc în Europa Centrală și 
Occidentală. Mulți dintre aromânii bogați au trecut prin Slovenia și  
s-au oprit, apoi, în Ungaria, la Mișcolț. Din această colonie au făcut 
parte Naum Șaguna și Anastasia Muțiu, părinţii lui Anastase Șaguna, 
care a văzut lumina zilei în anul 1808. Tatăl a murit de tânăr, iar mama, 
fără puteri financiare, a trebuit să-și dea copiii la Liceul catolic din 
Pesta, acolo unde locuia unchiul lor, marele everghet Anastasie 
Grabovski. Anastasia a dovedit statornicie exemplară în credinţă şi o 
perseverenţă de excepţie în trimiterea repetată a petiţiilor către 
Impăratul de la Viena prin care a cerut sistematic dreptul copiilor ei de 
a-şi alege credinţa la împlinirea vârstei de 18 ani. Doleanţa ei a fost în 
final aprobată şi cei trei copiii au ales trecerea la ortodoxie, credinţa în 
care au fost educaţi atât de frumos de mama lor. După terminarea 
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studiilor, Anastase Șaguna fost chemat la Mitropolia din Carloviţ, unde 
episcop era tot un aromân, care l-a tuns în monahism sub numele de 
Andrei. Deoarece Ardealul era inclus Imperiului habsburgic încă din 
1699, Biserica Transilvană se afla sub ierahia sârbească din Carloviţ. 
După moartea lui Vasile Moga, şi el de obârşie aromân, Andrei Șaguna 
a fost ales episcop vicar de Sibiu. Despre Mitropolitul Andrei Șagina  
s-a vorbit și s-a scris foarte mult, pe măsura faptelor sale. De aceea, în 
acest context ne vom delimita doar la restituirea a câtorva rânduri care 
concentrează suficient de elocvent dimensiunile personalității sale, 
extrase dintr-un „Discursul de recepţie” al lui Nicolae Popeea de la 
Academia Română, din anul 1900: "Mitropolitul Andrei Saguna a fost 
un bărbat aproape extraordinar, trimis de Providenţa Divină pentru 
fericirea poporului său; că el a fost un Moise, pentru că şi el, ca şi acela, 
a eliberat poporul său, conducându-l în pământul autonomiei şi 
independenţei; şi el, ca şi acela, dădu poporului său tablele legii: 
Statutul organic; şi, în fine, lovi în piatră şi dădu apa cerească poporului 
său: ştiinţa, lumina, cultura. Despre un astfel de bărbat, pe drept 
cuvânt, se poate zice că el, pururi va străluci ca un luceafăr pe orizontul 
bisericii şi naţiunii române.”  

Într-adevăr aureola Sfântului Andrei 
Șaguna, considerat un “Apostol” al neamului 
românesc, străluceşte începând cu 20 octombrie 
2011, când a fost canonizat în Catedrala din Sibiu, 
unde a slujit cu mare har în timpul păstoririi  
sale arhiereşti. Ardelenii îi sunt de-a pururi 
recunoscători, multe instituţii bisericeşti sau 
pedagogice, din aproape toate oraşele din Ardeal, 
figurând sub acest patronimic. După canonizarea 
Sfântului, şi anumite locaşuri de cult din ţară au 
luat numele lui Andrei Șaguna. La Constanța, unde 

trăiește o puternică comunitate de aromâni, s-a înființat a Fundație 
culturală aromână ”Andrei Șaguna”, cu o Universitate aferentă, care îl 
are protector pe Mitropolitul Ardealului. Această Fundație, a întocmit 
un dosar prin care a solicitat Bisericii Ortodoxe Române, canonizarea 
lui Andrei Șaguna. Mândria și cultul confraților săi, aromânii, a rămas 
foarte puternică, dincolo de strălucirea faptelor sale, deoarece regăsesc în 
această personalitate, nu numai multe dintre caracteristicile prototipului 
de aromân dar, și o anumită doză de patriotism, fidelitate și ataşament 
pentru coetnicii săi, cu care chiar conversa în limba maternă. Păstor 
înţelept al turmei de credincioşi români a fost şi “celnic” al coloniei de 
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comercianţi aromâni de la Sibiu şi Braşov, la averea cărora a apelat, nu 
de puține, ori pentru a întemeia publicații, pentru, a zidi lăcaşuri de 
cult şi şcoli, pentru a sprijini, în egală măsură, studenţi români şi 
aromâni, prin bursele acordate de ASTRA, având corespondenţă cu 
fondatorul ei, mecena Emanoil Gojdu din colonia aromânilor din Pesta 
(Ungaria). Șaguna moştenea o serie de alte calităţi specifice aromânilor 
acelor vremuri: moralitate, echilibru, hărnicie, poliglosie şi desigur o 
inteligenţă nativă dublată de seriozitatea aprofundării studiilor 
efectuate. Putem spune, din acest punct de vedere, că Sfântul Andrei 
Șaguna este şi un exponent al tipologiei sfinţilor aromâni, în general, cu 
menţiunea că, el a excelat la toate capitolele.  

Neomartirii calendarului creștin - ortodox. Odată cu venirea 
turcilor în Balcani și cucerirea Constantinopolului (1453) între 
secolele al XV-lea și al XIX-lea a fost înregistrat un mare număr de 
martiri, din rândul creştinilor, care nu au acceptat convertirea la islam. 
Este plin calendarul universal și național de neomartiri, dintre aceștia 
și mulți aromâni. 

Sfânta Zlata din Meglenia nu a vrut să urmeze exemplul 
semenilor ei din Nânta (localitate forțată să treacă la islam în secolul al 
XVII-lea), plătind cu viața refuzul de a abdica de la credința 
strămoșească. Mai înainte, în secolul al XII-lea, tot în zona Meglen, a 
fost cazul Sfântul Ilarion cel Nou.  

Mișcarea de eliberare a popoarelor creștine de sub jugul 
otoman, în Balcani, a constituit o pepinieră de noi martiri pentru 
credința ortodoxă. Focarele de susținere a luptei antiotomane au fost 
Sfântul Munte Athos și Meteora, unde vieţuiau și mulți monahi vlahi. 

Dumitru din Samarina – a fost un tânăr, vlah din Pind, cu 
chemare de Dumnezeu, care se călugărise în Sfântul Munte. S-a 
implicat în organizarea revoluționarilor și în pregătirea lor spirituală, 
apoi a devenit adevărat militant al acestei cauze. Și-a legat o icoană a 
Maicii Domnului la gât și a plecat prin satele armânești (vlahuhori) să 
propovăduiască necesitatea mobilizării unui număr tot mai mare de 
oameni care să se implice în revoluția antiotomană și implicit 
procreștină. A fost, însă, prins de oamenii lui Ali Pașa și băgat la 
închisoare, unde a îndurat cumplite suplicii. Cu toate insistențele 
turcilor, Dumitru nu a acceptat să-și dea icoana jos de la gât, 
dovedindu-se a fi un adevărat mărturisitor al dreptei credințe. A 
îndurat chinurile până în clipa morţii, 18 august 1808. A fost canonizat 
de Biserica Ortodoxă a Greciei, în anul 1984, sub numele de Dumitru 
din Samarina, crescând, astfel, numărul neomartirilor de origine 
aromână.  
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Sfantul Cosma Etolianul a fost un monah vlah care a avut 
sarcina grea de a colinda prin satele vlahilor din Tesalia și Pind cu 
scopul pregătirii morale și spirituale necesare unei insurecții populare 
majore. S-a născut în satul Copacii Mari din regiunea Etolia, în anul 
1714. Cu binecuvântarea patriarhului din Țarigrad, călugărul Cosma a 
întreprins timp de 20 de ani o intensă activitate misionară în Tesalonic, 
Veria, Acarnania, Etolia, Zagori, Kefalonia, Epirul de Nord, în zonele cu 
mare concentrare a vlahilor. Cosma Etolianul avea misiunea de a 
lumina poporul aflat în ignoranță prin acceptarea de a frecventa 
cursurile școlare și a participa la slujbele din biserică, iar acolo unde 
nu existau școli primare și biserici s-au făcut eforturi comunitare de a 
fi construite. Vlahii de la sate, păstori prin excelență, cu o viață de 
transhumanță, pentru că nu stăpâneau limba greaca se împotriveau, 
deseori, ideii de instrucție în școală și în biserică în această limbă. 
Cosma Etolianul a încercat să-i convingă să îmbrățișeze limba greacă, 
pretextând deseori că limba vlahă este “limba dracului”, că Sfânta 
Evanghelie este în limba greacă, pentru că numai aceasta este plăcută 
lui Dumnezeu și îi afurisea (anathema) pe cei care nu doreau să-și 
abandoneze limba de acasă (cf. Alexandru Hagicaghi). Propaganda lui 
a dat roade, în special în Zagori, unde 40 de sate aromânești au fost 
deznaționalizate, abandonându-și limba maternă. 

 Nu peste tot, însă, a avut crezare: în satul Pisuderi din Epir a 
fost alungat de conaționalii lui. (cf. Liacu) Turcii au simțit care ar fi fost 
pericolul acestei misiuni, pe timp îndelungat și, sub suspiciunea că ar 
fi spion rus, l-au omorât și l-au aruncat în râul din satul Kolikontasi. 
Trupul său a fost recuperat de preotul Marcu, din acel sat şi a fost 
îngropat în biserica Sfânta Maria. Prima biserică cu hramul sfântului a 
construit-o la scurt timp, în mod paradoxal, Ali Pasa, satrapul de Berat 
și, ulterior, de Ianina. Motivația a fost una umană, care nu a ținut cont 
de diferența confesională, Ali Pașa manifestându-și recunoștința 
pentru profeția pe care sfântul Cosma Etolianul i-o făcuse în timpul 
vieții privind urcușul fulgerător al carierei sale politice, fapt adeverit 
ulterior. Cosma Etolianul a fost considerat sfânt încă din timpul vieții 
pentru misionarismul său de a lumina poporul pentru apărarea 
credinţei, aflată sub pericolul islamului.  

Sfinții vlahi, care au mărturisit cu viața credința ortodoxă, sunt 
cinstiți în toată Grecia. Pentru aromâni, totuși, Sfântul Cosma Etolianul 
este unul “atipic”, deoarece, prin îndemnul dat consângenilor de a-și 
abandona limba maternă și prin punerea lor sub anatemă a adus 
prejudicii ființei etnice până la stingerea ei completă în multe sate de 
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vlahi. Acest lucru a condus la o reacție de adversitate din partea multor 
coetnici. Unii pornesc de la acest exemplu negativ de conduită 
(blestemare) și, prin extensie, ajung să fie deosebit de suspicioși vis-à-
vis de clericii, îndepărtându-se de viața bisericească și punându-și în 
pericol mântuirea personală. Însă, mai presus de toate, nu este nimeni 
să judece un semen, cu atât mai mult un monah. 

Sfinți în calendarul catolic. De regulă, sfinţii proveniți din 
lumea armânească au aparţinut credinţei ortodoxe. Există însă şi două 
excepţii. 

Vladimir Ghika. Monseniorului Vladimir Ghika a fost descendent 
al familiei domnitoare din Moldova despre care unii biografi susţin că 
este de origine aromână iar alţii, albaneză. El a fost botezat ortodox la 
Constantinopol, dar emigrând fortuit în Franţa a fost hirotonit preot 
catolic cu dreptul însă de a sluji atât în rit latin, cât și în cel oriental. A 
fost singurul caz în istoria bisericii de acest fel, prefigurând un 
ecumenism original. A trăit smerit, făcând multe acte de caritate și a 
murit ca un martir, în 1954. Biserica Catolică l-a beatificat în anul 2010 
într-o ceremonie fastuoasă la București.  

Maica Tereza Tot o excepție, o putem considera pe Maica 
Tereza, a cărei sorginte rămâne încă controversată. Este o certitudine 
că s-a născut în anul 1910, la Scopje, în mahalaua vlahilor. Apoi, tatăl 
ei, Nicolae Boiagi, a fost constructor (o îndeletnicire frecventă la 
aromâni) și era de religie ortodoxă. Numele de Boiagi există la familii 
aromânești emigrate din Moscopole (Mihai Boiagi-Viena, Dimitri 
Boiagi-Scopje). Totodată, Nicolae Boiagi a militat pentru crearea unei 
federaţii aromâno-albaneze, toate aceste elemente fiind argumente 
pentru ascendenţa lui vlahă. Murind, însă, devreme, când Agnesa avea 
doar zece ani, ea este crescută de mama ei, Drandafila, albaneză 
catolică. Tereza a fost călugăriță catolică independentă care a fondat 
ordinul Misionarelor de Caritate la Calcutta (India) și care și-a extins 
misiunea de ajutorare a celor săraci în toată lumea. Mare umanistă, 
Tereza a fost numită “Maica” celor bolnavi și în suferință primind, în 
1976, Premiul Nobel pentru Pace. Maica Tereza a fost sanctificată pe 4 
septembrie 2016 la Vatican de către Papa Francisc. Din păcate, nici o 
asociație culturală aromânească de la Scopje, din Albania sau de la 
București nu a cerut până acum clarificarea obârșiei ei, care, cel puțin 
din partea tatălui, este aromână.  

Concluzii. Încercând să raportăm numărului sfinților aromâni, 
la numărul acestei populaţii, constatăm că procentul acestor sfinți este 
semnificativ de mare, și, totodată, destul de important în ceea ce 
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privește aportul lor spiritual, la păstrarea credinţei şi la mântuirea 
lumii balcanice şi ortodoxe în special.  

Un demers de recuperare a sfinților aromâni, ca și a altor 
personalități, în general, este, adeseori, anevoios pentru că mărturiile 
despre originea lor, sunt fie inexistente, fie insuficiente. Dacă pentru 
sfinții din trecutul îndepărtat nu există izvoare suficiente, pentru cei 
contemporani situația este de neînțeles. Există, totuși, explicația că, 
dacă în primele veacuri ei conviețuiau împreună cu alte etnii, 
împărțind același spațiu geografic, era mai greu să decodifici cărei 
comunități aparțineau, dacă acest lucru nu era consemnat explicit.  

Apoi, după formarea statelor naționale, de cele mai multe ori, 
curentul naționalist proeminent a făcut să fie omise sau anulate 
celelalte etnii. Situaţia a devenit confuză și după schimbarea forţată a 
numelor armâneşti specifice, adăugându-le sufixe slave sau grecești 
(Popovici, Yioryis).  

Pe de altă parte, mult timp în istorie credincioșii de rit oriental 
erau numiți greci și se făcea confuzia dintre rit și etnie. Existau cazuri 
când în biografia unui sfânt era trecut faptul că aparținea unei anumite 
patriarhii (sârbească, de exemplu) și, atunci, concluzia superficială era 
că acela era de etnie sârbâ.  

Pentru aflarea rădăcinilor entice ale unui sfânt, trebuie însă 
citită cu atenție biografia lui și căutate elementele specifice etniei 
aromâne. Identificarea se poate face numai dacă sunt cunoscute toate 
mărcile identitare care definesc etnia (nume, limbă, obiceiuri, locuri de 
origine, parcurs istoric, rude, prieteni).  

Satisfacerea acestor elemente sau a unuia dintre ele, poate fi 
determinant. De exemplu, atunci când întâlnim apelativul “vlah”, 
“vlaho”, “vlasie”, “cuțovlahul”, “țințarul” este uşor să gândim că este 
aromân.  

De exemplu, în cazul Sfântului. Sava cel Nou care s-a nevoit 
mulți ani la Ierusalim, există o cărticică a Sfântului Ioan Iacob 
Hozevitul, care i-a fost ucenic, cu poezii închinate duhovnicului său, 
Sava Cuțovlahul, aceasta fiind o mărturie evidentă pe care, însă, nu o 
regăsim în nici una dintre biografiile scrise despre acest sfânt. Astfel 
de exemple pot fi multiplicate. 

Interesant de semnalat, în ceea ce privește spațiul românesc, 
este și faptul că o serie de sfinţi din matca vlahilor balcanici, fie au 
vizitat în timpul vieţii lor Principatele Române (Sfântul Nifon, Sfântul 
Visarion), fie, după moarte, moaştele lor au poposit vremelnic în Tările 
Române (Sfântul Visarion), fie au rămas pentru totdeauna pe aceste 
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meleaguri (Sfânta Parascheva, Sfânta Filofteia, Sfântul Dimitrie cel 
Nou). Aceste legături spirituale, dincolo de faptul că reflectă, în general, 
unitatea credinței creștin – ortodoxe în spațiu și timp, sunt încărcate și 
de altfel de semnificații, destul de grăitoare, în ceea ce privește modul 
în care s-au receptat, reciproc, vlahii de la nord și sud de Dunăre, dacă 
luăm în considerare că Moldova este ocrotită de Sfânta Parascheva, 
Tara Românească de Sfântul Dumitru, Ardealul de Sfântul Andrei 
Saguna iar Banatul de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, Râmnicu Vâlcea 
– de Sfântul Antonie de la Iezer. 

De aceea, considerăm că merită să receptăm într-un mod 
special, să trăim cu emoții speciale, acest eveniment de la Constanța – 
oficierea Sfintei Liturghii în limba maternă a armânilor – a tuturor 
acestor Sfinți, canonizați pe meleagurile românești. Demersul nostru 
de ai aduna sub acest numitor, al etniei din care s-au înălțat, dorința 
aromânilor de a-i invoca, se impune acum, când provocările acestui 

secol sunt atât de mari și ființa 
noastră spirituală și etnică expusă 
distrugerii și pieirii. Să le cerem 
ajutorul, astfel încât să fim ca și ei, 
biruitori. Să biruim păcatele, patimile, 
ura și neînțelegerile dintre noi, 
competiția dusă la extrema invidiei, 
să biruim dușmănia celor care 
trudesc zi de zi pentru ștergerea 
identității noastre etnice și de 
credință, astfel încât să putem fi și 
noi, aromânii, la ziua judecății, “la 
număr” și de partea cea dreaptă. 
Mijlocitori îi punem pe sfinți, 
cărora le cerem cu tărie: Sâmțălor, 
Ayilor al Dumidză, fâțeț arigeai 
ti noi!           
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Aromânii – în istoria cărții vechi românești  
  Nicodim de la Tismana  

– cel dintâi caligraf și miniaturist  
 

Maria PARIZA - profesor, doctor în filologie   
 
Istoria cărții vechi românești pornește cu epoca caligrafilor şi 

miniaturiştilor (atestată în Ţara Românească, ca gen de scriere, la 
începutul secolului al XV-lea) şi se extinde până în anul 1830, limita 
superioară convenţională, pentru cartea românească veche.1 Scrierile 
realizate în tinda mănăstirilor poartă semnături de caligrafi sau 
tipografi care reflectă – de multe ori, legături dintre cele mai 
surprinzătoare, peste granițe și timp, manifestate în lumea creștin – 
ortodoxă. Dintre acestea, nu au lipsit nici cele ale vlahilor balcanici, 
așezați benevol în acest spațiu, cu mult înainte de înfăptuirea statului 
unitar român. 

Un astfel de caz, poate cel mai vechi 
identificat de istorici, este cel al vestitului monah 
Nicodim de la Tismana, cunoscut ca întemeietorul 
vieţii mănăstireşti în Ţara. Românească. Despre 
rolul său providențial în consolidarea credinței 
ortodoxe și înnoirile aduse vieții călugărești, 
despre ctitoriile sale sfinte și calitățile duhovnicești, 
precum și despre minunile săvârșite de Sfântul 
Prea Cuviosul Părinte Nicodim de la Tismana, 
exegeții domeniului au scris foarte mult, pe 
măsura cinstirii ce i se cuvine, iar informațiile sunt 

destul de accesibile. Unele, dintre minunile săvârșite de acest sfânt, le 
regăsim și astăzi în pictura din pridvorul bisericii mănăstirii Tismana 

 
1 Aceste lucrări sunt evidențiate în: Catalogul manuscriselor româneşti /întocmit de 
Ion Bianu; I. Caracaş, tom. I, Bucureşti, Socec, 1907; tom II, 1913; tom III, de Ion 
Bianu; G. Nicolaiasa, Craiova, Scrisul românesc, 1931; tom IV, de Gr. Ştrempel, Florică 
Moisil, L Stoianovici, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1967 și în Bibliografia 
românească veche : 1508 – 1830 , de Ion BIANU, Nerva HODOŞ, Dan; SIMONESCU.Vol 
I, 1508-1716, Bucureşti, 1898; Vol II, 1716-1808, Bucureşti, 1910; Vol.III, 1809-1830, 
Bucureşti, 1912-1936 (continuată de Dan Simonescu); Vol. 4. Adăugiri şi completări, 
Bucureşti, 1944 (Biblioteca Academiei Române) - instrumente cu date complete 
pentru studierea istoriei tiparului şi cărţii româneşti, adunând, într-o matcă, cărţi 
apărute în ţară, dar şi în afara hotarelor, cărţi scrise în limba română sau de români 
în alte limbi.  
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unde se păstrează și moaștele sfântului – degetul arătător de la mâna 
dreaptă – alături de crucea de plumb și toaca în formă de vultur. A fost 
canonizat la 600 de ani de la moartea sa, în anul 1955. 

