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Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională…

Teza de doctorat se intitulează „Monahismul ortodox din Maramureş şi
Transilvania Septentrională până la începutul secolului al XIX-lea” şi în cuprinsul ei
m-am referit la acele schituri şi mănăstiri ortodoxe care au fiinţat dintru începuturile
creştinismului şi până la începutul secolului al XIX-lea, aproximativ pe teritoriul căruia se
întindea jurisdicţia canonică a exarhului Pahomie de la stavropighia patriarhală din Peri
Maramureşului (1391), adică ţinuturile: Maramureş, Sălaj, Ardud, Ugocea, Bereg, Ciceu,
Unguraş şi Bistra. Aria geografică de cercetare cuprinde partea de Nord a Someşului Mare,
inclusiv partea Maramureşului istoric din dreapta Tisei, care acum aparţine Ucrainei.
Istoria cea mai veche a monahismului românesc zace încă ascunsă în negurile
primului mileniu. De la creştinismul timpuriu şi debutul axiomatic al formării poporului
român nu avem ştiri clare despre instituţiile ecleziastice, inclusiv despre cele monahale.
La început au fost sporadice cercetările în această ramură a istoriei, asemenea unui
transfer de informaţie între cercetători.
Lipsesc aproape cu desăvârşire actele fundaţionale, cele privitoare la data
întemeierii, documentele privitoare la inventare, la ordinea interioară, la donatori,
pomelnice cu vieţuitori, actele funciare. Aceste lipsuri se datorează instabilităţii politice
din perioada respectivă, dar mai ales faptului că Biserica Ortodoxă în Transilvania nu era
recunoscută între religiile recepte în perioada de înregistrare a documentelor.
Orice tentativă de reconstituire istoriografică se raportează la izvoare. O cercetare
bibliografică bine făcută ne arată care au fost începuturile reale ale monasteriologiei
româneşti. În Transilvania existenţa mănăstirilor ortodoxe a depins existenţial de
atitudinile structurilor laice, care însă nu asigurau nici un suport material pentru
întreţinerea lor, deoarece organizarea politică şi legislaţia de aici erau ostile poporului
român şi credinţei ortodoxe. Schiturile şi mănăstirile din această arie geografică de
cercetare erau foarte puţine ctitorii voievodale sau cneziale care să le consacre drepturi şi
privilegii durabile, ele erau mai ales ridicate din evlavia şi credinţa monahilor, a preoţilor
de mir sau chiar a unor credincioşi.
Despre cele mai multe mănăstiri menţionate în această lucrare s-a mai scris – mai
mult sau mai puţin – despre unele nu, şi acum sunt aduse mărturii noi în acest sens,
inclusiv descoperiri arheologice ca cele de la Mănăstirea Bârsana din acest an, 2007, dar nu
numai.
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Lucrarea este structurată pe cinci capitole, precedate de o introducere, urmate de
concluzii, bibliografie şi anexe, după cum urmează:
Capitolul I. Statusul socio-politic al românilor din Maramureş şi din Transilvania
Septentrională până la începutul secolului al XIX-lea;
Capitolul II. Organizarea ecclesială a românilor transilvăneni şi maramureşeni până
în veacul al XVIII-lea;
Capitolul III. Trăsături şi caracteristici ale monahismului ortodox din Transilvania
şi Maramureş până la începutul secolului al XIX-lea;
Capitolul IV. Schiturile şi mănăstirile din Maramureş şi Transilvania Septentrională
până la începutul secolului al XIX-lea;
Capitolul V. Dimensiunea culturală a monahismului Maramureşan şi NordTransilvan.
Lucrarea se încheie cu câteva pagini de concluzii, bibliografie selectivă şi anexe.
La întocmirea tezei de doctorat am folosit o bibliografie extrem de variata, văzând
tot ceea ce s-a scris până acum pe acest segment, cercetând arhivele naţionale, parohiale şi
mănăstireşti şi o documentare la faţa locului despre trecutului monahismului ortodox. La
sfârşitul acestui rezumat am aşezat şi o parte din bibliografie, dar numai Izvoarele si
Lucrările Speciale.
***
Spaţiul românesc de la Nord de Someş a cunoscut, de la începutul Epocii
Medievale, o evoluţie ce-l încadrează în tipicul devenirii societăţii transilvane, evoluţie
legată cu precădere de pătrunderea regalităţii maghiare în acest teritoriu şi de traiectoria
istorică ce a conferit-o acest eveniment spaţiului transilvan până în Epoca Contemporană.