De aceea, în rândurile care urmează, ne-am propus să aducem 
în prim plan numai latura cultural – teologică a activității sale 
manifestată prin scris și, totodată, să aducem un spor informațional 
privind originea Sfântului Nicodim de la Tismana, asupra căreia s-au 
emis diferite ipoteze, știrile din epocă, în acest sens, fiind foarte 
confuze. 

Originea. Se știe că s-a născut la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 
1310, din tată grec macedonean şi mamă sârboaică. Mulți l-au socotit 
grec de neam, sau grec după tată și sârb după mamă, înrudit cu cneazul 
Lazăr al Serbiei. Alți cercetători moderni2 și contemporani, descoperind 
alte surse documentare și coroborându-le, au ajuns la concluzia că 
monahul Nicodim era de origine vlah macedonean. Receptarea sa, ca 
fiind grec, este motivată prin cunoscuta dificultate de a stabili un cadru 
real, în ceea ce privește prezenţa vlahilor balcanici în alte spaţii, unde 
au emigrat în devălmășie cu grecii. Confuzia a fost una naturală, nu 
intenţionată, determinată de credinţa ortodoxă comună, dar şi de 
faptul că aromânii s-au servit, de veacuri, de limba greacă, în biserică 
şi în şcoli, în relaţiile comerciale şi în corespondenţa lor.  

Plecând de la această realitate, pentru o reconstituire obiectivă, 
unii cercetători au recurs, ca posibilitate de distingere, la analiza 
riguroasă a localităţilor de unde provin aceşti „greci”, ţinând cont de 
faptul că, în aşezările de baştină, bine păzite, vlahii şi grecii nu au 
convieţuit niciodată. 

Nicolae Iorga argumentează, astfel, obârșia sa: „Originar din 
Macedonia, din părţile Prilepului, unde sunt foarte mulţi aromâni şi 
care Nicodim era pe jumătate « grec » pe jumătate « slav » - ceea ce 
însemna o dependenţă mai mult ierarhică decât naţională (s.n) – 
trecând pe la muntele Athos, a fost atras în ţara noastră, nu numai de 
primejdia turcească, dar poate şi prin cine ştie ce legături de rasă. »3.  

Un alt istoric, Ion Arginteanu, el însuși aromân, susţine originea 
vlahă a lui Nicodim, aducând ca argument locul naşterii sale, localitatea 
Prilep din Macedonia, unde „ n-au existat niciodată greci şi românii  
s-au dat întotdeauna cu acest nume ».4 

 
2 De viaţa şi actvitatea călugărului Nicodim s-au ocupat şi cărturarii Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, Al. Piru, Dan Simonescu, I. Arginteanu ş.a. 
3IORGA, N., Histoire des Roumains et de la romanite orientale, Bucureşti , Imprimerie 
d’Etat , 1937, p. 80 ; 
4 ARGINTEANU,I. Istoria românilor macedoneni din cele mai vechi timpuri până în 
zilele noastre, Bucureşti, 1904, p. 23; 
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Alte investigaţii vin să întregească aceste presupuneri. În 
lucrarea „Istoria românilor prin călători“ (Bucureşti, Editura „Eminescu”, 
1981, p. 82), Nicolae Iorga, ocupându-se de regiunea Ohrida şi Prilep, 
menţionează că în anul 1340, acestea formau un principat, în timpul 
domniei lui Ştefan Duşan, care a fost condus de un vlah, Balica, acesta 
declarându-se independent, după moartea domnitorului. Din 1348, a 
fost descoperit un hrisov dat de Ştefan Duşan mânăstirii « Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril » din Prizren, unde sunt menţionaţi vlahii.  

Aceste date, legate de locul naşterii lui Nicodim, au fost 
contrazise, mai recent, de istoricii sârbi, care consideră că este vorba 
de o altă localitate Prilep, din Kosovo, aflată la 5 km de ctitoria lui 
Ştefan Duşan (Visoki Dechani), biserica principală a mănăstirii 
Dechani, inclusă astăzi în patrimoniul UNESCO şi Patriarhia Ipek.5  

Argumentele, în acest sens, sunt astăzi mult mai bine 
documentate, dar ele nu schimbă ipoteza privind obârşia sa vlahă. 
Majoritatea documentelor istorice, sârbeşti şi româneşti, leagă pe 
Nicodim de cneazul Lazăr, de neamul Duşanilor.  

Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, în „Istoria bisericii ortodoxe 
române” (vol. 1, Bucureşti, 1980, p. 288) susţine aceeași obârșie: „Era 
de neam vlah, din sudul Dunării, înrudit cu despotul sârb Lazăr şi cu 
domnitorul român Nicolae Alexandru Basarab.” 

După viața monahală în mănăstirea Hilandar din Muntele Athos 
și, apoi, după o perioadă petrecută în sudul Dunării, lângă Vidin, 
monahul Nicodim trece în Țara Românească, cu mai mulți ucenici, în 
anul 1364, în timpul lui Vladislav Vlaicu (1364 - 1377), cu scopul 
consolidării bisericii ortodoxe.  

Activitatea cultural-teologică a Sfântului Nicodim se remarcă 
prin însemnări și corespondențe, dar mai ales prin caligrafierea 
textelor bisericești. A corespondat cu mulţi teologi, fiind cunoscut în 
epocă în țările ortodoxe. Mulți ierarhi și teologi îi cereau lămuriri în 
felurite probleme dogmatice și morale. Din această corespondenţă  
s-au păstrat două scrisori ale Patriarhului Eftimie al Târnovei către 
Nicodim de la Tismana (1375), în chestiuni dogmatice, care vin să 
adauge noi argumente asupra originii sale. Despre Eftimie, ucenicul 
său Grigorie Ţamblac (cca.1367, Târnovo -1419, Kiev) spune că ar fi 
fost vlah, din împrejurimile Adrianopolului,6 fapt susținut și de alți 
istorici. 

 
5Vezi și: w w w. manastireatismana.ro/2006/prilep.htm).  
6 Istoria literaturii române, Vol 1, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, 1970, p. 257; SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ, Gheorghe. Pagini din istoria cărţii 
româneşi., Bucureşti , Ion Creangă, 1981, p. 16. 
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O dată cu întemeierea Mănăstirii Tismana, în secolul al XIV-lea, 
monahul Nicodim, care învățase la Sfântul Munte (Athos) arta manuală 
de copiere a textelor vechi și a miniaturii, introduce regulile monahice 
athonite, care cereau călugărilor să desfășoare o activitate manuală de 
copiere a textelor vechi. El însuși a caligrafiat şi miniat pe pergament, 
în limba slavonă bisericească, un „Tetraevangheliar” – lucrare care-i 
asigură întâietate absolută, în domeniul scripturilor vechi, din Țara 
Românească.7 

Monahul Nicodim învățase temeinic limba greacă și slavonă la 
Muntele Athos și, tot aici, a studiat scrierile Sfinților Părinți. Se 
presupune că traducerea a fost realizată după „Tetraevangheliarul” pe 
care Vladislav Vodă i-l dăruise lui Nicodim la sfințirea mănăstirii 
Vodița, în anul 1372 și că, acest manuscris, a fost copiat între anii 1404-
1405, la mănăstirea Prislop din partea Hațegului, unde se retrăsese din 
dorința de a trăi în și mai mare singurătate.  

Tetraevanghelia conține 322 de file, este legată în scoarțe 
groase de lemn, îmbrăcate cu plăci de argint aurite și se păstrează  
într-o cutie de catifea, cu mai multe figuri de sfinți în smalț, la Muzeul 
Național de Istorie din București. Cartea este considerată de o valoare 
documentară inestimabilă, sub mai multe aspecte. 

În ceea ce privește istoria culturii românești – „Tetraevangheliarul” 
lui Nicodim de la Tismana a rămas cea mai veche carte datată din Ţara 
Românească, cu cea mai veche ferecătură și, totodată, cel mai vechi text 
miniaturat din acest spațiu. Datarea se află plasată pe verso-ul ultimei 
file, urmată de textul: ”Această Sf. Evanghelie a scris-o popa Nicodim în 
Țara Ungurească în anul al șaselea al izgonirii lui, de la începutul firii 
socotim (ani) șase mii nouă sute treisprezece (1405)”. Și despre 
această pribegie, izvoarele sunt lacunare, fapt pentru care unii istorici 
au tras concluzia că, în anul 1405, cuviosul se afla la șase ani, deci din 
1399, izgonit din Țara Românească și refugiat în Țara Ungurească (în 
Ardeal), la Prislop. Alții interpretează expresia „șesto goda gonenia”, 
din însemnare, ca o goană după isihie, sau de prigonire a creștinilor de 
către turci, după biruința de la Nicopole. 

Lucrarea prezintă un interes documentar special și în ceea ce 
privește cultura religioasă – fiind și cel mai vechi „Tetraevangheliar” – 
scris în spațiul românesc. 

Mărturie palpabilă a vocației sale de cărturar, codicele lui 
Nicodim de la Tismana – rămâne și unul dintre rarele izvoare care 

 
7 În neogreacă: tetra = patru; evangelion= evanghelie. 
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vorbesc despre condițiile literare și artistice de la începutul secolului 
al XV-lea, din Țara Românească. Alcătuită din textul Evangheliilor, 
opera se remarcă atât prin arta complexă a scrierii, cât și prin cea a 
miniaturii. Caracterele sunt fine și cursive, cu inițiala policromă, 
decorată. Pagina inițială a fiecărei Evanghelii, este marcată printr-un 
frontispiciu, cu ornamentație florală, îmbinată cu cea zoomorfă, în 
culori diferite.  

Nicodim a aparținut renumitei clase de călugări decoratori din 
Bizanț, ce se formase încă de pe vremea lui Teodosie cel Mare (379-
395), iar contribuția sa vine să confirme importanța bisericii în 
răspândirea artei miniaturii. 

 

 
Facsimil din Tetraevanghelierul lui Nicodim de la Tismana 

 
Am insistat asupra acestei lucrări deoarece valoarea ei fost mult 

timp ignorată. Cartea a împărtășit destinul acelor realizări spirituale 
ale neamului, aflate sub impactul dogmei comuniste. Devenise 
incomodă, într-un mod absurd, datorită referirii la „Țara „Ungurească”, 
care ar fi atras atenția asupra unor secvențe sensibile, privind relațiile 
istorice cu Țara Românească. Așa se face că, în studiile scrise în această 
perioadă, relative la evoluția istoriografiei românești, putem observa 
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cum se trece ușor peste această realizare monumentală, fiind evidențiat 
ca prioritar, „Evangheliarul slavon” al Diaconului Coresi, tipărit în 
1561, o mutilare excesivă, cu o 156 de ani, a vieții spirituale naționale 
și o ignorare a unei personalități, recunoscută drept una dintre cele 
mai mari, ale Orientului Ortodox. 

În acest context, al prezenței vlahilor balcanici în istoria cărții 
românești, astfel de contribuții, precum cele ale Sfântului Nicodim de 
la Tismana, pot fi multiplicate. Ele sunt greu de identificat din motivele 
menționate, ale confuziei cu grecii, și de aceea au rămas destul de 
necunoscute. În urma unor cercetări personale, mergând pe criteriul 
locului de naștere, am putea semnala, astfel, și numele lui Meletie 
Macedoneanul - primul călugăr tipograf adus în Muntenia de către 
Matei Basarab, pentru instalarea unei tipografii la mănăstirea Govora, 
din Vâlcea, în anul 1643. Călugărit în Mănăstirea Zografu, din Sf. Munte, 
învaţă meseria la Kiev, de unde cumpără şi tiparniţa.8 După N. Iorga9 
şi Ioan Neniţescu,10 - localitatea Moloviţa (Mulovişte) din Macedonia, 
unde s-a născut tipograful Meletie la sfârşitul sec. al XVI – lea, a fost 
populată numai de vlahi (armâni). 

Alte lucrări ale călugărului tipograf sunt: „Ceaslovul Slavon„ din 
1638, „Pravila cea mică” (1640-1641) şi „Evanghelia cu învăţătură 
„(1642).  

O serie de nume, precum cel al îngrijitorului şi corectorului de 
cărţi, Mihail Macri din Ianina, menţionat prin anii 1690, sau al lui 
Hristofor Emborocomitu din Ianina, menţionat prin1728, stau în 
continuare sub semnul întrebării, fiind nume specifice familiilor de 
aromâni. Astfel de contribuţii, fiind însă dintre cele secundare, nu au 
incitat la investigaţii. Intenţia noastră este doar să semnalăm faptul ca 
atare, în acest context. 

NICODIM DE LA TISMANA - este prăznuit în Calendarul ortodox 
- pe 26 decembrie (data morții sale, în anul 1406).- ca părinte al 
monahismului românesc. A fost înmormântat în pridvorul Mănăstirii 

 
8 S-au ocupat de studierea vieţii şi activităţii tipografului: Dan Simonescu, în lucrările: 
Viaţa literară şi culturală a Mănăstirii Câmpulung, 1926 şi Începuturile culturale ale 
lui Matei Basarab, în: Biserica ortodoxă română, LVI, 1938, nr. 11-12, p. 866-880 şi 
Gheorghe Ionescu: Mănăstirea Govora şi ecumenia lui Meletie Macedoneanul, în: 
Buletinul. Monumentelor . Istorice, XL, nr. 2, 1971, p. 20-32. Vezi şi Dicţionarul 
teologilor români, Bucureşti, 1996, p. 257; 
9 IORGA, N. Istoria românilor din Peninsula Balcanică : (Albania, Macedonia, Epir, 
Tesalia etc), Bucureşti, Cultura Neamului Românesc, 1919;  
10 NENIŢESCU, Ioan. De la Românii din Turcia europeană: studiu etnic şi statistic 
asupra aromânilor , Bucureşti : Institutul de Arte grafice Carol Gobl, 1895, p. 32. 
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Tismana. Moaștele sale au dispărut fără urmă. Se presupune că ar fi la 
Mitropolia din Muntenegru (vezi Wikipedia). A rămas la Tismana 
numai degetul arătător de la mâna dreaptă.  

  

 
Omagiu de azi: 
L-am evocat pe Sfântul Nicodim de la Tismana, „vlahul ziditor” 

pe meleaguri românești, în acest context binecuvântat, în care graiul 
armânilor sau aromânilor, demult neauzit într-un lăcaș sfânt, fără voia 
lor, se aude azi la Sfânta Liturghie – într-o biserică din Dobrogea, 
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena,” din Constanța. 

Pentru acești creștini, rugându-se de veacuri în taină, în graiul 
lor matern, această binecuvântare – poate fi miracol, rugă de aur, 
coroană de suflet, trezire, lumină și speranță.  

Pentru biserică, poate fi o mostră a puterii de izvodire a 
spiritului creștin, cel ce ne cheamă la purificarea minții și sufletului, 
ceea ce conduce la restaurarea echilibrului uman, a armoniei și 
comunicării întrerupte de vicisitudinile istoriei. O restaurare imperioasă, 
în aceste vremuri în care se invocă tot mai stringent, sloganurile 
„Unitate în diversitate” sau cultivarea ”diferențelor care ne apropie”.  

Făcând parte dintr-o generație care încă se închină, automat, în 
momentele adânci ale destinului - cu invocarea Hărdzită Stă Mării! nu 
pot să nu rezonez și să nu mă plec în fața acestui act creștinesc – al 
oficierii Sfintei Liturghii în limba „di dadă” armânească - acum, și cu 
sufletul, dar și cu mintea, așa cum propovăduia cu înțelepciune Sfântul 
Pavel, apostolul Balcanilor: „...dacă m-aș închina în limbă străină, 
sufletul mi se închină, dar mintea este fără frupt...”.  
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Părintele arhimandrit Averchie  
‒ „Vlahul”din Avdela 

 
Enache TUȘA ‒ jurnalist, lector univ. doctor  

 
Moto: „Și io hiu armânu” (Averchie -1862) 

 
Criza religioasă declanşată în Orient în secolul al XIV-lea, 

constituită din pericolul iminent al ambiţiei turcilor de cucerire a 
Constantinopolului şi cucerirea acestuia în anul 1453, a făcut ca rolul 
Bisericii Răsăritene să fie important din punct de vedere politic, doar 
în ceea ce priveşte statele ce aveau un oarecare statut de suveranitate 
faţă de turci. Acolo ea şi-a continuat rolul de „instituţie de primă clasă” 
în stat1. În ţările în care ocupaţia otomană făcea imposibilă o astfel de 
realitate, Biserica a continuat să fie garantul păstrării identităţii 
naţionale şi să-şi joace rolul fundamental pe plan social2.  

Odată cu Reforma religioasă, poziţia socială a Bisericii a fost 
puternic zdruncinată. În partea de nord a Europei, statele puternice au 
acceptat reforma, conducătorul statului fiind cel care dădea tonul în 
alegerea religiei şi, astfel, în cele mai multe cazuri, statele pe care le 
conduceau deveneau protestante3. Revoluţia Franceză a ridicat pe 
individ şi principiile „democratice” deasupra oricăror idealuri. Abuzurile 
care au dominat ultimele secole s-au întors împotriva Bisericii. În 
Franţa a început o nouă perioadă a persecuţiilor şi a fost proclamată 
laicitatea ca principiu în ceea ce priveşte relaţia dintre Biserică şi stat. 
Această instituţie, fundamentală până atunci, se vede încetul cu încetul 
marginalizată. 

În toată această perioadă de timp, Europa de Est, în mare parte 
aflată sub suzeranitate turcească, pentru fiecare naţiune Biserica era 
considerată ca cel mai important bastion de rezistenţă împotriva 
islamizării. Astfel, în timp ce la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Occident 
Biserica pierdea influenţă, în Răsărit, influenţa acesteia în statele 
eliberate de sub dominația otomană a crescut din ce în ce mai mult. 
Solidaritatea creştinilor ortodocşi din fiecare comunitate creștină a 
reuşit să marcheze programele politice ale statelor moderne.  

 
1 Earel E. Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor - o istorie a Bisericii creştine, 
Editura Cartea Creştină, Oradea, 2007, p. 156. 
2 Radu Preda, Un suflet pentru Europa. Ortodoxie şi integrare, în “Fiecare în rândul 
cetei sale”, Editura Christiana, Bucureşti, 2003, p. 256. 
3 Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogale, Istoria Bisericească Universală, 
volumul II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1993, p. 35. 
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În secolul al XX-lea, o societate nouă s-a înfiripat la nivel 
european. Aspiraţiile comune, nevoia de a face faţă unei noi mentalităţi 
economice, au făcut să se nască idei novatoare și să existe progresul. 
Toate domeniile vieţii sociale au fost influenţate de noile realităţi. 
Biserica, la rândul ei, a fost transformată, vrând-nevrând, de aceste 
curente ale schimbării4.  

Așa s-a întâmplat și în comunitățile aromânești din Balcani 
unde spiritul creștin-ortodox era puternic și a ținut comunitățile unite. 
Una dintre aceste așezări se află în Grecia și se numește Avdela, aflată 
la o altitudine de 1.400 m în munți. Până la afirmarea ideilor naţionale 
de către reprezentanţii mişcării greceşti de eliberare, de la începutul 
secolului al XIX-lea, Avdela era o comunitate de aromâni care, alături 
de celelalte comunități din zonă, avea o autonomie în raport cu 
autorităţile otomane. Membrii acestei comunități (avdil`ații) se ocupau, 
în general, cu păstoritul, dar şi cu altele, cum ar fi comerțul, fiind 
renumiți pentru cunoaşterea drumurilor şi siguranţa transportului de 
mărfuri prin Munţii Balcani şi până în Ţările Române.  

Curentul revoluționar din Europa a dat tonul schimbărilor și în 
comunitățile de aromâni, de la mijlocul secolului al XIX-lea. În acest 
context va pleca de la Avdela Anastasie Iaciu Buda (cel care va deveni 
arhimandritul Averchie). Mireanul Anastasie s-a născut în anul 1808, 
ca fiu al celnicului Ioan Iaciu Buda care îndeplinea funcția de primar 
(muhtar- în turcă) al comunei Avdela. Anastasie rămâne orfan de tată 
încă de mic copil și este crescut de o soră a sa, așa cum consemnează 
Ioan Șomu-Tomescu5.  

Părintele Averchie va urca în ierarhia monahală până la 
binecuvântarea de arhimandrit, de la Mănăstirea Iviron aflată în 
Muntele Athos. Părintele Averchie a fost cel care a avut un rol foarte 
important în ceea ce a însemnat crearea școlilor aromânești, în sud-
vestul Peninsulei Balcanice, și de începutul învățământului aromânesc. 
Învățătorul aromân Ioan Șomu Tomescu a fost unul din membrii 
familiei, din care provenea părintele Averchie și cel care a relatat 
întâlnirea dintre revoluționarul pașoptist Christian Tell și arhimandrit6. 
Părintele Averchie a fost reprezentant, în calitate oficială, al mânăstirilor 
de la muntele Athos la Salonic și la Constantinopol. La Patriarhia din 

 
4 Alexandru Tănase, Cultură şi religie, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 87. 
5 Victor Papacostea, Însemnările lui Ioan Șomu Tomescu privitoare la arhimandritul 
Averchie, în „Revista Aromânească”, vol.I, 1929, p.33. 
6 Valeriu Papahagi, Viața culturală a aromânilor în secolul al XVIII-lea și în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, editura ISPRI și Institututul Cultural Român, 
București, 2015, p.350.  
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Constantinopol era numit „Averchie Vlahul”, conform relatărilor lui 
Șomu Tomescu.  

După Unirea Principatelor Române (probabil pe la 1862) 
arhimandritul Averchie este trimis de către Mânăstirea Ivirului la 
București să rezolve problemele legate de un proces pe care 
mânăstirea Radu Vodă îl avea cu administrația Sfântului Munte. Acest 
părinte se va implica în lupta de conștientizare a drepturilor cultural – 
naționale ale aromânilor, fiind și cel care se va întâlni cu generalul 
Christian Tell, unul dintre apropiații domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza. Averchie este cel care a declanșat mişcarea de conștientizare 
naţională a aromânilor din Balcani. Datorită ajutorului pe care 
Christian Tell i l-a acordat, arhimandritul Averchie a câștigat procesul 
și, în același timp, la București, i-a cunoscut pe Cezar Boliac, Dimitrie 
Bolintineanu, C.A. Rosetti, Ion Brătianu și pe Gheorghe Magheru. 
Arhimandritul Averchie a avut o atitudine favorabilă secularizării 
averilor mănăstirești, acest aspect atrăgându-i și multe critici din 
partea soborului mânăstirii Ivir unde fusese închinoviat. La 1862 
Averchie părăsește definitiv Ivirul și se stabilește la Târnova în 
Thesalia7.  

În iulie 1865, arhimandritul este delegat de către Ministerul 
Cultelor și Instrucțiunii Publice să se deplaseze în Pind, pentru a putea 
intermedia aducerea unor tineri aromâni la studii în România. Din 
însemnările lui Valeriu Papahagi putem distinge interesul oficial al 
ministerului : „Pentru înființarea internatului de juni macedoneni ce vor 
veni la învățătură în România și în urmă a se întoarce spre a face pe 
profesorii în Macedonia, în mânăstirea Sfinții Apostoli din București, 
subsemnatul, audiind și pe Consiliul Permanent de Instrucțiune, am 
onoare a vă face cunoscut că am dat ordine să primiți o sumă de 4000 de 
lei cu care veți pleca îndată în Macedonia și veți alege și aduce în 
România zece juni pindeni în etate de 12-14 ani dintre cei mai inteligenți 
și cu știință de carte care împreună cu junele G. Mărgăritescu vor 
compune internatul prevăzut în bugetul lucrător.”8  

Neobositul arhimandrit era cel care selecţiona tineri aromâni 
pentru a-i trimite să studieze la fraţii de la nord de Dunăre. Din 
îndemnul arhimandritului Averchie au fost numiţi primii profesori 
aromâni şi primii preoţi care să slujească în bisericile aromânilor în 
limba maternă. Aşa se face că prima şcoală aromânească înfiinţată şi 
subvenţionată de statul român a fost la Avdela, iar primul profesor a 

 
7 Ibidem, p. 368.  
8 Ibidem, p. 370. 
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fost Apostol Mărgărit, din aceeaşi localitate. La însărcinarea 
Ministerului Cultelor arhimandritul a executat ordinul dat și, la 15 
septembrie 1865, el informează autoritățile românești că un număr de 
10 tineri aromâni au plecat spre România pentru a urma școala în 
limba română. 

Principiile creştine sunt prezente în întregul demers al istoriei 
europene. Legislaţia, filozofia, literatura, arta şi fiecare formă de viaţă 
spirituală în general, poartă direct sau indirect pecetea creştină. Ca 
exemplu putem da Iluminismul, în care este evidentă influenţa 
învăţăturii evanghelice şi lozinca Revoluţiei Franceze: liberté, egalité, 
fraternité, ce întipăreşte principiile de bază ale antropologiei creştine9. 
Această influenţă s-a produs asupra tuturor popoarelor europene, 
conferindu-le elemente comune ca argument pentru unitate. Dincolo 
de fluctuaţiile istorice, cele trei dimensiuni constitutive ale culturii 
europene şi-au menţinut influenţa şi au reprezentat în mod constant 
bazele moştenirii de civilizaţie comună a Europei.  

Realitatea multiculturală europeană contemporană este o 
provocare creştină de a-şi reînnoi mesajul în cadrul unei comunităţi 
mai mari: imaginea Europei este în mod esenţial marcată de creştinism. 
Continentul european este acoperit de simboluri ale prezenţei 
creştine, de la catedrale, mânăstiri, şcoli şi spitale până la troiţe şi 
capele. Chiar şi ritmul timpului poartă o formă creştină, de la 
săptămâna de 7 zile la calendarul religios care marchează scurgerea 
anului, dar mai presus de toate imaginea omului este marcată de 
creştinism.  

Religia nu poate fi separată de niciuna dintre sferele publice 
naţionale, chiar dacă actorilor religioşi nu li se recunoaşte în aceeaşi 
măsură, din punct de vedere normativ, legitimitatea intervenţiilor 
publice. Totodată, religia contribuie la crearea unui spaţiu public 
european. Aceste două caracteristici nu intră în contradicţie, ci 
completează ideea potrivit căreia religia rămâne în acelaşi timp şi o 
opţiune privată. Gândurile şi sentimentele dezvoltate în sfera privată a 
individului conduc, inevitabil, la acţiuni şi urmări practice în sfera 
publică.  

Altfel spus „o veritabilă religie, chiar dacă este exercitată numai 
privat, nu poate fi doar privată”10. Problemele provocate de noul 
context european sunt diverse şi recunoscute, iar religia este chemată 

 
9 Anca Manolescu, Europa şi întâlnirea religiilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 32. 
10 Horia Roman Patapievici, Despre politică, religie şi naţionalism, în „Idei în dialog”, 
nr. 10 (13), octombrie 2005, p. 30. 
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să cerceteze responsabil şi să valorifice noile tehnologii pentru a-şi 
menţine rolul în cadrul vieţii individului11. Aplicarea valorilor ei de-a 
lungul istoriei s-a dovedit a fi benefică pentru societate, acest lucru 
constituind un argument pentru promovarea continuă şi însuşirea lor 
şi de către generaţiile viitoare. Dialogul interreligios îşi are originea 
într-o formă instituţionalizată, încă de la sfârşitul secolului trecut, prin 
promovarea dialogului în cadrul confesiunilor creştine, ce are la bază 
ideea şi dorinţa unei misiuni şi a unei mărturii creştine unitare.  

În finalul acestei expuneri putem afirma, că educația și religia 
sunt elementele prin care o comunitate supraviețuiește spiritual. Pe 
lângă aceste elemente amintite putem adăuga faptul că limba este 
liantul principal prin care comunitatea comunică și evoluează. 
Arhimandritul Averchie rămâne un deschizător de drumuri în ceea ce 
privește afirmarea acestor valori, în universul spiritual al armânilor.  
 

*** 
 
Privind din această perspectivă, putem susține Mesajul Bisericii 

Ortodoxe la 2000 de ani de la Naşterea Mântuitorului: „Unitatea 
Bisericii se oferă ca exemplu viabil pentru unitatea oamenilor, pentru 
acea unitate care să respecte specificul fiecărei persoane şi a fiecărui 

popor într-o perioadă de evoluţii şi dezvoltări 
impetuoase ale diferitelor tendinţe şi forme 
de societate”.12 

Începând din anul de grație 2015, la 
solicitările comunității aromâne și cu acordul 
oficial și binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Biserica 
„Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena”, 
din Constanța, se oficiază săptămânal slujbe în 
limba armânească.  

Salutăm această memorabilă bine-
cuvântare și o receptăm în spiritul mesajului 
citat.   

 
11 Ibidem. 
12 Casian, Episcopul Dunării de Jos, Biserica Ortodoxa păşeşte in mileniul III sub 
semnul unităţii credinţei de la Niceea şi Constantinopol, în “Vestitorul Ortodoxiei”, 
anul XIII, nr. 261, 15 ianuarie 2001, pp. 2-3. 
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Câteva mărturii inedite  
despre slujitorii bisericii creștine:  

Jean-Claude Faveyrial – Athenagoras  
– Andrei Scrima 

 
Alexandru GICA – conf. univ. Doctor 

 
„De ce îi este omului de astăzi foame? De iubire şi de sens.” 
(Patriarhul Athenagoras)                      
  
Jean-Claude Faveyrial. Cu puţin înaintea morţii sale, preotul 

lazarist Jean-Claude Faveyrial1 făcea profeţia că aromânii vor fi cei care 
vor reuşi să împace Biserica Ortodoxă cu cea Catolică2. Ioan Neniţescu 
relatează în studiul său sociologic despre aromâni (1895) conversaţiile 
avute cu Faveyrial şi contextul în care acesta a lansat „profeţia” sa.3 

Faveyrial preconiza trecerea aromânilor la catolicism şi în acest 
scop a redactat în anul 1891 un catehism aromân pentru ajutorul 
preoţilor aromâni care ar fi trecut la catolicism. Textul catehismului a 
fost descoperit în arhiva Comunităţii misionarilor lazarişti de la Paris, 
la sfârşitul anilor 1990, şi a fost publicat de Dina Cuvata în 2008, la 
Skopje4. 

 
1 Jean-Claude Faveyrial (1817-1893) a fost un preot lazarist francez, care şi-a 
petrecut ultima parte a vieţii sale la Bitolia, unde a activat în cadrul liceului românesc 
din localitate, predând limba franceză şi filozofie. A fost colaborator apropiat al lui 
Apostol Margarit. Cei doi au deschis şcoli româneşti pentru aromânii din Berat, 
Corcea şi Prizren. 
2 Vezi textul explicit în, Ioan Neniţescu, De la românii din Turcia Europeană, 1895. 
Aici voi cita din ediţia din 2003, Fundaţia „Scrisul Românesc”, paginile 234-235: 
„Valahii – şi mă gândesc la toţi, la cei de aici, şi la cei de la Dunăre – valahii, după mine 
sunt poporul, care va uni odată iarăşi biserica despicată în două a lui Christos. [...] Nu 
pot să argumentez lucrul, o spun curat; însă o proorocie nici nu se argumentează! 
Sunt convins... văd... simt că poporul valah va uni biserica învrăjbită a lui Christos. 
Când valahul va zice: da, pacea se va face ca prin minune, şi răul pe care l-au făcut 
grecii, bisericii şi credinţei, progresului omenirii, îmbunătăţirii neamului omenesc, 
va înceta! Şi da acesta îl va zice valahul de aici [aromânul n.n.], mai curând decât cel 
de la Dunăre.” 
3 Membru corespondent al Academiei Române. A trăit între anii 1854-1901. Este 
foarte cunoscut în România pentru versurile cântecelor Pui de lei şi Ţara mea. 
4 Jean-Claude Faveyrial, Catehizis armânescu ti agiutorlu a preftsãlor, Unia ti Culturã-
a Armãnjlor dit Machidunii, Skopje, 2008. Textul a fost pus la dispoziţia lui Dina 
Cuvata de către Robert Elsie. 
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Într-o scrisoare,5 datată 27 noiembrie 1893 (imediat după 
moartea lui Faveyrial), Vincent Dupuy, preotul misiunii lazariste din 
Bitolia, îl înştiinţa pe superiorul său din Paris despre patru preoţi 
aromâni care ar fi trecut la catolicism, fără a le da însă numele (fiindcă 
Faveyrial nu i le spusese explicit). Avem cunoştinţă doar despre cazul 
preotului Dimitrie Constantinescu6 din Perivoli care în 1883 a 
recunoscut supremaţia Papei, împreună cu jumătate dintre consătenii 
săi. Aceştia s-au întors în biserica ortodoxă. Neniţescu a înregistrat 
părerea lui Faveyrial despre preotul Constantinescu: 

 

„Un om care a recunoscut supremaţia S. S. Papei numai şi numai 
pentru ca să-şi scape pielea de biciul călugărilor greci, va să zică care 
nu de voie, ci de nevoie s-a convertit? După ce a scăpat din mâinile 
grecilor, zi cu zi a lăsat să se răcească relaţiile cu noi, până ce le-a tăiat 
de tot. Şi daca nu s-ar fi lepădat de noi de tot, l-ar fi primit iarăşi 
valahii din Bitolia, care au conducerea?”7 

Proiectul unirii cu Roma fusese conceput de Apostol Margarit şi 
Ioan Carageani în anii 1880 şi avusese girul statului român8. Motivaţia 
era aceea de a obţine acceptul de a folosi limba aromână în şcolile şi 
bisericile din localităţile în care trăiau aromâni. Proiectul va fi 
abandonat fiindcă aromânii de rând nu agreau această idee. Mărgărit 
se va concentra ulterior (1892-1896) pe problema recunoaşterii unui 
episcop pentru aromânii din Turcia.  

La 18 noiembrie 1896, Gh. Hagigogu (Veria), H. Gogiaman 
(Berat), H. Zega (Caterina) şi preotul N. Cornătescu (Cruşova), delegaţi 
ai comunităţilor aromâneşti la Constantinopol, „au semnat un protocol 
prin care alegeau drept mitropolit primat al aromânilor din Turcia pe 
Antim.”9 Patriarhia nu a fost de acord cu acest demers al aromânilor. 
Întrun final şi acest proiect a eşuat. „În 1901, el [Antim, n.m.] s-a 
desprins de mişcarea românească, deoarece subvenţia îi fusese redusă 
la jumătate (15000 de franci anual) şi a cerut iertare Patriarhului 
ecumenic.”10 

 
5 Pentru textul scrisorii, vezi Jean-Claude-Faveyrial, Histoire de l’Albanie, Dukagjini 
Publishing House, Pejë, 2001, îngrijitor de ediţie Robert Elsie, paginile vi-viii. 
6 Vezi autobiografia lui D. Constantinescu (redactată în 1913) la adresa 
http://www.proiect avdhela.ro/ pdf/pr_dumitru_constantinescu_biografie.pdf 
7 I. Neniţescu (2003), loc citat, pag. 234. 
8 Vezi detalii în N. Ş. Tanaşoca, “România, aromânii şi Liga albaneză de la Prizren în 
lumina corespondenţei lui Ioan D. Carageani cu Ion Ghica şi Apostol Margarit”, în 
volumul Al doilea război balcanic (1913), Editura Militară, Bucureşti, 2014, paginile 
40-73. Carageani a făcut o vizită la Roma în acest scop. 
9 M. D. Peyfuss, Chestiunea Aromânească, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, pag. 67. 
10 Peyfuss, loc citat, pag. 70. 
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Faveyrial îi relatează lui I. Neniţescu despre discuţiile pe care 
le-a avut cu Apostol Mărgărit în 1892, în momentul în care acesta 
declanşase acţiunea de revendicare a unui episcop pentru aromâni: 

 

„Când voia să plece la Constantinopol, pentru a cere un episcopat 
armânesc, l-am întârziat câtva timp, şi am căutat să-l conving că în 
zadar îi vor fi toate ostenelele, şi că nu va câştiga la Stambul ceea ce 
el dorea pentru neamul lui. I-am spus şi l-am lămurit, că nu are decât 
să întindă mâna spre Roma şi va avea atâţia episcopi câţi va voi, dar 
el s-a opus zicând: <<Nu pot şi nu trebuie să cer decât de la Sublima 
Poartă, ceea ce este de trebuinţă şi de folos armânilor din Turcia. 
Poporul armânesc este credincios supus al sultanului... Sultanul e 
părintele iubitor al poporului armânesc, şi dacă poporul armânesc ar 
cere din altă parte ceea ce îi trebuieşte şi-ar trăda părintele.>> Eu  
i-am zis: <<Dar vei aştepta mulţi ani şi tot nu vei căpăta episcopatul 
dorit>>. Iar Mărgărit îmi răspunse iarăşi:<<Oricât de mult aş aştepta 
îndeplinirea acestei drepte cereri a poporului armânesc, voi aştepta 
cu încredere şi cu răbdare. Vezi, Domnul meu, că îndată ce vorbeşti 
cu un valah, din vorba, ca şi din fapta lui, iese la iveală marea calitate 
a armânlui: a aştepta cu răbdare – calitate prin care el învinge toate 
şi care pe mine m-a umplut de atâta admirare.”11 

Jean-Claude Faveyrial a murit în noaptea de 25 spre 26 
noiembrie 1893, probabil, din cauza unei pneumonii. Există o mărturie 
inedită despre moartea lui Faveyrial, care îi aparţine învăţatului 
aromân Valeriu Papahagi.  

Iată textul: 
 

„Având nevoie de aliaţi în lupta sa împotriva propagandei greceşti, 
Apostol Mărgărit a recurs la sprijinul lui Faveyrial, dar nu credem ca 
el să-şi fi făcut vreo iluzie în legătură cu convertirea aromânilor la 
catolicism. 

Lecţiile de limbă şi literatură franceză ale lui Faveyrial erau 
fascinante. Tatăl meu12, care a fost cel mai bun elev al lui, a ajuns să 

 
11 Neniţescu, loc citat, pag. 243. 
12 Este vorba de Nicolae Papahagi (1868-1931), profesor de franceză la liceul 
(institutul) românesc din Constantinopol (pentru o vreme a fost şi director al acestei 
instituţii). Între 22 februarie şi 27 aprilie 1913, Nicolae Papahagi a fost membru al 
delegaţiei Societăţii de Cultură Macedo-Română ce a vizitat marile capitale europene 
cu scopul de a sensibiliza diplomaţia europeana asupra subiectului aromân. Ceilalţi 
doi membri ai delegaţiei au fost George Murnu şi Iuliu Valaori. Nicolae Papahagi 
reprezenta în acest turneu european şi „Comitetul pentru apărarea intereselor 
populaţiilor musulmană, israelită şi cuţovlahă din Macedonia”, înfiinţat la 
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stăpânească atât de bine franceza încât a publicat mai târziu, în 
această limbă, revista săptămânală Le Courrier des Balkans (1904-
1911) şi cartea Les Roumains de Turquie (1905), prin care opinia 
publică europeană era informată asupra problemei aromâneşti. Sub 
influenţa lui Faveyrial, tatăl meu a vrut să se convertească la 
catolicism, să plece la studii în Franţa şi să îmbrace haina preoţească. 
Numai opoziţia familiei l-a împiedicat să-şi realizeze acest plan. Lui 
Faveyrial i-a fost dat să vadă eşecul misiunii sale. El a reuşit să 
convertească un număr mic de aromâni. Unchiul meu Constantin 
Metta, consul general al României şi fost elev al lui Faveyrial, mi-a 
relatat, ca martor ocular, cum într-o zi, misionarul francez a avut în 
clasă, o violentă discuţie cu discipolii săi, lipsiţi de tact, care apărau 
cu înverşunare ortodoxia. Faveyrial a ieşit profund supărat din clasă. 
A doua zi a decedat.”13 

Istoria Albaniei (vezi nota 5), scrisă de Faveyrial, conţine 
extrem de multe informaţii despre aromâni. În textul introductiv 
(pagina IX), îngrijitorul ediţiei, Robert Elsie, vorbeşte despre un 
manuscris al lui Faveyrial, din 1891 şi care conţine o istorie a 
aromânilor. Ar fi foarte important ca şi acest document să vadă lumina 
tiparului. În cartea lui I. Neniţescu se găseşte o confirmare a acestei 
informaţii:  

 

`”Şi deschizând alt saltar, părintele Faveyrial îmi arătă un mare teanc 
de manuscrise. 

Iată... adăugă el, după moartea mea, care nu mai poate întârzia prea 
mult, valahii au aici la un loc mai tot ce-i priveşte. 