Privită mai de aproape, în special pentru Epoca Medievală timpurie şi dezvoltată, zona
nord-someşană n-a avut o evoluţie unitară.
De la Anonymus aflăm de existenţa unor cristalizări politice româneşti sau românoslave pe care călăreţii maghiari le supun. Cronica lui Anonymus a fost elaborată între anii
1150-1200; în acea perioadă existau mai multe „ţări”: „Ţara Maramureşului”„Ţara
ducelui Menumorut”, şi „Ţara lui Gelu”, dar despre zona Transilvaniei Septentrionale
nu găsim prea multe informaţii. Aceste „ţări” erau mărginite de altele, ale căror hotare erau
destul de instabile.
La începutul secolului al XI-lea sunt atestate primele embrioane ale unor viitoare
comitate, ceea ce arată că de la primele cuceriri, de la începutul secolului al X-lea şi până

3

Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională…
la începutul secolului al XII-lea, Transilvania s-a organizat după criterii proprii, stăpânirea
maghiară rezumându-se la câteva poziţii strategice.
La 1166 e atestat comitatul Solnoc, care mai târziu a fost împărţit în patru
comitate: Dăbâca, Solnocul Dinafară, Solnocul de Mijloc şi Solnocul Dinăuntru. La
1181 e atestat comitatul Sătmarului.
Mai spre Nord, anterior venirii ungurilor, la marginea Maramureşului, pe valea
Bârjavei, îşi aveau reşedinţele voievozii români. Tipic pentru Transilvania este statutul
elitelor româneşti, care după secolul IX sunt reprezentate aici de categoriile; cnezilor,
voievozilor, nobililor şi pixidarilor.
După ce voievodatul de aici e atestat la 1299, în 1303 fiind pomenit voievodul
Nicolae, iar în 1326 fiul său Ştefan, asistăm de fapt la o împărţire a Maramureşului în două
voievodate, împărţite la rândul lor în mai multe cnezate.
Existau în Maramureş şapte structuri cneziale, cnezate de vale: cnezatul Cuhea,
cele de la Cosău, Mara, Câmpulung, Talabor, Bîrjava şi Bedeu. Cuprinzând
aproximativ şapte cnezate de vale, formate fiecare din mai multe cnezate de sat,
Maramureşul rămâne un model de structură socio-economică şi politică românească
păstrată şi după suprapunerea comitatului.
Spre deosebire de cnezatul de vale, un tip de posesiune ereditară, voievodatul de
Maramureş era o instituţie electivă, cu tendinţa de a deveni ereditară.
În ceea ce priveşte elementul demografic românesc, el este prezent în documentele
istorice, ilustrând o preponderenţă etnică românească masivă la Nord de Someş. Pe valea
Rodnei, elementul românesc e menţionat începând cu secolul al XIII-lea.
Din această perioadă sunt atestate primele oraşe: Satu Mare (1230), Baia Mare
(1329) şi Baia Sprie (1329). Pe Valea Someşului apare în documente, pe la 1304, cetatea
Chicho (Ciceu), mai spre Nord-Vest exista cetatea Chioarului, ridicată probabil la 12701272, iar pe la 1350 se va construi cetatea Hust.
În comitatul Sătmar sunt pomenite documentar trei cetăţi înainte de invazia
mongolă: Satu Mare, Ardud şi Medieşu Aurit, iar în 1215 este pomenită Cetatea Ardud
(castrum Ardud). Înainte de 1241 e amintită şi cetatea Crasna (castrum Karaznay). În
comitatul Solnocul Dinăuntru e cunoscută cetatea Cuzdrioara. În zona maramureşeană e
pomenită la 1351 cetatea Nyalab, iar în secolul XV, cetatea Bea War şi Rona.
Un episod aparte în istoria românilor de la Nord-Estul Someşului îl constituie
înfiinţarea graniţei militare năsăudene, la 10 martie 1761. Unul dintre motivele înfiinţării
regimentului năsăudean a fost stoparea migraţiei românilor transilvăneni spre Moldova.
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Secolul al XVIII-lea, prin ideologia iluministă, a favorizat ridicarea culturală a
românilor ardeleni, iar unul dintre cele mai marcante evenimente din istoria românilor a
acestui secol a fost mişcarea Supplex-ului.
Un popor cu vechi tradiţii creştine, cu o credinţă puternică ce avea adânci rădăcini
în istorie care pot fi urmărite până în secolele II-III, un popor care, în jurul anului 900,
apare organizat în puternice formaţiuni politice şi militare, având în frunte duci, cnezi şi
voievozi, cu cetăţi fortificate, cu locuri întărite, cu biserici, cu o viaţă economică şi socială
avansată, în chip categoric avea şi o organizare bisericească, în frunte cu episcopi şi
horepiscopi.