Şi stătu bătrânul câtva, privind la înaltul teanc de manuscrise, şi parca 
mângâia nişte amintiri dulci, rechemându-le din vremi îndepărtate. 
Ochii lui se luminau mereu, se deschideau mai mari, buzele îi 
tremurau încetinel... iar apoi şi faţa lui, şi ochii lui, şi gura lui puţin 
agitată parcă începură a zâmbi, dar cui? Căci privirea lui era ca 
pierdută în spaţiu?... desigur unei idei mari pe care el o va fi hrănit o 
viaţă întreagă cu tot sângele inimii lui. Apoi îşi opri ochii pe mine şi 
îmi zise ca în şoapte: „Da... au o putere de voinţă... o putere de voinţă, 
care va aduce servicii imense credinţei... (s.n.) Numai ei vor reda 
bisericii pacea mult dorită!”14 

 
Constantinopol în februarie 1913. Papahagi a contrasemnat un memoriu adresat de 
acest Comitet Ambasadei austriace din Constantinopol, memoriu care cerea crearea 
unei Macedonii autonome. 
13 Deţin o fotografie a acestui manuscris. 
14 Neniţescu, loc citat, pag. 239. 
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Într-un anume sens, „profeţia” lui Faveyrial s-a adeverit. Doi 
aromâni, Athenagoras şi Andrei Scrima, au ajutat la ridicarea 
anatemelor dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, în anul 1965. Nu  
s-a ajuns la unire, însă s-a produs o importantă deschidere între cele 
două Biserici. 

Athenagoras. Nu-mi propun aici să discut biografia15 lui 
Athenagoras, fiindcă aceasta este destul de accesibilă. Ceea ce se 
menţionează extrem de rar este originea sa aromână. Ştiu de la Andrei 
Scrima, care l-a cunoscut foarte bine pe Athenagoras, că acesta nu doar 
că era aromân, ci şi stăpânea foarte bine limba aromână16. Ceea ce 
izbeşte, în acţiunea lui Athenagoras de apropiere între cele două 
biserici, este curajul său, având în vedere că mediul în care trăia era 
extrem de ostil acestei idei. 

Andrei Scrima l-a întâlnit pe Athenagoras în 1961. Iată cum 
descrie Andrei Pleşu întâlnirea celor doi: 

 
„Anul următor [1961 n.n.] e anul marii întâlniri, la Constantinopol, cu 
Patriarhul Athenagoras. Ioan al XXIII-lea devenise papă şi convocase 
conciliul ecumenic care avea să se numească „Vatican II”. Patriarhul 
constantinopolitan era singur, dinaintea unui eveniment la al cărui 
spirit consimţea, dar pe care propriul sinod îl privea cu suspiciune. 
Pe acest fundal, apariţia unui colaborator cu înzestrările părintelui 
Scrima s-a dovedit providenţială. Sub noul papă, Paul al VI-lea, 
Athenagoras îl trimite la Vatican ca reprezentant al său personal. 
Pentru aceasta, călugărul român trebuia să devină – şi a devenit – 
„Arhimandrit al Patriarhului Ecumenic”, adică delegat „plenipotenţiar”. 
A îndeplinit acest oficiu până în 1965 şi a fost unul din artizanii, 
discreţi, ai întâlnirii istorice care a avut loc la Ierusalim între capii 
celor două Biserici.”17 

 
15 A trăit între anii 1886 şi 1972. Numele său de mirean era Aristache Spiru. Tatăl 
său (Matei) era doctor. Athenagoras s-a născut în localitatea epirotă Vasilikon, la 
graniţa dintre Grecia şi Albania. A rămas orfan de mamă la 13 ani. În 1922 a fost ales 
mitropolit de Corfu, din 1930 până în 1948 a fost arhiepiscopul ortodocşilor din cele 
două Americi iar din 1948 până în anul morţii sale (1972) a fost Patriarh Ecumenic 
în Constantinopol. 
16 Convorbire telefonică. Părintele Scrima mi-a mai relatat că Athenagoras i se adresa 
uneori în aromână (în momente în care dorea să-i comunice anumite lucruri fără a fi 
înţeles de cei din jur, de obicei clerici vorbitori de limba greacă, ostili ideii de 
reconciliere între cele două biserici). Amuzant este că nici părintele Scrima nu prea 
înţelegea ce-i spunea Athenagoras (deşi cunoscător a nenumărate limbi şi deşi era 
născut din doi părinţi aromâni, Andrei Scrima nu stăpânea limba aromână). 
Athenagoras continua totuşi să i se adreseze în aromână lui Andrei Scrima, convins 
fiind că acesta îl înţelege totuşi, într-un anume fel. 
17 André Scrima, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, 
Humanitas, Bucureşti, 1996. Citatul de aici este de la pagina 11 (prefaţă). Textul lui 
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Părintele Scrima avea obiceiul de a „ascunde” informaţii 
importante în locuri lăturalnice din texte. Acesta este şi cazul 
următoarei note:  

 
„Din transcrierile vii ale întâlnirilor [lui Sandu Tudor n.n.] cu 
părintele Antipa (Dinescu) am reţinut îndeosebi pe aceea, singulară 
până la neverosimil despre ruptura între Orient şi Occident, între 
Ortodoxie şi Catolicism, simbolizată şi fixată în „anatema” din anul 
1054. Întrebat de Sandu Tudor cum ar trebui primit şi înţeles acest 
eveniment dărâmător pentru istoria Creştinismului, părintele Antipa 
a răspuns: „Pînă ce vremea anatemei aruncată asupra ta de fratele tău 
va trece, te vei uita pe tine însuţi, te vei răstigni pentru el, vei suferi 
în ceea ce ai tu mai bun – astfel ca, la sfârşit, lumina de neînchipuit a 
Învierii să strălucească din nou pentru unul şi pentru celălalt.” În 
înşiruirea evenimentelor şi a avenimentelor, trebuie să menţionăm ca 
aceste cuvinte au fost interpretate de noi pentru Patriarhul ecumenic 
Athenagoras şi pentru Papa Paul al VI-lea. În noiembrie 1965, comisia 
teologică mixtă, lucrând confidenţial la Istanbul, a condus la anularea 
anatemei (prima Cortina de Fier din istoria spiritului european), 
solemn proclamată după aceea de capii celor două biserici. Când, în 
iunie 1967, Papa Paul al VI-lea a venit în vizită oficială la Istanbul, în 
cuprinsul Sfintei Sofii fiind, m-a întrebat unde era locul presupus al 
altarului pe care cardinalul Humbertus a Silva Candida aruncase 
textul anatemei. Când i-a fost arătat, a îngenuncheat acolo, în faţa 
tuturor, şi – mi-a spus-o mai tîrziu – a cerut iertare...”18 

 
Andrei Scrima 

„E ca şi cum ar fi lăsate în urmă acele borne miliare, acele stele 
funerare ale „strămoşilor” care încearcă să te oprească. Există 
tentaţia de a socoti că pe toţi aceşti strămoşi ai tăi – daci, roxolani, 
romani, slavi... – ai datoria să-i continui. Ceea ce e foarte legitim. Se 
cere totuşi ca în momentul „crucial” să te desprinzi: „lasă morţii să-şi 
îngroape morţii”. Trebuie să străbaţi fără oprire tot acest câmp 

 
Andrei Pleşu conţine multe date biografice despre Andrei Scrima. Nu le redau aici din 
cauză că părintele Scrima era extrem de reticent faţă de „biografii”. Voi spune aici 
doar că părintele Scrima s-a născut în ziua de 1 decembrie 1925 şi a murit în data de 
19 august 2000 (este înmormântat în cimitirul mănăstirii Cernica). 
18 A. Scrima, loc citat, paginile 138-139, nota 27. Pentru declaraţia comună a celor doi 
ierarhi (Paul al VI-lea şi Athenagoras; declaraţia a fost dată după ce Athenagoras i-a 
întors vizita Papei şi a mers la Vatican) vezi adresa http://www.vatican.va/ 
roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_1
9671028_athenagoras-i-paul-vi_en.html 
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presărat cu reperele limitative ale statutului tău social, naţional, 
religios chiar.”19 (Andrei Scrima) 

Avertismentul de mai sus, al părintelui Scrima, trebuie să ne 
facă extrem de precauţi faţă de ceea ce vă voi spune în continuare 
despre „urmele” aromâne din acţiunile/gândurile lui Andrei Scrima20. 

„[Andrei Scrima] îşi făcuse o reputaţie de ateu [în timpul şcolii 
n.n.], pentru că refuza să meargă încolonat la Biserică.”21 Aromânii, în 
general, refuză să meargă „încolonaţi”. Străbunicul părintelui Andrei, 
Puiu Scrima22, fusese mare celnic în Perivoli. În intervalul 1816-1820 
a fost delegatul în Ianina (la curtea lui Ali Paşa) al localităţii Perivoli. În 
1819 (sau 1820), Ali Paşa dă o proclamaţie către toţi căpitanii de 
armatoli pentru a se răscula împotriva sultanului. Deşi Ali Paşa fusese 
(în parte) responsabil de distrugerea unor localităţi aromâne 
(Moscopole, Gramoste, Perivoli, etc.), căpitanii aromâni s-au pus 
entuziast sub comanda lui Ali şi l-au proclamat pe acesta „Apărătorul 
Creştinilor”. Singurul care nu s-a „încolonat”, obiectând că e cam curios 
să te pui sub comanda unuia care ţi-a produs daune majore, a fost Puiu 
Scrima. De atunci i s-a pus porecla Gavu, adică chiorul/orbul, adică cel 
ce nu „vede” încotro se îndreapta lucrurile, încotro bate vântul. 

A contat în vreun fel faptul că părintele Scrima provenea  
dintr-o localitate (Perivoli) în care jumătate dintre locuitori trecuseră 
la catolicism, pentru o scurtă perioadă de vreme (în 1883; vezi mai sus 
în acest articol)? 

A contat în vreun fel faptul că Andrei Scrima moştenea din 
lumea aromână o lungă tradiţie a călătoriei, a mobilităţii, care a dus în 
cultura aromână la o „filozofie a drumului”? 

„Eşti statornic doar dacă te menţii în mişcare, daca eşti 
„mobilizat”.”23 „Monahul e statornic doar cîtă vreme se păstrează în 
mişcare, „mobilizat”, „pe cale” [...], refuzând orice densificare, orice 

 
19 A. Scrima, loc citat, pag. 46. Vezi în aceeaşi carte, pag. 165, următorul citat: “Nu 
constatăm până astăzi cât de ușor se poate bloca urcuşul spiritual la acest nivel 
etnico-religios?” 
20 Informaţiile ce urmează îmi erau cunoscute înainte de a-l întâlni pe părintele 
Scrima. 
21 A. Scrima, pag. 8. Citatul îi aparţine lui A. Pleşu. 
22 Numele vechi al familiei era Scrâmă. Bunicul lui Andrei Scrima, Dumitru, s-a născut 
în 1850 şi era negustor de animale. Informaţiile din acest paragraf provin de la 
Leonida Scrima, unchiul părintelui Scrima (fratele tatălui său, Nacu), care a scris mai 
multe lucrări despre localitatea Perivoli. 
23 A. Scrima, p. 71. 
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solidificare (inclusiv aceea, prea familiară, a prezenţei [...])”24 Poate un 
aromân înţelege mai rapid aceste lucruri? 

„Propria identitate poate fi un obstacol într-un anume moment 
al mântuirii noastre (prin zgribulirea în colţurile noastre pe care le 
ştim mai bine), dar aprofundând propriile rădăcini poţi progresa pe 
calea mântuirii.”25 

Secţiunea care urmează este dedicată unor informaţii despre 
lumea aromânească, primite de la Andrei Scrima. Ele au, uneori, un 
caracter mai degrabă anecdotic. 

Tatăl său a fost cunoscutul poet aromân Nacu Scrima. Acesta 
era inginer silvic şi se deplasa mult prin ţară (Gheorghieni, Orăştie, 
Hunedoara). Andrei Scrima îşi petrecea vacanţele de vară la Bazargic, 
în Cadrilater. Tatăl său finanţase construcţia unei şcoli în Fraşari 
(Cadrilater) pentru aromânii din localitate, şcoală care îi purta numele. 
Părintele Scrima îşi amintea că participase prin anul 1938 la o serbare 
organizată în Fraşari de către localnici, în cinstea tatălui său. S-au pus 
la proţap peste 200 de exemplare de cegă (focurile i-au lăsat o impresie 
greu de uitat). S-au tras focuri de armă, s-a cântat, s-a dansat. Parintele 
Scrima era mai degrabă contrariat de acel festin în toată regulă: „la 
vârsta aceea eram deja atras de ideea de universalitate.” 

Am intuit o anume tensiune26 între Andrei Scrima şi tatăl său, 
niciodată explicitată ca atare de interlocutorul meu. Dacă a existat 
aceasta tensiune, ea s-a datorat şi lipsei de rezonanţă a lui Andrei 
Scrima faţă de lumea aromână. Tatăl său Nacu îi spunea: „Singurul 
indiciu care te arată a fi aromân este faptul că îţi place brânza.” 
Părintele Scrima mi-a adăugat: „Brânza aceea albă, aromânească, din 
Bazargic, nu am mai mâncat-o niciodată după aceea în timpul vieţii mele.” 

Nacu Scrima îşi publicase o parte din poeziile sale aromâne, în 
cunoscuta Antologie Aromână a lui Tache Papahagi, tipărită în anul 

 
24 Idem, pag. 48. 
25 Citatul este dintr-o conversaţie telefonică cu părintele Scrima însă trebuie privit cu 
multă prudenţă fiindcă mi l-am notat după încheierea convorbirii, nefiind deci sigur 
de acurateţea transcrierii. 
26 O oarecare confirmare a acestei tensiuni apare şi în descrierea pe care o face 
Andrei Pleşu lui Nacu Scrima (sursa de informare fiind, probabil, părintele Scrima): 
“Tatăl era politehnician, dar, totodată, poet declarat şi publicat. Fire convivială, el n-
a lasat asupra fiului său o amprentă modelatoare notabilă, afară doar de simţul rigorii 
personale şi de gustul timpuriu al lecturii.”, A. Scrima, loc citat, pag. 7. La această 
mărturie a lui A. Pleşu aş dori să adaug o amintire a lui Andrei Scrima care îmi spunea 
că l-a ascultat, copil fiind, pe George Murnu recitând in limba greacă din Homer şi 
Eschil. 
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1922. Andrei Scrima ştia că el şi tatăl său foloseau cu predilecţie 
anumite cuvinte: străin, dor, singur, aşteptare, depărtare, pustiu, însă 
valorizările date acestor cuvinte de către cei doi erau extrem de 
diferite. Ca un exemplu, citez un scurt fragment din poezia lui Nacu 
Scrima „Xeanili ” (Străinătatea/ Înstrăinarea): „Cât sunt di greali 
xeanili, cât sunt di nfărmăcoasi.”27 

În oglindă, iată şi un text de Andrei Scrima:  
 
„Am putea introduce aici un mic excurs pedant: există toată tradiţia 
antică referitoare la xenia, la xenos. Dacă străinul se sedentarizează, 
dacă stă prea mult în acelaşi loc, mai curând sau mai târziu încetează 
de a mai fi străin: devine fie sclav, fie cetăţean, om liber; îşi capătă un 
statut în cetate. Condiţia străinului cere o perpetuă rupere a 
legăturilor, o perpetuă itineranţă şi progresiune în cele lăuntrice. 
Străinul avea pentru antici o aură de enigmă; inspira respectul pentru 
că putea aduce cu el neaşteptatul, ineditul propriu condiţiei trans-
umane. Un xenos era aproape de lumea zeilor, ceea ce îl obliga pe 
sedentar să îl primească ca pe un fel de mesager al divinului.”28 

Aş dori să adaug, aici, că Andrei Scrima mi-a precizat că tatăl 
său s-a născut în ziua de 8 aprilie 1893 şi a murit la Hunedoara, în ziua 
de 28 septembrie 1941, într-o zi de duminică29. Faptul că la 58 de ani 
după acest eveniment, părintele Scrima îşi aducea aminte în ce zi 
căzuse 28 septembrie 1941, intensitatea cu care mi-a spus acest lucru, 
m-a convins de intensitatea cu care trăise acea zi. 

Un portret al lumii aromâne. Din conversaţiile cu părintele 
Scrima rezultă şi un portret al lumii aromâne. După Andrei Scrima, 
aromânii sunt organizaţi după o structură tribală. La ei se observă 
frecvent tipul rebel, nedisciplinat, anarhic, ceea ce duce la contestarea 
de către ei a curentului dominant. Au simţ critic dar sunt şi lăudăroşi. 
Se poartă liber.  

Pentru a ilustra această ultimă afirmaţie, părintele Scrima mi-a 
istorisit următoarea poveste. Puţin după începerea procesului de 
colonizare a Cadrilaterului cu populaţie aromânească (1925), Ionel 
Brătianu a venit să viziteze zona, fiind condus de cunoscutul fruntaş 

 
27 „Cât de grea e străinătatea, cât de amară/înveninată.” 
28 A. Scrima, p. 33, nota 6. 
29 Precizarea este importantă fiindcă în cărţile aromâne apare informaţia (greşită 
pentru anul naşterii) că Nacu Scrima a trăit între anii 1900-1941, fară a se indica 
zilele de naştere şi de moarte. Părintele Scrima avea totuşi un semn de întrebare 
privitor la data de 8 aprilie 1893: nu ştia dacă era după calendarul vechi sau după cel 
nou.  
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aromân Vasile Covata. Coloniştii aromâni se apropiau foarte familiari 
de primul ministru şi i s-au adresat cu „Ghini vinişi! Ţi adari tini?”. Uşor 
jenat, Covata încerca să-i tempereze pe oameni şi să le spuna să fie mai 
reţinuţi. Ionel Brătianu l-a oprit şi i-a zis că e mare lucru că aceşti 
oameni se poartă atât de liber. 

Mulţi aromâni produc liste cât mai mari cu diverse personalităţi 
aromâne care au excelat în domeniile lor de activitate. Urmând această 
logică, există aromâni care se laudă cu Athenagoras şi Andrei Scrima 
pentru că aceştia au, făcut istorie” prin anularea anatemei între cele 
două Biserici surori. Cred că trebuie să rezistăm acestei tentaţii. I-am 
omagia pe aceşti oameni într-un mod mai apropiat de structura lor, 
dacă am încerca să înţelegem resorturile adânci care i-au împins către 
această faptă. 

 

*** 
Sărbătorim în aceste zile un an de slujire a Sfintei Liturghii în 

aromână, în biserică. A fost atins un vechi vis. Trebuie însă să ne ferim 
de a cădea în pericolul de a „bloca urcuşul spiritual la acest nivel 
etnico-religios”. Fiecare e dator să dea un sens vieţii sale. Fie ca vieţile 
personajelor din acest articol să ne fie de ajutor în încercarea de a găsi 
un astfel de sens. 
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Părintele Elefterie Mihail – starețul mănăstirii 
Dervent – în memoria credincioșilor 

 
     Mariana COSTEA - economist 
 
În istoria monahismului și a bisericii creștin-ortodoxe, din 

spațiul românesc, se regăsesc nume remarcabile de ctitori și slujitori 
ai credinței, de obârșie armână. E suficient să amintim câteva dintre 
numele canonizate, precum cel al Sfântului Nicodim de la Tismana - 
întemeietorul vieții mănăstirești în Țara Românească, al Mitropolitului 
Andrei Șaguna – stâlpul ortodoxiei din Ardeal, al Sântului Iosif cel nou 
de la Partoș, ocrotitorul Banatului, al Sfântului Cuvios Antonie de la 
Iezerul – Vâlcii, pe care îl cinstim în acest context, sau numele unor 
renumiți duhovnici, precum Arhimandrit Arsenie Papacioc – de la 
Techirghiol, Preot Elefterie Mihail - ctitorul Mânăstirii Dervent și avem 
deja o imagine a dimensiunilor investite de această ramură balcanică 
a neamului, armânii, în spiritul zidirii și unității creștin- ortodoxe. 

În acest contextul acestui eveniment ne-am propus să evocăm 
viața și activitatea preotului și duhovnicului Elefterie Mihail, ctitorul 
Mânăstirii Dervent atât pentru faptul că datele accesibile public sunt 
foarte sărace, cât și dintr-un impuls afectiv special. Bunicul meu era 
foarte apropiat de părinte. Ulterior am întâlnit și persoane care aveau 
legături de rudenie cu părintele Elefterie și care îl pomeneau cu multă 
dragoste și evlavie. În acest demers, trebuie să aduc mulțumiri și 
părintelui Andrei, stareț al Mânăstirii Dervent, care mi-a oferit 
informații consistente, mărturii inedite, spre a-i contura portretul 

acestui slujitor al credinței, duhovnic și 
tămăduitor care a lăsat urme adânci în 
memoria colectivă a credincioșilor.  

Repere biografice. Părintele Elefterie 
Mihail s-a născut la Leaskova (judeţul 
Filipopoli), în Bulgaria, la 11 noiembrie 1900, 
fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei lui 
Constantin şi Aristiţa Mihail şi primind la 
botez numele de Enache. 

Despre copilăria lui se ştie doar că la 
vârsta de 3 ani suferea, era paralizat, iar 
mama sa, auzind despre minunile de la 
„Crucea de Leac” de la Dervent, a venit cu el 
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la micul paraclis care exista atunci. După ce l-a închinat Sfintei Cruci, 
seara, băiatul a adormit sub o icoană a Maicii Domnului din interiorul 
barăcii de scânduri. Noaptea femeia a visat o fată frumoasă care i-a 
făcut sănătos copilul. A doua zi dimineaţă acesta se trezise cu mult 
înaintea mamei şi mergea. Cu lacrimi de fericire în ochi, mama i-a 
mulţumit Maicii Domnului pentru minunea săvârşită şi a făgăduit: „Am 
să-l fac doctor – pentru că s-a vindecat – şi preot ca să-i mulţumească lui 
Dumnezeu permanent”.  

A urmat şcoala primară şi o clasă secundară, iar mai târziu una 
cu profil medical la Adrianopol, unde a învăţat metodele tradiţionale 
de vindecare a bolilor cu plante medicinale, dar şi pentru corectarea 
scheletului osos. A avut o viaţă supusă la multe încercări. Soţia şi 
copilul i-au murit la naştere, tatăl său – negustor bogat, dar cinstit şi 
credincios, care a favorizat trecerea în România a unui număr de o sută 
de familii de bulgari – a fost aruncat în mare de turci, iar un frate al său 
a fost omorât în ziua nunţii. 

Râvnind pentru o viaţă în isihie, mai aproape de Hristos, în anul 
1932, în ajunul aniversării zilei sale de naştere, a intrat ca vieţuitor în 
Mănăstirea Balaciu, lângă Urziceni, iar un an mai târziu, la 18 
decembrie 1933, a fost tuns în monahism cu numele de Elefterie.  

Fiind un monah model şi remarcându-se printr-un deosebit har 
duhovnicesc, în anul 1936, la cererea Preasfinţitului Gherontie Episcop 
al Tomisului a fost trimis în Dobrogea pentru a sluji la schitul Dervent 
– „Crucea de Leac”. Contribuţia pe care şi-a adus-o aici la construirea 
bisericii, precum şi smerenia şi dăruirea sa nu au trecut neobservate 
în faţa sfintelor feţe bisericeşti de la Episcopia Tomisului. Fiind un 
vrednic slujitor al Sfântului Altar şi un foarte activ şi bun gospodar, 
numai şi numai pentru Sfânta Mănăstire, prin ordinul Episcopiei 
Tomisului nr. 5282 din 27 octombrie 1938 este numit stareţ al 
Mănăstirii Dervent. 

Cu ocazia sfinţirii noii biserici de către P.S. Gherontie, la data de 
13 septembrie 1942, ieromonahul Elefterie Mihail, „pentru munca 
depusă cu dragoste sufletească pentru ridicarea sfântului locaş de 
închinăciune”, a fost înălţat la treapta de Egumen Protosinghel, cu 
baston şi Sfântă Cruce. De acum îşi va împărţi timpul între obligaţiile 
administrative, slujirea monahală şi preoţească şi vindecarea bolnavilor. 

După o activitate susţinută în folosul obştii monahale şi a 
credincioşilor care veneau la Sfintele Cruci, continuată chiar în 
condiţiile deosebit de grele ale regimului comunist, în anul 1959, sub 
presiunea organelor securiste, Părintele Elefterie va fi obligat să-şi dea 
demisia şi să părăsească iubita lui mănăstire, în schimbul obţinerii 
promisiunii că biserica acesteia nu va fi demolată. 
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Silit să abandoneze oficial viaţa monahală, fostul egumen al 
Mănăstirii Dervent se va angaja ca portar la Ferma horticolă „9 Mai,” 
din Tulcea, până la pensionare, adică până în anul 1962.  

Unul dintre apropiaţii părintelui, ieromonahul Dionisie Ulezu 
de la Mănăstirea Agapia-Veche, povesteşte un trist eveniment din 
timpul şederii Părintelui Elefterie la Tulcea, când a fost bătut de nişte 
turci care i-au zdrobit coastele, l-au călcat cu picioarele peste trup şi 
peste cap, apoi l-au rostogolit într-o râpă convinşi că l-au omorât. În 
urma loviturilor primite, va rămâne pe viaţă cu această suferinţă, 
refuzând să o trateze. Singura alinare era „ridicarea coastelor rupte – 
care cădeau la 2-3 zile”, când îşi punea „o cârpă făcută ghem, după care 
se încingea cu un brâu”. Afirmaţia „deşi bolnav ne-a vindecat pe noi” iși 
găseşte astfel înțelesul, căci, până la sfârşitul vieţii, Părintele Elefterie 
avea să îndure tot acest travaliu, în condiţiile în care va sluji şi se va 
îngriji permanent de cei bolnavi care veneau în număr mare cerându-i 
ajutorul. 

Prin anii 1969-1970 va ajunge în Moldova, împreună cu 
monahul Nicodim de la Peştera Sfântului Apostol Andrei (Ion Corvin, 
judeţul Constanţa) şi se va stabili pentru un scurt timp la Sihla. De aici 
a fost luat de maicile de la Agapia-Veche care aveau nevoie de un preot 
slujitor, dar unde avea să fie mai bine de 15 ani, nu numai preot, ci şi 
duhovnic şi tămăduitor. 

În tot timpul petrecut aici, Părintele Elefterie s-a împărţit între 
Biserică – săvârşind toate slujbele cerute de tipicul monahal – şi 
oameni, căci, fiind înzestrat de Dumnezeu cu darul discernământului 
şi al vindecării, era căutat în număr mare atât de credincioşi, cât şi de 
monahi.  

Dar, acolo unde dragostea este mare şi încercările sunt pe 
măsură. S-a repetat şi aici „fenomenul Dervent”, acea afluenţă masivă 
de oameni îndreptată de această dată spre zona Neamţului, ceea ce a 
condus la încordarea relaţiilor cu autorităţile statului şi chiar cu unii 
superiori direcţi. La îndemnul Prea Sfinţitului Episcop Pimen, de a 
folosi numai cartea – chiar şi pe dos dacă este cazul – dar să renunţe la 
tratamente, Părintele Elefterie va răspunde că nici puşcăria nu-l va 
putea opri de la aceasta, căci şi acolo dacă ar fi, tot ar trata lumea. În 
viziunea sa, tămăduirea presupunea: spovedanie, post, Sfânta 
Liturghie, Sfintele Taine şi tratament şi le făcea pe toate cu convingerea 
deplină că Hristos, Domnul, este lucrătorul, tămăduitorul şi desăvârşitorul. 
Relaţiile cu Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei erau de asemenea 
încordate, întrucât şi acesta îi cerea întreruperea tratamentelor, lucru 
pe care Părintele nu-l putea accepta. Se pare că de acum nu a mai avut 
binecuvântarea mitropolitului, căci în 1990, simţindu-se aproape de 
sfârşitul vieţii, îi cere acestuia dezlegarea, pe care o primeşte, 
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documentul oficial, în acest sens, aflându-se în mâinile Preasfinţitului 
Episcop Lucian în ziua înmormântării Părintelui. 

În contextul acestor relaţii încordate, în anul 1985, stareţul 
Mănăstirii Secu – arhimandritul Irineu Bălan – obţine transferul 
Părintelui Elefterie la acest aşezământ monahal, al cărui nivel l-a 
ridicat nu numai sub raport duhovnicesc, ci şi material, datorită 
numeroşilor pelerini care-l căutau şi aici. Despre afluenţa creştinilor 
spre Secu, chiar stareţul mănăstirii mărturiseşte că „veneau cu 
maşinile mulţi oameni cărora Părintele le citea, îi spovedea, îi vindeca”. 
Maicile de la Agapia îl vizitau, de asemenea, cel puţin la două 
săptămâni, indiferent dacă era vară sau iarnă. 

Dacă numai cu puţin timp înainte, Mănăstirea Secu nu putea 
oferi pelerinilor nici măcar un colţ de pâine, după venirea Părintelui 
„se făceau aici praznice şi de trei ori pe săptămână; din toate Părintele 
doar gusta şi le binecuvânta. Vinul era pus într-o cămară, iar unul din 
cunoscuţii părintelui se îngrijea ca la masă fiecăruia să i se dea câte un 
pahar de vin. Oamenii trimiteau colete şi alimente, pe care le împărţea 
imediat”. Obişnuia să spună: „Dumnezeu se va îngriji pentru ziua de 
mâine, de aceea ceea ce avem să le dăm şi oamenilor”. 

Deşi iubit şi apreciat atât de credincioşi, cât şi de monahi, 
Părintele Elefterie tânjea în taină după mănăstirea pe care o ridicase la 
Dervent şi de care fusese silit să se despartă, dorinţa sa cea mai mare 
fiind să reuşească să se întoarcă odată şi odată acolo. După schimbarea 
regimului din decembrie 1989, acest vis s-a putut transforma în 
realitate, căci la 2 februarie 1990 Părintele Elefterie a revenit la 
Dervent însoţit de fratele Marcu şi ieromonahul Zosima Zaharia.  

După 30 de ani de dureroasă pribegie, Părintele Elefterie s-a 
întors „din surghiun” la mănăstirea pe care o iubea atât de mult, iar la 
scurt timp după aceea s-a mutat în pace la Domnul, în ziua de 12 mai 
1990, fiind înmormântat lângă biserica pe care a ridicat-o şi a slujit-o 
cu jertfelnicie atâţia ani. 

Portretul duhovnicesc al Părintelui Elefterie. Pentru a 
creiona portretul marelui stareţ, am recurs la o serie de mărturii scrise, 
dar și verbale, ale celor care l-au cunoscut îndeaproape, toţi arătând 
aceeaşi dragoste şi însufleţire, atunci când își aduceau aminte de cel ce 
a fost duhovnicul, ajutorul la necaz sau tămăduitorul lor. 

Maica Anisia Trifan de la Mănăstirea Agapia Veche povesteşte: 
 
(…) „era un om cu viaţă deosebită, fiind tot timpul în biserică sau între 
oameni. La Agapia nu a avut preot de schimb, slujind zilnic Sfânta 
Liturghie şi, de asemenea, fiind nelipsit de la vecernie şi de la utrenie. 
Când auzea clopotul bisericii lăsa totul şi mergea cu mulţimea de 
oameni la slujbă, venind apoi în chilie împreună cu ei”. 
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Despre evlavia cu care săvârşea slujbele bisericii, Părintele Ion 
Dogaru de la Parohia Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Târgu 
Neamţ, care a avut marea bucurie de a sluji împreună cu Părintele 
Elefterie la Agapia Veche, mărturiseşte următoarele:  

 
„Pentru un preot tânăr, cum eram eu, era o bucurie să slujeşti cu acest 
Părinte... Cum se ruga, cum spunea rugăciunile cele de taină la Sfânta 
Liturghie – cu totul aparte, încât simţeai cu adevărat că pătrunde ceva 
în tine, îţi schimba viaţa cuvântul lui, rugăciunea lui”. 

După Sfânta Liturghie se aşeza în faţa uşilor împărăteşti şi 
spunea oamenilor cuvânt de învăţătură, iar apoi citea moliftele 
Sfântului Vasile cel Mare. De asemenea, după utrenia de noapte, ţinută 
mai devreme – de la orele 18 până la 21, Părintele Elefterie mergea la 
oameni şi le citea molifte, le făcea tratamente, stătea în mijlocul lor 
întrebându-i pe rând de necazurile lor şi sfătuindu-i pe calea vieţii 
adevărate. Începea întotdeauna cu tămăduirea sufletească: spovedanie, 
Sfânta Liturghie, molifte, rugăciuni, Sfânta Împărtăşanie şi numai apoi 
se ocupa de suferinţa fizică propriu-zisă. 

Spre miezul nopţii reuşea să ajungă în chilia sa, însă nu atât 
pentru a se odihni, cât pentru a-şi face pravila călugărească şi a se ruga 
pentru bolnavii săi. Chilia Părintelui era foarte simplă: „un pat cu o 
păturică, la căpătâi te miri ce, o ladă de veşminte, o masă pe care scria 
tratamentele, unu-două scaune şi un perete plin cu icoane”. Nu de 
puţine ori era chemat şi noaptea să le citească celor care aveau crize 
până când aceştia se linişteau. 

Deşi se culca târziu şi dormea doar două-trei ore pe noapte, „tot 
sănătosul obosea faţă de Părinte”. La ora 300 se trezea şi „foarte mult 
se ostenea în ascuns în chilie”, uneori adormind pe scaun de oboseală, 
iar când îşi revenea relua rugăciunea. Între orele 500 şi 700 slujea Sfânta 
Liturghie. În ciuda suferinţei permanente, nu se plângea, iar ,,la slujbă 
nu era niciodată obosit, ţinând slujbe mari ca la Ierusalim”, unde 
reuşise de altfel să ajungă. La ieşirea cu Sfintele Daruri, bolnavii se 
întindeau pe jos până la intrarea bisericii şi Părintele mergea din om 
în om, reîntorcându-se apoi pe acelaşi traseu. În duminici şi sărbători 
aduna copiii sub 7 ani şi îi lua în Sfântul Altar, iar la sfârşitul slujbei îi 
miruia şi le dădea anaforă, aghiazmă şi câte un bănişor. 

Sintetizând viaţa de zi cu zi a Părintelui, ieromonahul Elefterie 
Tăncuţă – fost vieţuitor la Mănăstirea Secu – spunea: 

 
 ,,În puţinul timp cât am locuit în aceeaşi chilie cu Sfinţia sa, m-a uimit 
permanenta stare de trezvie: noaptea rugăciune, meditaţie şi durere, 
ziua dragoste de aproapele. De la el am învăţat cum poate fi iubit şi 
înţeles mai bine şi mai uşor Dumnezeu prin dragostea de aproapele”. 
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Fiind un mare duhovnic, era ascultat de mulţi credincioşi veniţi 
din diferite zone ale ţării. Dragostea sa de oameni se oglindea în 
sprijinirea lor la nevoie, iar cei mai mulţi îl căutau şi ajungeau la el cu 
ultima speranţă, spre a se tămădui nu numai de neputinţele trupeşti, ci 
şi de cele sufleteşti. Niciodată nu refuza şi nu respingea pe cei care 
aveau nevoie de el. ,,Ca duhovnic avea un har şi o dulceaţă în cuvânt de 
parcă trăia în afară de trup”. Îi lua pe oameni cu duhul blândeţii spre  
a-i aduce la adevăr, nu-i judeca, nu le vorbea pe un ton ridicat, ci-i 
sfătuia cu dragoste şi răbdare. Nici pe cei care veneau de la vrăjitori 
nu-i gonea, ci îi primea bucurându-se pentru întoarcerea lor. Mustra 
pentru păcatele grele însă numai din dorinţa fierbinte de a-i îndrepta 
pe cei căzuţi. 

Pe tineri îi sfătuia să postească, să se roage, să se spovedească, 
să fie smeriţi şi cu frică de Dumnezeu. Tuturor le spunea să rostească 
rugăciunea minţii neîncetat – „nu-i trebuie şcoală nimănui pentru 
aceasta, o poate zice oricine singur şi se poate mântui”; îi sfătuia să facă 
binele şi să se ferească de rău, să aibă credinţa dreaptă, iar faptele şi 
comportamentul să fie pe măsura ei. Înţelegea neputinţa firii omeneşti, 
dar spunea deseori că „dacă vrei să te mântuieşti, ce poţi să faci, trebuie 
să faci!”. 

 Ca duhovnic al maicilor întotdeauna avea un cuvânt bun: „fiica 
mea, ispita” spunea pentru a le întări, astfel încât „nu puteai să pleci 
cum ai venit, ci îţi recâştigai nădejdea”. 

Veneau la Agapia şi mulţi preoţi începători, cerând de la 
Părintele Elefterie sfat şi binecuvântare. Unul din cei care îl vizitau des 
era Părintele Calinic de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, astăzi 
Episcop al Argeşului. Având mare evlavie la moaştele Sfinţilor 
Partenie, Rafail şi Ioan de la Agapia-Veche, acesta revenea la două-trei 
luni pentru a li se închina şi „pentru a i se face o blagoslovenie pe cap 
de Părintele Elefterie”. 

Ospitalitatea sa era notorie şi-i cuprindea pe toţi oamenii, 
oricine ar fi fost ei. Indiferent de ora când veneau, toţi credincioşii 
găseau loc de dormit, chiar dacă uneori erau nevoiţi să stea mai 
înghesuiţi, precum şi două feluri de mâncare, aduse la arhondaricul de 
la poartă. Datorită legământului pus de Patriarhul Nicodim Munteanu, 
în 1938, nimeni din afara obştii Mănăstirii Agapia Veche nu putea intra 
în incintă între apusul soarelui şi răsăritul ei, astfel că în fiecare noapte 
dormeau în arhondaricul de la poartă în jur de 30-40 de persoane. El 
însuşi nu mânca dacă nu avea 10-15 oameni la masă; binecuvânta 
masa, gusta puţin şi apoi spunea cuvânt de folos, căci „hrana lui era 



72 
 

Biserica şi oamenii”. Era atât de milostiv şi de dornic de a-şi exprima 
prin fapte iubirea de oameni, încât nu se simţea bine dacă aceştia îi 
lipseau. 

Întrebată dacă această ospitalitate a afectat vreodată bunul 
mers al mănăstirii, maica Anisia a răspuns:  

 
„Dumnezeu rânduia tot timpul să fie, nu se termina niciodată pâinea, 
ci se înmulţea. Nu terminam bine de dat, că şi veneau alţii şi aduceau 
înapoi. Şi asta pentru că n-a spus niciodată «nu am, nu-ţi dau»”. De 
asemenea, nu impunea nimănui să aducă ceva, iar ceea ce primea 
împărţea tot oamenilor, mai ales celor nevoiaşi, cu mulţi copii, 
spunând întotdeauna maicii: „Scoate tot din dulap şi dă la lume”. 

Când primea pomelnice de la oameni aflaţi în necaz, nu numai 
că le întorcea banii, dar le dădea şi în plus. Mulţi seminarişti, studenţi, 
elevi şi oameni nevoiaşi s-au bucurat de sprijinul său duhovnicesc şi 
material. Tinerilor elevi le plătea taxele la seminar, le dădea bani 
pentru haine şi încălţăminte sau pentru alte lucruri necesare. 

Deşi foarte atent la nevoile celor din jur, pe sine se trata cu 
asprime. Maica Anisia îşi aminteşte că „purta trei ani de zile aceeaşi 
pereche de pantofi, îmbrăcămintea fiind aceeaşi şi iarna şi vara: o 
bundiţă sintetică pe dedesubt, o rasă de fâş şi o dulamă”. Rareori 
zâmbea, dar nu râdea niciodată, nu vorbea în plus, ci numai cuvinte de 
folos, accentuând valoarea faptelor. Într-un cuvânt, „tot timpul era 
călugăr” şi prin prisma aceasta toate le făcea pentru Dumnezeu şi 
pentru oameni. 

Acest ales al lui Dumnezeu, despre care Maica Anisia spunea că 
„N-a mai fost şi n-o să mai fie preot şi om ca el”, se învrednicise de 
multe daruri, dar trei dintre ele se făceau remarcate prin deosebita lor 
strălucire: darul înainte-vederii, al postirii şi al tămăduirii. 

Cu privire la darul înainte-vederii cu care era înzestrat 
Părintele, ucenicii mărturisesc: 

 
 „Te făcea atent şi ce-ţi spunea aşa se întâmpla”; (…) 
„Părintele te citea, puteai să spui orice, dar el ştia dacă ai zis 
esenţialul, dacă ai spus drept sau dacă ai ascuns ceva; deseori 
completa: «uite, aici n-ai spus drept» şi astfel, de ruşinea 
Părintelui, oamenii se pocăiau şi mărturiseau şi cele ascunse”. 

În ceea ce priveşte postul său, „nu mânca niciodată carne, 
băutură doar gusta, iar spre sfârşitul vieţii mânca doar de post şi fără 
ulei, o data pe zi, după orele 1400-1500”. Chiar dacă el era foarte 
postitor, celorlalţi le recomanda „post după putinţă şi după sănătate”.  
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În condiţii de maximă solicitare, mai ales în situaţiile care 
cereau dragoste şi jertfă, deşi era foarte slab – „numai pielea şi osul”, 
era „drept ca o lumânare”, căci îl trăia pe Dumnezeu şi i se dăruia, 
purtând chipul şi rănile Domnului în sufletul şi trupul lui. Exemplul 
personal era mai mult decât grăitor: viaţa lui îţi impunea ca, în măsura 
puterilor, să încerci să-l imiţi. 

Părintele cunoştea imediat de ce boală suferea fiecare om şi  
nu-i ascundea nimic, ci-i spunea la ce să se aştepte. Deşi ştia că paralizia 
şi bolile de oase sunt mai uşor de tratat până la 20 de ani, Părintele îi 
primea şi pe cei mai bătrâni. La chilie se ocupa de fiecare persoană în 
parte, iar tratamentele variau şi ca formă şi ca intensitate. Aşa cum 
afirmă unul dintre numeroşii săi ucenici, „Părintele Elefterie a fost un 
extraordinar preot şi duhovnic şi un model pentru toţi cei care l-au 
cunoscut şi dacă cineva îi va citi viaţa în Pateric va fi o mare bucurie să 
o urmeze”.  

Imaginea şi activitatea marelui duhovnic nu au fost uitate nici 
după mutarea sa din această viaţă, ele luminând de acolo, peste vreme, 
ca ochiii unui sfânt. Căci sfânt a rămas în memoria credincioșilor care 
și-au găsit tămăduirea sufletului și trupului, prin puterea virtuţilor sale 
tainice, care ne face să-i rostim numele cu smerenie, invocându-l ca 
mijlocitor: „Prea Cuvioase Părinte Elefterie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu 
pentru noi!” 

Astăzi, mormântul Părintelui Elefterie înălţat lângă biserică, în 
partea dreaptă a altarului, înnobilează locul, adăugându-se celorlalte 
relicve sfinte de la Mănăstirea Dervent: Sfintele Cruci, Icoana Maicii 
Domnului - Făcătoare de minuni şi Izvorul Tămăduirii.  

Odihneşte-te în pace, Prea Cuvioase Părinte Elefterie! 
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Ieromonahul Arsenie Papacioc  
‒ duhovnicul de cursă lungă 

                         
Catia MAXIM – scriitoare 

 
Moto: 
„Trebuie să zbori cu amândouă aripile, vertical, 
fără cea mai mică abatere. Pentru ceea ce a facut 
Hristos pentru noi, nu e permisă nici cea mai mică 
abatere. Iar dacă se întâmplă, sa fie fără voia 
noastră, să cautăm duhovnicul și să ne dezlegăm. 
Pentru că nicio nenorocire nu inseamnă ceva, dacă 
credința rămâne în picioare.”  

(Arsenie Papacioc)  
 
Păstrătoare a căii drepte, ortodoxia 

reprezintă un posibil răspuns la devieri de 
la norme - dogme, modele, canoane - și 
adevăr. În întreaga lume se manifestă mai 
multe ortodoxii religioase: evrei ortodocși, 
islamici ortodocși, budiști ortodocși și, nu în 
ultimul rând, creștinii ortodocși. Ortodoxia 
propune cuvintele lui Hristos: „Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa!”, un model de viață 
ce constă în iubirea divină. În diversitatea 
planetară a ortodoxiei jertfa Mântuitorului 
palpită în miezul fiecărei Liturghii, singura 
ce îi unește pe dreptcredincioșii ortodocși 
printr-un liant izvorât din suflet, dreapta măsură a calității de om. 
Fundamentată pe iubirea de oameni, ortodoxia oferă Adevărul lui 
Hristos, iubirea divină.  

În ceea ce-i privește pe creștinii ortodocși, îndrumați de șase 
biserici autocefale, binecuvântați cu libertate de exprimare și ritual, ei 
se hrănesc spiritual cu Liturghia, simbolul credinței. Biserica ortodoxă 
creștină dăruie cele șapte taine sfinte: botezul, mirungirea (botezatul 
primește dar de la Duhul Sfânt prin ungerea lui cu ulei sfințit de Sfântul 
Sinod al Bisericii), spovedania, împărtășania, căsătoria, hirotonia și 
Sfântul Maslu. Chiar dacă sfinții din calendar diferă de la un popor la 
altul, în măreția diversității ei, ortodoxia creștină propune o duminică 
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a tuturor sfinților creștini. Biserica ortodoxă română funcționează 
după ritul bizantin, cu o particularitate specială însă, deoarece recurge 
la elemente slave, grecești și melkite. În lumina acestor considerații de 
ordin general, propun un popas, chiar dacă puțin articulat teologic, în 
preajma spiritului îmbunătățit al ieromonahului Arsenie Papacioc, un 
duhovnic prețuit și ascultat de sute și mii de credincioși. 

 
*** 

Aromân macedonean, după bunic, duhovnicul Arsenie Papacioc 
a dus cu sine, pe parcursul unei vieți marcată de încercări și suferințe, 
amintirea copilului care nu obosea să-și întrebe mama: „de ce oaia, 
când se culcă, dă din picior?” Iar mama sa, căreia duhovnicul i-a păstrat 
chipul în suflet, îi dădea mereu același răspuns: „Se roagă, mamă.” 
Născut la 13 august, 1914, în comuna Misleanu, județul Ialomița, pe 
numele său de mirean, Anghel Papacioc, duhovnicul a avut parte, din 
cauza activității sale legionare - atât în timpul dictaturii antonesciene, 
cât și după 1948, sub dictatura bolșevică și comunistă, de un regim de 
detenție grea în închisorile din Miercurea Ciuc, Brașov, Jilava, Suceava, 
Vaslui și Aiud. 

Nu-mi propun să dezvolt și, cu atât mai puțin, să mă pronunț 
asupra unei perioade istorice mondiale, devoalată încă schematic și 
unilateral marelui public, ci voi face numai o constatare de elementar 
bun-simț: în perioada interbelică românească, străbătută de numeroase 
frământări și de înalte idealuri ale unei generații de tineri marcanți, 
animați de năzuințe precum păstrarea tradiției, a limbii naționale, a 
credinței, a familiei și a proprietății autohtone, nu au existat prea multe 
oferte pentru elita intelectuală a vremii, mai ales că nici clasa politică 
nu s-a întrecut pe sine, astfel încât tineri strălucitori la minte și buni 
patrioți s-au avântat spre ideologia legionară ce s-a dovedit periculos 
de falimentară, căci s-a prăbușit cu capul înainte în hăul exceselor 
extremiste. Doar că nu numai vinovații de atrocități și crime și-au 
primit pedepsele meritate, ci și cei care au aderat prin simpatie sau au 
colaborat mai de la distanță.  

După 1945, judecați la grămadă de vestitele Tribunale ale 
Poporului, fără nuanțările necesare, de la caz la caz, condamnările au 
fost stabilite de regimul bolșevic la fel de toxic și de periculos ca orice 
altă dictatură. Cum oamenii au libertatea de a-și alege judecătorii, fără 
să reflecteze prea mult la faptul că numai judecata lui Dumnezeu poate 
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fi dreaptă, ce s-a întâmplat, vreme de cincizeci de ani, atât în interiorul 
temnițelor comuniste cât și în afara lor, în marea temniță a țării, a dus 
la mutilarea sufletului și a mentalității românului. Realitatea normalității 
dictate de Dumnezeu a demonstrat că ideologia comunistă a fost de 
fapt cea mai mare aflare în treabă din istoria omenirii, un dictat politic 
impus de politicieni cu standarde duble și ochelari de cal. 

Despre tânărul Anghel Papacioc există mai multe dovezi și 
mărturii că în anii de teroare comunistă îndurați în închisori, sufletul 
i-a fost binecuvântat cu lumina credinței, un motiv suficient de 
puternic ca să părăsească, definitiv, ideologia tinereții, fără a-și trăda 
însă camarazii și fără a permite torționarilor bolșevici să-l reeduce 
după modelul Țurcanu, practicat ani buni în toate temnițele comuniste. 
Astfel că, fără nicio putință de tăgadă, chipul și zâmbetul lui Dumnezeu 
l-au însoțit întreaga viață, oricât de mari și de grele s-au dovedit 
încercările. Biografia și parcursul monahal stufos, cunoscute publicului 
larg, subliniez numai că după o viață exemplară ca om cu față 
bisericească, duhovnicul de cursă lungă, Arsenie Papacioc s-a stins ca 
țeara albă și dreaptă la 19 iulie, 2011, la Mănăstirea Techirghiol, unde 
a și fost îngropat. 

Deși n-am avut șansa să-l întâlnesc, o întâmplare deloc 
întâmplătoare, petrecută prin 2014, m-a pus față în față cu o carte la a 
cărei lansare am participat. Dedicată ieromonahului despre care știam 
atât de puține, cartea “Am înțeles rostul meu (Părintele Arsenie 
Papacioc în dosarele securității)”, scrisă de arhimandrit Andrei Tudor, 
Mariana și Iuliana Conovici, m-a introdus în acea nefastă perioadă 
despre care, deși știam că mutilase sufletul românilor, nu realizasem 
totuși, pe de-a-ntregul, dimensiunea ororii roșii pe care românii 
fuseseră siliți să o accepte, ba chiar s-o și aplaude. Editată la 
Humanitas, cu sprijinul Mănăstirii Dervent, în respectiva carte autorii 
fac o selecție riguroasă și la obiect a unor documente, părți 
componente din dosarele Securității, referitoare la perioada de 
detenție a lui Arsenie Papacioc și, apoi la permanenta lui urmărire 
până când dosarul a fost, în 1978, definitiv închis. Așa am aflat despre 
tulburătorul parcurs al duhovnicului, care a trăit „în miezul istoriei”. 
De aceea, nu e lipsită de semnificație referirea la câteva documente din 
dosarul stufos întocmit de Securitatea comunistă.  

Numit Călugărul, Duhovnicul, Izolatul, Căldăraru, Arsenie 
Papacioc a răspuns, ani în șir, la mulțimea de întrebări repetate și 
aberante puse de anchetatori, fără a renunța însă la niciun milimetru 
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de credință. Din mulțimea de documente redate în amintita carte, 
exemplific câteva: o declarație de desolidarizare de Mișcarea 
Legionară, dată la 15 ianuarie, 1939 în fața unui maior, comandant al 
detașamentului de Jandarmerie Miercurea Ciuc, în care acuzatul 
menționa că nu va „întreprinde niciun fel de acțiune sau agitație 
interzisă de legile țării.” Sau o declarație despre întâlnirea în Munții 
Piatra Craiului (în 1942 a stat aproape două luni) cu un pustnic român, 
venit de la Ierusalim, care i-a vorbit de rezistența sufletească pe care 
trebuie să o probeze în fața lui Dumnezeu. În acea împrejurare, viitorul 
duhovnic de cursă lungă și anevoioasă a declarat în fața organelor 
securității: „În mine se dădea o luptă mare de a renunța la tot ce este 
pământesc.” 

Și un alt exemplu, dintr-o filă de dosar, o notă informativă 
despre activitatea lui la seminariile monahale din Mănăstirea Neamț. 
Respectiva notă amintea că „[AP] menține trează dogma mistică și în 
tot timpul ține sub presiune elevii acestui seminar.” (sursa: Am înțeles 
rostul meu/ Părintele Arsenie Papacioc în dosarele securității, de Andrei 
Tudor, Mariana Conovici, Iuliana Conovici, editura „Humanitas”, 2014, 
pag. 61, 75 și 87).  

La 26 septembrie 1949, tuns în monahism la mănăstirea Antim, 
Anghel Papacioc primește numele de monah Arsenie, iar în 1958, e 
condamnat și judecat la 20 de ani de muncă silnică, pentru că a 
participat la activitățile grupului „Rugul Aprins.”  

Personaj emblematic al Bisericii Ortodoxe Române, Arsenie 
Papacioc și-a împletit pașii sufletului cu mai multe personaje de 
excepție din ierarhia bisericii: cu patriarhul Iustinian, cu arhimandritul 
Cleopa Ilie, de care l-a legat și o pioasă prietenie, cu unii membrii ai 
mișcării spirituale „Rugul Aprins.” De menționat totuși că între Arsenie 
Papacioc și Cleopa Ilie au existat unele diferențe de viziune: în timp ce 
arhimandritul punea accent pe respectarea întocmai a regulilor, 
părintele Arsenie Papacioc insista pe starea de prezență permanentă 
(trezvie), pe libertate și bucurie.  

Intrarea în monahism a lui Anghel Papacioc, devenit Arsenie 
Papacioc, s-a realizat cu puțin înainte de instalarea comuniștilor. Apoi 
a urmat periplul pe la mănăstirile: Tismana, Sihăstria, Antim, exact 
când comuniștii au legiferat prigoana Bisericii Ortodoxe Române. 
Înarmat cu tăria credinței, de care nu s-a lepădat nici în anii cumpliți 
de detenție, când a refuzat, categoric, reeducarea și s-a mărturisit ca 
un monah apolitic, Arsenie Papacioc s-a îmbunătățit de la o zi la alta 
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întru credință, devenind mult iubit de credincioși. După 1976, trimis la 
mănăstirea Techirghiol, își va desăvârși, timp de 30 de ani, parcursul 
spre sinele îndumnezeit. 

Am aflat de la oameni care l-au cunoscut despre mulțimile care 
poposeau la mănăstirea Techirghiol pentru o simplă binecuvântare pe 
creștet sau pentru un cuvânt de alinare. Cu toții erau fascinați de 
credința lui neclintită și de lupta permanentă împotriva ateismului, cu 
ajutorul rugăciunilor și al smereniei. Cei care l-au cunoscut și au avut 
șansa să-l asculte amintesc iubirea lui de țară și dorința nestrămutată 
de ajutorare a aproapelui, grație vocației sale speciale pentru un dialog 
între sufletul creat și Creatorul lui. 

Parcurgând atâtea emoționante și credibile mărturii despre 
ieromonahul Arsenie Papacioc, înțeleg și de ce nu a fost canonizat. Însă 
cel mai avizat argument mi s-a părut a fi referirea la o constatare a lui 
Iustin Pârvu, care ar fi declarat că deși în România au existat mulți 
duhovnici de tot harul, ei nu vor fi trecuți în rândul sfinților, deoarece 
au fost considerați simpatizanți legionari. 

Lăsând la o parte asemenea constatări, semnalez câteva accente 
din parcursul acestui duhovnic, aromân de origine, care, deși nu 
vorbitor de aromână (motivele ar putea constitui subiectul unui alt 
material), își reitera mândru și pios rădăcinile, ori de câte ori avea 
prilejul. 

Transformarea spirituală din perioada detenției, când exersa 
rugăciuni ale inimii și, când, așa cum subliniază istoricul Adrian 
Nicolae Petcu într-un articol din ziarul „Lumina”, a sculptat (la 19 ani, 
Anghel Papacioc a absolvit secția de sculptură din cadrul Școlii de Arte 
și Meserii din București) ușile altarului de la capela închisorii din 
Brașov și a realizat miniatura bisericii Mănăstirii Argeșului pentru 
Mănăstirea Vladimirești, l-au condus spre o profundă reevaluare 
lăuntrică. În închisoare, el a aflat ce înseamnă Jertfa întru credință. 
Hirotonisit ierodiacon, apoi ieromonah în 1950 de către ieromonahul 
Sebastian Rusan al Moldovei, Arsenie Papacioc a devenit adeptul 
trăirii, nu al teoretizării. 

Încredințat că omul trebuie să zboare „ cu amândouă aripile 
vertical, fără cea mai mică abatere”, duhovnicul de la mănăstirea 
Techirghiol a realizat, cât a trăit, o imensă oază de armonie și iubire. 
Pentru creștinul modern, pilduitoare și utilă ar putea fi chiar și o 
succintă trecere în revistă a ideilor ce au marcat o viață pusă în slujba 
credincioșilor români și aromâni, veniți de pretutindeni la chilia lui. 
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Permanenta sa călăuză, iubirea l-a îndemnat să mărturisească cu 
subiect și predicat: „Fericiţi toţi ce mor luptând pentru iubirea 
creştină, singura eliberare” sau „dacă nu-i puteţi iubi pe vrăjmaşi 
măcar nu-i urâţi”, dar „iubiţi rana şi pe cel care v-a făcut rana”.  

Suferințele din perioada detenției și nu numai l-au ajutat să-și 
contureze, ferm, gândirea, din care spicuiesc, deloc la întâmplare, 
ziceri ale duhovnicului. De exemplu, despre suferință, despre calitatea 
de a fi creștin și despre eroism: “Când suferi cu drag/nu se mișcă fir de 
păr fără voia Lui.” „ Oricât ai fi de bun, nu ești suficient de bun.” 
„Păcatele lipsirii sunt binele pe care puteai să-l faci și nu l-ai făcut.” 
„Noi, creștinii punem mâna pe stele.” „Omul e pus să vegheze Creația.” 
„Mare meșteșug să fii om!” „Nu se poate fără jertfă. Cine fuge de jertfă, 
fuge de Dumnezeu.” „Omul trebuie să fie erou permanent, nu un milog.” 

Nu puține din învățăturile sale duhovnicești, cu miez adânc și 
înțelept, se dovedesc savuroase și pline de umor. De exemplu, părintele 
povestea că o dată un cerșetor i-a cerut de pomană. Cum el însuși se 
găsea într-o stare de sărăcie lucie, l-a privit și i-a spus (citez 
aproximativ): „N-am ce să-ți dau. Poate numai barba mea cu care să-ți 
umplu traista.” Apoi i-a întins mâna lui caldă și atât el cât și cerșetorul 
s-au bucurat, când și-au strâns mâinile. Au zâmbit. Cum zâmbetul îi e 
drag lui Dumnezeu, care ni se arată cu un chip prietenos, niciodată 
posomorât sau cu gândul la pedepse pentru păcatele noastre de zi cu 
zi, zicerile lui Arsenie Papacioc nu sunt mai prejos de însăși vrearea lui 
Dumnezeu. Instinctiv, mi-a venit în minte cuvântul aromân: vreare/ 
iubire. Nu știu dacă duhovnicul l-a folosit sau nu ca atare, sigur e că l-a 
simțit din plin.  

Grație internetului am găsit, postate pe youtube mai multe filme 
realizate cu ocazia întâlnirilor la care era invitat să vorbească despre 
sufletul creat și Creatorul lui. De fiecare dată, am remarcat grija cu care 
puncta necesitatea: „Dumnezeu are nevoie de prezența [noastră] 
continuă.” Când i se punea întrebarea: „Cum să facem, părinte, ca să 
scăpăm de dracu ?”, duhovnicul răspundea: „Da’ ce ne facem fără 
Dracul? Dracul îi amăgește pe proști. Proști suntem toți, însă unii ne 
mai trezim”  

O vreme, trăitor în mijlocul pădurilor din munți, părintele a 
făcut și câteva constatări referitoare la noțiunea de plăcere, 
considerată „o consecință”. Pentru că Dumnezeu ne-a creat eroi, 
duhovnicul a crezut cu tărie că: „E mai ușor drumul la deal decât la vale, 
pentru ca știi spre ce te duci.” „Omul trebuie să se miște”, căci „A mișca 
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înseamnă a ajunge.” „ Iubire nu se poate fără jertfă.” Sau „Numai prin 
suferință, se poate scăpa de suferință.” Căci „Numai pe cruce s-a 
mântuit lumea.” 

Lin și luminos, Arsenie Papacioc mărturisea că moare fericit, 
deoarece e călugăr și nu ezita să le repete credincioșilor care îl ascultau 
cu evlavie că „ Raiul e plin de păcătoși pocăiți și iadul de păcătoși 
nepocăiți.” Trezia, atenția permanentă îl îndemna să venereze clipa: „ 
Orice clipă e un timp și orice suspinare, o rugăciune.” Adept al trăirii în 
pace, părintele Arsenie Papacioc avea certitudinea culturii ca armonie. 
A scripturii ca armonie. Respectul pentru om îl îndemna să afirme, fără 
teamă, că suntem “neam cu Dumnezeu, după har, nu după fire.” Și, de 
aceea “omul smerit poate să miște și astrele.” Folosirea cu temei a 
timpului în general, dar și a zilei de Azi, ne dă posibilitatea să pipăim 
fericirea, acel “puțin timp petrecut bine.” 

Faptul că nu mi-a fost dat să-l întâlnesc pe duhovnicul- părinte, 
cât timp a luminat întru spirit și făptură în carne și oase aste plaiuri, 
mă stârnește însă într-un chip aparte, să-i parcurg, cu întreaga vreare, 
învățăturile duhovnicești și să-i aprind o țeară de pomenire, așa cum 
spune, cu suflet, aromânul. Cum legăturile de suflet și simțire se 
stabilesc dincolo de conjuncturi, de cuvinte sau vămi ale timpurilor, 
simt cât mă pot hrăni asemenea învățături, iar în sufletul creștin, chiar 
dacă nu atât de strict în a respecta tipicul (“la tipic, tipic și la inimă 
nimic”), înflorește, zi de zi, un gând de mulțumire pentru Dumnezeu. 
Mai ales, de când am descoperit asemenea învățături duhovnicești ce 
transmit îndemnuri de mare impact în timpurile neguroase pe care le 
traversăm ca neam și ca țară. Și mă gândesc c-ar trebui să deprindem, 
temeinic, ascultarea, căci „A asculta înseamnă a știi să te smerești.” Dar 
și să gândim sincer că „Tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca 
propriile păcate.” Oricât de grea e calea, nu avem, de prea multe ori, 
șansa să simțim „bucuria umilirii.” Certitudini, puține. În neștiința 
noastră însă, întreg farmecul de creaturi ale lui Dumnezeu, iertată  
fie-mi asumarea colectivă, cu siguranță, printre puținele mele certitudini 
se numără și un îndemn al lui Arsenie Papacioc: „Ortodoxia te 
împlinește. Rămâneți ortodocși!”  

Anul trecut, tot la un eveniment organizat de aromâni, am ajuns 
la mormântul duhovnicului, unde am rămas câteva clipe, cât să mă rog 
cu vorbele mele. Când am plecat, în inimă mi-au răsunat cuvintele 
părintelui: „ La mormântul meu dacă veniţi, vă spun: Iubiţi-vă! ” 
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Din cărțile publicate de Arsenie Papacioc 

„Ne vorbește părintele Arsenie” (vol 1-3, Editura Mănăstirea 
Sihăstria); „Despre lepădarea de Hristos”, Editura „Elena”; „Despre 
viața de familie și diverse probleme ale lumii contemporane”, Editura 
„Sophia”, „Testament. Cuvinte de folos”, Editura „Areopag”; „Mici 
îndemnuri spre mântuire”, Editura „Sophia”; „Singur Ortodoxia”, 
Editura „Sophia”; „Epistole,” Editura Accnt Print; „Am înțeles rostul 
meu... Părintele Arsenie Papacioc în dosarele securității”, Editura 
Humanitas, 2014. 
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Destine împletite. Povestea lui Nicu Hagi  
– un armân trăind printre muscelenii Carpaților  

 
                 Emil HAGI – inginer 

              
În anul 2011, la Câmpulung Muscel, a fost înființată Asociația 

Multiculturală "Nicu Hagi"– Carpați și Pind, în cinstea acestui cetățean, 
Nicu Hagi - un aromân care avea să-și lege destinul de această urbe, 
prin fapte memorabile. Asociația a fost înființată din inițiativa fiilor săi, 
împreună cu un grup de prieteni inimoși, spre a întreține legătura 
spirituală între locurile sale natale din Macedonia, cărora le-a dus 
nostalgia și locurile muscelene, unde și-a investit energiile și își are 
locul de veci. 

Începând din anul înființării, în fiecare primăvară și toamnă, 
aici se desfășoară evenimentul „Tradiții, Obiceiuri, Folclor - în Munții 
Carpați și Pind. Dialog român - armân”, la sărbătoarea Sfântului 
Gheorghe și a Sfântului Dumitru, repere importante în calendarul 
pastoral, marcând urcatul si coborâtul oilor de munte. 

Sub deviza „Împreuna de Sf. Gheorghe și Împreuna de Sf. 
Dumitru”, în fiecare an, muscelenii s-au întâlnit cu armâni din țară și 
din tot Balcanul. Evenimentele se desfășoară la Căminul Cultural 
construit la inițiativa și sub coordonarea lui Nicu Hagi, prin anii 1960. 
Au fost prezenți pe această scenă interpreți consacrați de muzică 
armânească, precum: Constantin Themelis, Elena Corina Badea, Elena 
si Sirma Granzulea, Pero Tsatsa, Cristi Andon, Gogu Vanghele, Camelia 
Bizdu, Florentina Costea, Ianula Gheorghe, Loredana Ianca, Georgiana 
Hagi, Constantin Stere și formatiile,„Fântâna” din Dorcovo (Bulgaria), 
„Boatsea Pindului”(„Vocea Pindului”), „Boatsea Armânească”, „Boatsea 
Fărshirotrească, ș.a. 

Asociația Nicu Hagi a contribuit la editarea unor lucrări care 
îmbogățesc cultura aromână: "Titanic Vals,” în traducerea lui Viorel 
Zdrula, "Puizii ti ficiurits" de Gheoghi Auliani, "Caricatura. Album " de 
Ary Murnu, "Dumbisme" de Ion Dumbi.  

Un proiect de anvergură al Asociației, a fost realizarea filmului 
documentar „Cârvanea Armânească,” în regia lui Pero Tsatsa, care s- a 
bucurat de mare succes, circulând printre aromânii din toate statele 
balcanice. Un alt eveniment anual de succes a fost și Tabăra 
Internațională de Studiu a Costumului Armânesc, din anii 2013-2016, 
realizată în parteneriat cu profesor Vangjia Nuzmanoska-Dimitrijea, 
de la Universitatea „Goce Delcev" Shtip-Macedonia.  
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Ținând cont de impactul emoțional și armonia solidară 
generată de aceste întâlniri, între lumea Pindului și cea a Muscelului, 
Asociația „Nicu Hagi” urmărește să permanentizeze acest ciclul de 
evenimente cu noi proiecte, fiind, în același timp, prezentă la 
activitățile culturale ale comunităților armânești de pretutindeni. 

Pentru că toate acestea s-au realizat din imboldul de a păstra 
vie memoria acestui cetățean, Nicu Hagi, model de dăruire pentru 
orașul Câmpulung Muscel, vom prezenta și o scurtă biografie așa cum 
a fost scrisă de soția sa, musceleanca Angela Cotescu Hagi.  

     
*** 

Hagi Nicolae (Nicu), s-a născut în ziua de 8 martie 1923, în 
orașul Veria, din Grecia, într-o familie de aromâni: mama Atena 
Caranica și tatăl Dumitru (Tuli) Hagi. Primii ani i-a petrecut la Doliani, 
o localitate de lângă Veria, locul natal al mamei. A avut o copilărie tristă 
și zbuciumată, pentru că, la vârsta de 5 ani, a rămas orfan de ambii 
părinți. După moartea mamei, la 5 ani, s-a mutat în Veria, la unchiul său 
Sterie Caranica, unde a crescut împreuna cu cei patru copii ai acestuia, 
el fiind tratat ca „fratele cel mare”. A avut mare noroc căci, soția 
unchiului, teta Pica l-a acceptat și l-a tratat, întotdeauna, ca pe fiul ei.  

Timpul a trecut, Nicu a crescut și unchiul s-a hotărât să-l dea la 
o școală românească, dintre cele susținute la vremea respectivă de 
statul român, în Grecia. A învățat primele clase la Salonic și la Grebena. 
În adolescentă a fost de mare ajutor familiei Caranica, pentru că 
unchiul a fost arestat, împreuna cu alți 200 de armâni din Veria. În 
această perioadă, tânărul s-a ocupat de toate problemele familiei, era 
cap de familie, cum se spune. După terminarea primelor clase, s-a pus 
problema continuării studiilor. Bunica lui dorea foarte mult să devină 
învățător, de aceea a apelat la Societatea Cultură Macedo-Română, spre 
a fi trimis in Romania, pentru continuarea studiilor.  

Așa se face că, în octombrie 1943, la vârsta de 20 ani, a venit la 
București. Aici, profesorul Grigori, fratele mătușii (tetăi) Pica, care l-a 
întâmpinat, l-a sfătuit să aleagă „Școala Normală” din Câmpulung. La 
școală a fost primit de profesori și de colegi cu multă simpatie, 
înțelegere și curiozitate firească, pentru cineva venit din alt mediu de 
cultură. Cu mulți dintre colegi a rămas prieten apropiat toată viața.  

A absolvit Școala Normală în 1947, iar în 1951 și-a luat 
cetățenia româna. După terminarea studiilor a lucrat în diferite 
domenii, până a intrat în învătământ. A fost mai întâi educator la Școala 
Profesională de Ucenici a Uzinei Mecanice Muscel și, apoi, director 
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adjunct, mai mulți ani, până în 1960, când a fost numit director la 
Școala Generală nr. 4, din cartierul Câmpulungului, numită „Apa 
Sărată”, unde a rămas în funcție până l-a stingerea din viață, în anul 
1970.  

În anul 1954 s-a căsătorit cu Angela Cotescu, absolventă a Școlii 
Pedagogice de Fete din Câmpulung și a avut 2 copii: Emil si Viorela. A 
avut o viață de familie foarte frumoasă. A fost un foarte bun familist, 
îmbinând în modul cel mai fericit, grija pentru familie cu obligațiile 
profesionale.  

În viața socială a fost foarte apreciat pentru seriozitatea, 
conștiinciozitatea și simțul de răspundere, manifestând și un spirit 
organizatoric deosebit. În perioada cât a fost director în învățământ, 
desfășura și activități culturale extrașcolare, conducând activitatea 
Căminului Cultural din cartier, unde organiza diferite activități 
culturale, piese de teatru cu elevi si profesori, activități sportive (box), 
concerte etc. În relațiile cu elevii, părinții și colegii era blând, sfătos și 
săritor, ori de câte ori putea ajuta cu ceva. Pentru întreaga activitate si 
comportamentul sau deosebit, a fost iubit si apreciat de comunitate. 
Altfel spus, un cetățean al urbei, venind din matca „picurarilor” din 
Macedonia, investindu-și energiile în urbea musceleană, într-un fel 
anume, încât pierderea lui avea să fie profund resimțită, un oraș întreg 
petrecându-l la locul de veci, care avea să fie pe aceste plaiuri. Este 
destul de mișcător să constați că, și astăzi, după 46 ani de la plecarea 
dintre noi, oamenii și-l amintesc cu mult regret, mai ales foștii săi elevi, 
unii chiar de vârsta a treia.  

Imaginea lui, așa cum a rămas în memoria comunității și a 
familiei, este una cu care ne mândrim, ne onorează, drept pentru care, 
am simțit nevoia să las și în scris, aceste câteva rânduri.  

     
*** 

Asociația noastră, „Nicu Hagi”- Pind – Carpați, a simțit nevoia să 
evoce destinul acestui armân, trăind printre musceleni – cu prilejul 
acestei sărbători a fraților armâni din Dobrogea – care trăiesc bucuria 
de a auzi cuvintele sacre ale Sfintei Liturghii – în limba de „dadă”- căci 
acest armân, Nicu Hagi, a tânjit toată viața în taină, după o astfel de 
împlinire.  

Mireasma acestei binecuvântări se simte până la noi, în Muscel 
– ca zorii credinței creștine.  

Doxa al Dumidză! Armânlu nu chiari!  
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~ ECOURILE EVENIMENTULUI ~ 
 

Maria CRANGU SHAPCANI (Nikolova)  
- Consultant ti educatsia Armânjlor tu Ministeriatlu ti Educatsii shi 

Shtiintsă di Scopia, Republica Machidonia 
 

Cuvânt salutar  
‒ din Republica Macedonia de Nord 

 
Cu mari harau u apruchemu calezmata di la 

Sutsata trâ Culturâ Armânească „Ayiu Andoni di 
Iezer” (Sfântul Antonie de la Iezer), shi cu ninga 
ma mari harau vinim auua, Custantsa, tu Dobrogea 
Veaclji, tra s-lomu parti la însimnarea a yubileului 
– „Un an di dghiavasi pi limba armânească, pi 
grailu a noastru di pâpănji shi stripâpănji.  

Doauuă dzăli avumu haraua s-avdzămu dgheavâsea pi 
armânească tu casa al Dumidză, tu bâsearica „Sâmtsălji Custandini shi 
Elena” di Cunstantsa shi nu shtiu desi va s-pot s-aflu zboară s-vă spunu 
cum mi duchii, tsi emotsii ânji umplură geanlu: ună harauă mari ti 
ninga unu bunu lucru cari s-featsi pi calea a-Armânjlor, ună dureari că 
aestă dghiavasi lipsea di multu s-u aveamu shi pisti tuti locurli iu 
bâneadză fumelji di armănji, niheam shi africă ti yinitoru, ma shi ună 
nădii că nu lipseashti s-nă aspăremu, până va s-avemu Armănji shi 
sutsati armâneshtsă, cari lucreadză ti cauza armânească shi, până va  
s-avemu shi sots cari agiută Armânamea s-dănăsească.  

Cu aestă furnjii asistămu cu mari tinjii la adutsearea a lipsanilor 
alu Ayiu Yiandoni di Iezer cari eara vlah di-tu Balcani, deadunu cu 
multsă oaminji di pisti, multsă Armânji shi Armâni cari, cu lăcârnji într-
oclji ascultau ghivăsearea pi limba di dadă armânească. 

Ma multi, di cari eara Ayiu Yindoni di Iezer shi di atseali tsi adrã 
di fu ayisitu, aflămu la Simpoziunlu cumândusitu di Sutsata trâ Culturâ 
Armânească „Ayiu Yiandoni di Iezer” di Custantsa , pi tema “Uniia tu 
pistea ortodoxă. Armănji - Sâmtsâ, monahi shi slujitori ti bâserică”. La 
aestă andamusi, unâ pareii di intelectuali adusiră aminti di multsă altsă 
Armânji, cari fură monahi ică oaminji tu slujbă a pistiljei ortodoxã, 
oaminji al Dumidză, armași cu anami ti pistea crishtineascã. Tuti lucărli 
di la aestu evenimentu fură cumăndusiti cu mari profesionalizm, fumu 
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ashtiptats cu multă tinjii shi doru armânescu, ashi cã armasemu cu 
multu mushati aducheri ti Arhiereii tsi nă zburără cu pisti și vreari, ti 
oaspitsâlji di partea ofitsialã. Ma, idghea, nu va s-agrâshimu vloară pi 
confratsâlji armânji, cu cari n-adunămu prota oară tu Romãnii, nu va s-
agrăshimu durutili muabets shi shicăi tsi li featsimu deadunu pi limba 
a noastră mushată di dadă.  

S-adutsemu aminti câ limba ari doauă functsii: comunicarea – 
cu ea spunemu lucri shi achicăsimu lucărli tsi altsã li spun shi 
identificarea - cu adgiuitorlu a-limbăljei, noi aduchimu tsi himu, nă 
identificămu. Aestă s-hibã shi tămbihea a mea câtâ tuts Armânjlji: s-nu 
agârshimu cari himu, tsi himu, s-u zburâmu limba noastrâ – limba 
armânească. 

Tu soni, un mari haristo a Sutsatăljei trâ Culturâ Armânească 
„Ayiu Yindoni di Iezer” shi, ahorya, a durutlui Nicu Caramihali, ti 
calezmata shi uspitsăljia cu cari nâ ashtiptă, haristo shi a tutăloru tsi lu 
agiutară tu aestă mari shi aleaptă faptă ! 

Cu dor shi vreari armânească,  
 
 

Traducerea textului în limba română 
 

Am primit cu mare bucurie invitația Asociației Culturale „Sfântul 
Antonie de la Iezer” a Armânilor din Constanța și, cu și mai mare bucurie, am 
venit la Constanța, în Dobrogea Veche, pentru a participa la sărbătoarea 
împlinirii unui an de slujbă bisericească în limba armânească, în graiul nostru 
din moși, strămoși. Două zile la rând am avut bucuria să auzim Sfânta 
Liturghie în casa lui Dumnezeu, biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena,” 
din Constanța și nu știu dacă îmi pot găsi cuvintele să exprim cele simțite, ce 
emoții m-au încercat: pe de o parte, o mare bucurie pentru un lucru necesar 
și bun pentru creștinătatea armânească, pe de altă parte, o durere că aceste 
slujbe puteau demult să fie auzite în toate locurile unde trăiesc armânii; poate 
și puțină teamă pentru viitor, dar și puțin curaj, că nu trebuie să ne pierdem 
speranța atâta timp, cât avem oameni și organizații aromâne, care lucrează 
pentru cauza armânească și cât avem români înfrățiți, care rezonează pentru 
rezistența noastră.  

Cu acest prilej am asistat cu mare evlavie la aducerea moaștelor 
Sfântului Antonie de la Iezer, la Constanța, care era vlah din Balcani, 
împreună cu mulți credincioși armâni care, cu lacrimi în ochi, ascultau Sfânta 
Liturghie în limba maternă armânească. Mai multe, despre Sfântul Antonie 
de la Iezer și despre alți sfinți, am aflat în cadrul Simpozionului organizat cu 
acest prilej, unde o echipă de intelectuali au susținut mai multe comunicări, 
de un înalt profesionalism și, unde, am fost tratați cu mult respect și dragoste. 
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Așa am rămas impresionați de marii arhierei care ne-au vorbit cu multă 
credință și dragoste, de oficialitățile românești, dar nu-i vom uita niciodată 
pe confrații noștri cu care ne-am întâlnit pentru prima oară în România, nu o 
să uităm conversațiile și glumele pe care le-am făcut împreună în limba 
noastră de acasă. 

Să nu uităm că o limbă are două funcții: comunicarea socială cu care 
spunem ceva altora și înțelegem lucruri spuse de alții și identificarea – cu 
ajutorul limbii simți ce ești, în raport cu alte limbi, te identifici. Acesta să fie 
și îndemnul meu pentru toți aromânii: Să nu uităm cine suntem, să vorbim 
limba noastră, limba armânească. 

În final, aș vrea să prezint mulțumiri Asociației Culturale Armâne 
Sfântul Antonie de la Iezer și, în special, sufletistului vicepreședinte Nicu 
Caramihale pentru invitație și ospitalitate. Felicitări tuturor celor care au 
contribuit la această deosebită faptă creștinească și culturală.  
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Armânjilji shi bâsearica  
– videri shi minduieri ântreatsitâ 

 
Dina CUVATA – nghripsitor, puet, publicistu,apriducâtor                          

 Unia ti Cultură a Armânjlor ditu Machidunii 
 
Pi 8 di Sumedru, tu-anlu 2016, Custantsa, 

tu Vlâhii, s-tsânu unâ mari andamusi cu furnjia a 
unui anu di liturghiseari pi limba armânească,  
la Bâsearica „Sâmtsâlji Custandini shi Elena”, 
cumândusită di Sutsata trâ Culturâ Armânească 
“Yia-Andoni di Iezeru”, di Custantsa. Io fui câlisit 
di ispetea cà tutã dgheavasea tsi s-featsi ti Yia-
Andoni di Iezeru, cu furnjia-a adutseariljei a oasilor a lui Custantsa, pi-
a curi sfinduchi bãgai mãnã shi io, s-featsi cu cărtsâli bâsâricheshtsă tsi 
li armânipsii sh-li publicai io, tu numa-a “Uniiljei ti Culturâ-a Armânjlor 
dit Machidunii” – Liturghiea după Sâmtul Oani Gură di Malmâ 
(adaptari-a muzicãljei di Iane Cogeabashiea di Scopia), Iazmatarlu, 
Apostolu, Psaltira shi Evangheliarlu, ama shi Bibliea tută, ti prota oarâ 
pi-armâneashti, publicatâ cu pradz di-a melji, tu-anlu 2004. Ti-atsea 
sibepi ânji si deadi shi unâ Diplomâ ti tinjiseari. Ti-atsel lucru sh-mi 
hârsii, ama shi lâ hristusii a organizatorlor shi, ma multu, a domnului 
Cola Racu, prezidentul a Sutsatăljei “Yiu-Andoni di Iezeru”. 

La Simpozionlu tsi s-tsânu, ”Sâmtsâlji, monahi ctitori slujitori 
tru bâsearits …” s- tsânură ma multi referati. Mini nu fui cãlisit ti referat 
shi ti-atsea, dicara s-bitisirâ tuti referatili, vrui sâ spun niscânti lucri 
ligati di-Armãnji shi bâsearicâ. E,cu multi gebri, ashi cum s-fatsi totna 
la-Armãnji, moderatorlu-a Simpozionlui, tinjisita shi duruta doamnã 
(sh-dealihea câ easti doamnâ!) Maria Pariza, ânji deadi zbor shi-a njia, 
ashi, tu-aspârdzearea-a pâzariljei, cum dzãtsea un zbor aushlji-a 
noshtsă, ta sâ spun ândauùâ lucri. Nu-avea atumtsea multâ oară (câ 
Armânjlji totna suntu-ashitsi, cu fârâ di oarâ!), shi io telegrafeashti li 
spush ândauâ lucri. Ashi câ, li pitrecu tora nghrâpsiti, ca ancljinăciunji 
di Scopia, dit Machidunii, ama cu niheamâ cama mari tindeari.  

Tsi va s-easâ, tsi tihi va s-aibâ-aestâ anghrãpseari, armâni s-
videmu. Ama, cum dzăsh shi ma-nsusu, io va nji-u fac borgea shi s-
armânâ spusi di mini, niscãnti lucri, ti cari multsă di-Armãnji nu-avură 
oarâ (icâ ucazi!) ta s-li ducheascâ icâ s-li mindueascâ.  
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Ia tsi spush atumtsea, shi cum li minduescu tora lucrili-atseali. 
(1) Noi Armănjlji dit Machidunii multu ghini shtim cà Scopia, tu 
Biblioteca-a Academiiljei Machiduneascâ, s-aflâ manuscrisi pi limba-
armâneascã adrati di Yia-Nauni di Ohărda, dit secolu 9-10. Câ ari ahtari 
lucru-a njeia nji-ari spusâ tinjisita, tora dusâ la multsâlji, Vera 
Vescovici Vangheli, istoriceanâ, cari unâ etâ lucra la Institutlu ti Istorii 
Natsionalâ-a Machiduniiljei.  

La Pânâyirlu Internatsional a cartiljei, tsi s-tsâni cafi-an, Scopia, 
dit anlu 1999, cu standu-a ljei easti shi “Uniea ti Culturâ-a Armânjlor 
dit Machidunii”. Unâ primuvearâ, va s-eara tu-anlu 2000, u-avui oaspitâ 
Vera Vescovici Vangheli shi, cu mari nod pi suflit nji spusi: Tu-anlu 
1996, Ohârda s-tsânu mari-Adumusi, unu Simpozion a ânvitsatslor dit 
tuti statili-a Slavanjlor. A prezidentlui a Comisiiljei ti organizarea-a 
Simpozionlui, acad. Blaje Ristovski, lji-u spush mirachea-a mea ta sâ-
ndreg un referat ti Manuscrisili-armâneshtsă al Yia-Nauni di Ohărda. 
Elu, cara-avdzâ ti-ashitsi, mi vârghi sh-mi câtugursi cu uruti zboarâ, 
cum di puteam io s-cutedz s-caftu ahtari lucru? Ashi, Vera Vescovici 
Vangheli nu putu s-prezenteadzâ ahtari referat.  

Di-aestâ ispeti, io anda publicai cartea “Scriitori Armâneshtsâ”, 
tu-anlu 2001, âl bâgai shi Yia-Nauni, tu arada a lor. Unâ ahtari 
informatsii, deadi tu padi shi Macha Cardula di Crushuva, tu cartea-a 
lui, “Etnogheneza-a Armânjlor”. S-cljeamă, avem dauùâ ori publicari, a 
idghiului lucru. 

Tra aestâ, avemu nâ plâcârii, ma sâ-s poată sâ-s află vâru 
reprezentantu di la Academiea Valahuteascã di Bucureshti, icâ vâru di 
màrlji-dhispots bâsericheshtsâ, sâ zburascâ shi sh-mâtreascâ s-yină 
Scopia shi s-li caftâ atseali manuscrisi, di la Academiea Machidunească. 
Tora di oarâ prezidentu easti domnul Tachi Fiti, un Armânu di 
Crushuva.  

(2) La-Armânjlji dit Machidunii armasi-amintirea câ Dhisputiia 
di Ohârda eara shi – ti Armânjlji dit tutu Balcanlu. Aestu lucru, avdzât 
di la-Armânjlji di Bituli-Crushuva, mi ursi s-alagu shi dealihea câ aflai, 
tu cartea Istoriea-a Dhispuiiljei di Ohârda, di-un ânvitsat dit Vârğârii (di 
soi di Ohârda dit Machidunii), Ivan Snegarov, câ tu-anlu 1018, amirălu 
Vasili II Bulgaroctonlu, deadi unâ Hrisovulã cu cari fu-adratâ Dhisputiia di 
Ohârda (tu loclu-a unâljei Patriarhii, adratâ di maninti di vâshiljelu 
Samuil, cari di Roma u-avea loatâ titula di “Rex Bulgarorum et 
Valachorum”, lucru tsi nu para lu-aù tu chefi Machedonjlji-a noshtsâ 
shi elji lu spun ti vâsâlje machidunescu). Ama dzãsh câ, nu shtim di tsi 
ispeti, s-pari că Vasili II nu eara hristusit di-atsea cum s-tulmăcea atsea 



90 
 

Hrisovulă shi tu-anlu 1020 deadi altâ Hrisovulâ tu cari, tamam, spusi 
câ shi Vlahlji dit tutâ Vârğhâriea s-hibâ sum iurisdictsiea-a Disputiljei 
di Ohârda. Aestâ s-cljeamâ câ atsea Dhisputii eara shi ti-Armãnjlji di-
adză, nu mash ti Machedonji, cum sh-fac elji di caplu-a lor shi dzâc câ 
eara mash a loru! 

Ideea easti ma sâ-s poatâ, vârnu Armânu dit Vlãhii s-agiungâ la 
Patriarhiea ecumenică di Istanbul shi, dit aestâ Arhivâ, sâ scoatâ unâ 
copii di-atsea Hrisovulâ. Di aestâ au ananghi nu mash Armânjlji dit 
Machidunii, ma shi Armânjlji dit tut Balcanlu, cara s-vrem cà vârâ oarâ 
sâ s-adrarâ un Episcopat Armânescu, lucru multu-nyisat di vecljlji 
bărni di-Armânji. Aestu lucru sh-di ispetea câ di la noi, dit Machidunii, 
nu mash Armânjlji nu-au ahtări oaminji, tra s-lâ si dishcljidâ aesti ushi, 
tra ahtari lucru, ma shi Machedonjlji nu para aù treacâ Istanbul, câ 
Bâsearica Ortodoxâ Machiduneascâ – Dhidputiia di Ohârda (cum lj-si 
dzâsi), nu easti pricânâscutâ.  

Cu aestâ furnjii, voi s-avdagu shi unâ faptâ tsi undzeashti su 
shtimu. Tora shi vârâ 5-6 anji ninti, prezidentlu machidunescu 
Gheorghe Ivanov (dupâ dadâ Armân-Miglenit) lipsea s-ducâ Istanbul, 
la un forum a biznismanjlor, ama lipsea sâ–s veadă shi cu patriarhlu 
Vartolomei. Di la mini fu câftatâ, prit un poetu shi publitsistu, Rade 
Silian, unâ Biblii, shi el lji-u deadi. Anda lji-u deadi Bibliea armâneascâ, 
Ivanov lji spusi cà shi el easti, dupâ dadâ, Armânu, shi, s-pari cà lji-
ascăpă, poati fârâ di s-va, shi alu Vartolomei, shi âlji dzâsi: “Shi dada-
mea eara Armânâ!”. 

(3) Tu-anlu 1204 (cara s-nu-alutusescu!), papa Inochentii III 
pitricu un om a lui, cari lu-ncârunâ Ionitsă ti “Rex Bulgarorum et 
Valachorum”. Pâpânjlji di totna furâ ma democrats di ortodocshilji, shi-
a tutălor lâ deadirâ, shi lâ da-ndreptu sâ-shi facâ liturghisearea pi 
limba di dadâ.  

Io pistipsescu cà marli shi durutlu Ionitsă ari datâ vâru decret 
cu cari- dâmândă câ dgheavasea s-hibã tsânutã sh-pi vârğhâreashti, 
ama shi pi-armâneashti. Atselji di Vatican adunarâ multi lucri shi 
pistipsescu câ va s-aibâ adunatâ shi di-a noasti. Io pistipsescu câ tu 
vârâ Bibliotecâ ti vicljituri icâ Arhivâ di-a Vaticanlui, ari shi vâru 
manuscrisu / carti cu dgheavasi pi-armãneashti, câ tu-atselji anji avea 
mari traditsii ti dgheavasi pi-armâneashti, cum spush di ma-nsus, dit 
chirolu-al Yia-Nauni, dit bitimea-a secolui 9 shi-ahurhita-a secolui 10 
(Yia-Nauni muri tu-anlu 910). Ti-aestu lucru, s-poati sâ spunemu ma 
multi. Ama tu aestâ aradâ, lipseaști s-minduimu cumu putemu s-
agiundzemu la Vatican s-câftămu ahtari lucru shi, ma s-lu aflămu, va s-
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hibã ti mari-agiutor ti-Armânjlji dit tut Balcanlu. Ahtari lucru noi 
Armânjlji dit Machidunii nu putem s-lu-adrăm, ma shi Machedonjlji-a 
noshtsã nu pistipsescu câ va s-nâ agiutâ. 

Aesti suntu mashi ândoauuâ di multi alti ditu idei trâ cari 
lipseaști s-ascânjisimu, shi pi cari potu s-li aspunu tu aestâ aradâ a 
simpozionlui, cu pistea câ s-poati tra s-acreascâ shi cu alti idei.  

Lucru ambaru – s-nâ hibâ! 
 
 

Traducerea în limba română  
 
Câteva puncte de vedere și gânduri - în treacăt  
 
În data de 8 octombrie 2016, am participat la manifestările care au 

avut loc la Constanța cu prilejul sărbătoririi unui an de oficiere a Sfintei 
Liturghii în limba armânească, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și mama 
sa Elena, organizate de Asociația Culturală ”Sfântul Antonie de la Iezer” a 
Armânilor din Constanța. Am avut onoarea să fiu invitat la acest eveniment 
pentru meritul de a pune la dispoziția asociației toate textele în armână, 
necesare serviciului religios. Aceste cărți religioase au fost: „Liturghia după 
Sfântul Ioan Gură de Aur” (adaptare muzicală de Iani Cogibașia, din Scopie), 
„Iazmatarul”, „Apostolul” „Psaltirea” „Evangheliarul” și „Biblia”, tradusă, în 
întregime, pentru întâia oară în limba maternă a armânilor. Toate, aceste 
cărți au fost traduse de mine, și publicate sub auspiciile Uniunii de Cultură a 
Armânilor din Macedonia. Pentru aceste merite, am primit și o Diplomă de 
onoare –pentru care aduc mulțumirile mele domnului Nicolae Racu, 
președintele Asociației. Mulțumiri speciale simt nevoia să exprim și pentru 
șansa de a-mi pune capul pe moaștele Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, 
aduse la această biserică. 

La simpozionul organizat cu acest prilej, sub genericul ”Armânii: 
Sfinți, monahi, ctitori și slujitori ai bisericii creștin - ortodoxe” au fost 
susținute mai multe comunicări. Personal, nu am pregătit o lucrare dar am 
prezentat, telegrafic, în acest context, câteva puncte sensibile ale documentării și 
cercetării, privind prezența vlahilor în istoria bisericii din acest areal 
balcanic, sugerând totodată și câteva idei. Ulterior am considerat necesar să 
le transmit și în scris, în speranța că acestea vor intra în atenția celor ce 
investesc în recuperarea valorilor creștinătății ortodoxe, care-i implică și pe 
creștinii armâni. Nu știu care va fi ecoul lor, dar vreau să-mi fac datoria să le 
comunic, deoarece nu au nu fost abordate până în prezent, probabil nu a fost 
timp sau nu a existat o astfel de provocare.  

1.Intelectualii din Macedonia știu că la Scopie, la Biblioteca 
Academiei, se găsesc manuscrise în limba vlahilor, scrise de Sfântul Naum de 
Ohrida, din secolele 9-10. Chiar, personal, am aflat asta de la răposata Vera 
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Vescovici Vanghele, istoric care a lucrat o viață la Institutul Național de 
Istorie al Macedoniei, prin anii 2000, la o întrunire a Uniunii de Cultură a 
Armânilor. Mi-a mărturisit atunci, cu multă mâhnire, că la Ohrida, în anul 
1996, când s-a desfășurat un Simpozion al cercetătorilor din toate statele 
slave, i-a cerut permisiunea președintelui comisiei, academicianul Blaje 
Ristovski, de a susține o comunicare pe marginea acestor manuscrise ale 
Sfântului Naum de Ohrida și a fost rău mustrată pentru această îndrăzneală. 

O astfel de informație a fost semnalată și de cercetătorul Macha 
Cardula din Crușova, în lucrarea „Etnogeneza armânilor”. 

Dispunând de aceste mărturii, și având în vedere rezervele instituționale 
locale pentru accesarea lor, mi-am pus speranțele în posibilitatea ca Academia 
Română sau arhierei ai bisericii să poată face unele demersuri pentru 
scoaterea la lumină a acestor manuscrise, care considerăm că aduc un plus 
informațional important pentru cercetarea istoriei vlahilor balcanici. 

2. Armânii din Macedonia păstrează în amintire faptul că Arhiepiscopia 
din Ohrida era și pentru armânii din tot Balcanul. Aceast lucru m-a provocat 
să cercetez problema și, într-adevăr, am aflat din lucrarea „Istoria 
Arhiepiscopiei din Ohrida” a cercetătorului Ivan Snegarov, din Bulgaria 
(originar din Ohrida, Macedonia), că în anul 1018, împăratul Vasile al II-lea 
Bulgaroctonul a dat un hrisov cu care a fost înființată Arhiepiscopia din 
Ohrida (în locul unei Patriarhii înființată anterior de Samuil, recunoscut de 
Roma drept Rex Bulgarorum et Valachorum). Acest fapt ridică însă unele 
probleme, nu prea este pe placul slavilor macedoneni care îl revendică ca 
împărat macedonean.  

Nu știm din ce cauză, Vasile al II-lea nu a fost prea mulțumit de textul 
acestui hrisov și în anul 1020 a dat un alt hrisov, în care specifica că și „Vlahii 
din toată Bulgaria ” să fie sub jurisdicția Arhiepiscopiei din Ohrida. Aceasta 
înseamnă că acea Arhiepiscopie era și pentru toți vlahii, așa cum sunt ei 
împrăștiați și azi, nu numai pentru cei din Macedonia sârbească, așa cum se 
pretinde. 

Problema, credem, că ar putea fi elucidată, dacă s-ar putea cerceta 
arhiva Patriarhiei ecumenice din Istanbul și s-ar obține o copie după acest 
hrisov. Considerăm că rezolvarea acestei probleme ar fi de mare importanță 
pentru toți armânii/ rămănii din Balcani, nu numai din Macedonia, pentru o 
posibilă inițiativă de înființare a unui Episcopat al armânilor, lucru visat de 
numeroase generații, aparținând acestei populații. 

Pentru că în Republica Macedonia nu se prea găsesc armâni care să 
poată deschide astfel de uși, pentru o astfel de problemă, și nici macedonenii 
nu prea au trecere la Istanbul, căci Arhiepiscopia din Ohrida, cum i se spune, 
nu este recunoscută, semnalăm această problemă, sperând într-un posibil 
interes și demers pornit din România. 

3. În anul 1204, papa Ioanocențiu al III-lea a trimis un reprezentant 
al său, pentru a-l încorona pe Ioniță ca Rex Bulgarorum et Valachorum. Se știe 
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că Papalitatea a fost destul de democrată și le-a dat tuturor credincioșilor 
dreptul să-și țină Sfânta liturghie în limba maternă. Ținând cont de aceste 
circumstanțe, ne punem și întrebarea: Este posibil ca Ioniță să fi emis vreun 
decret prin care slujbele religioase să fie ținute și în limba bulgarilor și a 
vlahilor?  

Credem că această problemă poate fi elucidată numai prin accesarea 
Arhivelor Vaticanului și a Bibliotecii de manuscrise. Acest demers poate 
lămuri și dacă exisă, sau nu, și cărți de slujbă în armână, fapt care ne-ar 
confirma că astfel de slujbe, ca cele ale Sfântului Naum de Ohrida, se țineau 
în tot Balcanul, la sfârșitul secolului al IX-lea și începutul secolului XX (Sfântul 
Naum a murit în anul 910).  

Considerăm că investigațiile sugerate pot conduce atât la eliminarea 
unor necunoscute, privind istoria religioasă a vlahilor balcanici, cât și la noi 
provocări și reevaluări ale cercetătorilor privind romanitatea balcanică.  
Le-am prezentat în acest context, considerând că interesele cercetărilor 
noastre se conjugă cu cele românești, pe această coordonată, dincolo de 
orgoliile naționaliste balcanice, fiind, totodată, conștienți și de faptul că 
România deține mai multe pârghii de accesare a instituțiilor documentare 
menționate.  

În acest context vreau să adaug și un fapt mai puțin cunoscut. Acum 
vreo 5-6 ani, președintele macedonean Gheorghe Ivanov (armân meglenit, 
după mamă), trebuia să meargă la un forum al bizantiniștilor și trebuia să se 
întâlnească și cu patriarhul Vartolomei. În aceste împrejurări avea nevoie de 
o biblie în armână și am avut onoarea să-i ofer un exemplar, prin intermediul 
poetului și publicistului Rade Silan. La înmânarea Bibliei, i s-a destăinuit 
acestuia că și dânsul este armân după mamă și, se pare că i-a scăpat fără să 
vrea, că și patriarhul Vartolomei i s-ar fi destăinuit că, „Dada mea era 
Armână!”  

Acestea sunt doar câteva dintre problemele care ne preocupă și  
le-am transmis cu credința că ele pot fi îmbogățite și cu alte idei, ale celor 
preocupați de universul spiritual armânesc.  

Drum bun și binecuvântat – în lucrarea pe care o sărbătorim!  
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Diplome oferite de Asociația Culturală „Sfântul 
Antonie de la Iezer” a Armânilor  

din Constanța 
 

Cuvânt introductiv  
– în numele tineretului armân,  

de Theodora CARAMIHALE   
 
Înaltpreasfințite Părinte Teodosie, 
Preasfințite Părinte Emilian Lovișteanu,  
Cuvioși părinți, 
Stimați oaspeți și participanți,  
Pentru noi, tinerii, lumea de astăzi este în continuă transformare, 

în continuă mișcare. Ne place diversitatea și o prețuim atunci când ne 
îmbogățim spiritual. Dar chiar și nouă, la vârsta aceasta tânără, lumea 
ni se pare uneori prea agitată și mult prea conflictuală. De aceea este 
important să știm și noi unde se află rădăcinile noastre, care ne este 
istoria, care ne sunt tradițiile, spre a ne avânta în viață cu mai multă 
siguranță.  

Acțiunile de acest tip, ca cea de astăzi, sunt pentru noi exemple 
demne de urmat. Toate aceste manifestări ar fi fost mai greu de realizat 
fără sprijinul unor oameni deosebiți, cu vocație spirituală, cărora 
Asociația Culturală Sfântul Antonie de la Iezer a Armânilor din 
Constanța dorește să le mulțumească din toată inima.  

Cu prilejul acestui eveniment, în semn de adâncă recunoștință, 
asociația a hotărât acordarea unor diplome speciale, celor care au fost 
alături, timp de un an, pentru împlinirea acestui act creștinesc - 
Oficierea Sfintei Liturghii în limba maternă a armânilor.                         

 
Așadar, se acordă:                         
Diplomă de excelență – se acordă Înaltpreasfințitului Părinte 

TEODOSIE – Arhiepiscopul Tomisului – pentru sprijinirea înfăptuirii 
actului de oficiere în biserică a Sfintei Liturghii în limba armână și 
înfăptuirea primei Liturghii Arhierești în limba armână după 998 de 
ani. 

 
Diplomă de onoare – se acordă Preasfințitului Părinte EMILIAN 

LOVIȘTEANUL – pentru aducerea Sfintelor moaște ale Sfântului 
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Antonie de la Iezer – la Parohia „Sfinții Constantin și Elena” I – din 
Constanța. 

 
Diplomă de merit – se acordă P.C. Iconom stavrofor CIPRIAN 

STOICHIN – paroh al Parohiei „Sfinții Constantin și Elena” I – din 
Constanța și consilier administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului – 
pentru dăruirea de excepție în înfăptuirea actului creștin de oficiere în 
biserică a Sfintei Liturghii în limba armână. 

 
Diplomă de merit – se acordă părintelui GEORGE DIMA pentru 

dăruirea de excepție în înfăptuirea actului creștin de oficiere în 
biserică a Sfintei Liturghii în limba armână. 

Diplomă de merit – se acordă părintelui LUCIAN IULIAN 
SĂFTESCU pentru dăruirea de excepție în înfăptuirea actului creștin de 
oficiere în biserică a Sfintei Liturghii în limba armână. 

 
Diplomă de merit – se acordă domnului DINA CUVATA din 

Republica Macedonia – pentru sprijinul deosebit de a pune la 
dispoziție textele bisericești traduse și editate în limba maternă 
armână.  

 
Diplomă de merit – se acordă doamnei MARIA SAMARA –

pentru sprijinul deosebit în organizarea simpozionului Unitate în 
credința creștin – ortodoxă.  

 
Diplomă de merit – se acordă domnului DUMITRU COSTEA –

pentru sprijinul deosebit în organizarea simpozionului Unitate în 
credința creștin – ortodoxă.  

 
Diplomă de merit – se acordă domnului DUMITRU PUFULEANU 

–pentru sprijinul deosebit în organizarea simpozionului Unitate în 
credința creștin – ortodoxă.  
 

Diplomă de merit – se acordă domnului BOGDAN ILIE –pentru 
sprijinul deosebit în organizarea simpozionului Unitate în credința 
creștin – ortodoxă.  

 
Diplomă de merit – se acordă domnului STERICĂ PARIS –

pentru sprijinul deosebit în organizarea simpozionului Unitate în 
credința creștin – ortodoxă.   
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ASOCIAȚIA „SFÂNTUL ANTONIE  
DE LA IEZER” A ARMÂNILOR DIN CONSTANȚA  

 
Membri fondatori:  
 
Nicolae RACU - Președinte 
Nicu CARAMIHALE – Vicepreședinte 
Ciprian STOICHIN 
Enache TUȘA 
Tania CARAMIHALE 
Steliana RACU 
Silvia VLAHBEI 
 
Consilieri voluntari în organizarea evenimentului: 
 
Steliana DULIU –BAJDECHI  
Maria PARIZA  
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Program folcloric susținut de: 

Aurelia CARANICU MIHALE și Ansamblul folcloric VANGHILIZMO – 
din comuna Mihail Kogălniceanu (jud. Constanța) 
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