Fiecare voievod dorea să aibă în „cetatea” sa un episcop care să păstorească peste
preoţii şi credincioşii din hotarele formaţiunii politice pe care o conducea, iar astfel de
centre eparhiale au putut exista la Dăbâca, Biharea, Alba Iulia (Bălgrad) şi, de ce nu, la
Cuhea lui Bogdan Vodă.
După ocuparea Transilvaniei de către Regatul Ungar orientat confesional spre
Biserica Romană, aceasta s-a extins instituţional şi aici, întemeind mănăstiri şi episcopate.
Marea Schismă din 1054 a adăugat unui conflict etno-politic, rezultat din cucerirea
voievodatului, unul religios.
A început, astfel, o epocă de intoleranţă religioasă, care ţine de la Ştefan cel Sfânt
până la Sigismund. Treptat au fost substituite episcopatele ortodoxe din fostele reşedinţe
voievodale şi întemeiate episcopate catolice: unul la Biharea, mutat în 1092 la Oradea,
altul la Tăşnad, mutat în curând la Cluj, iar în 1092 la Bălgrad (Alba Iulia). În a doua
jumătate a secolului al XIV-lea politica religioasă a statului maghiar faţă de români se va
înăspri. Ea va fi inaugurată de regele Ludovic cel Mare (1342-1382), care în anul 1366 a
luat mai multe măsuri restrictive împotriva românilor transilvăneni şi a Bisericii lor. Astfel,
printr-un act din 28 iunie 1366 el refuză să mai recunoască cnezilor români calitatea de
nobili, dacă nu erau confirmaţi prin acte regale; cei confirmaţi erau îndatoraţi să participe
la acţiunile militare ale regelui.
Reţinem de asemenea faptul că în urma răscoalei ţărăneşti din 1437 s-a încheiat
cunoscuta „uniune frăţească”, numită „Unio trium nationum”, formată din nobili
maghiari şi fruntaşii saşilor şi secuilor. Înţelegerea a avut de la început un sens social, de
clasă, fiind îndreptată împotriva ţăranilor.
Pe parcursul a mai bine de trei sute de ani (1234-cca. 1550), presiunile catolice
stimulate de regalitatea maghiară în Transilvania şi în zonele extracarpatice au urmărit
combaterea până la deposedare de avere şi îndepărtarea fizică a preoţilor şi a ierarhilor
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ortodocşi, ameninţări şi convertiri forţate, condiţionarea nobilităţii şi a deţinerii
pământurilor de apartenenţa la catolicism etc.
În pofida acestor măsuri represive, şi a reducerii la starea de „religio ilicita”
Biserica Ortodoxă a continuat să se manifeste, să fie prezentă în biserici şi mănăstiri prin
slujitorii ei: preoţi, protopopi, egumeni şi ierarhi.
În Maramureş, în secolul al XIV-lea, în satul Peri (azi Hruşevo, în Ucraina
subcarpatică), exista o mănăstire. La 13 august 1391, patriarhul Antonie IV (1389-1390 şi
1391-1397) declara Mănăstirea Peri, ctitoria Drăgoşeştilor, stavropighie patriarhală.
Anul 1391 reprezintă un moment de seamă în viaţa românilor din Maramureş, o realizare
îndrăzneaţă a fraţilor Baliţă şi Drag în lupta lor pentru autonomie politică şi bisericească
faţă de regii catolici ai Ungariei, pentru păstrarea fiinţei naţionale româneşti şi a credinţei
ortodoxe. Prin acordarea statului de „stavropighie” pe seama mănăstirii şi a titlului de
„exarh patriarhal” pentru egumenul ei, se crea o situaţie rar întâlnită în dreptul bisericesc
ortodox.
Între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova au existat legături trainice şi
puternice, atât în ceea ce priveşte ideea naţională, cât şi în ceea ce priveşte ideea religioasă.
În cursul veacurilor, relaţiile bisericeşti au fost determinate de trei factori: 1. De o
parte şi de alta a Carpaţilor a locuit neamul nostru nu numai de acelaşi sânge, ci şi de
aceeaşi credinţă – cea ortodoxă. 2. Biserica Ortodoxă transilvăneană încă din secolul al
XIV-lea a depins ierarhic de mitropoliile din Ţara Românească şi Moldova. 3. Domnii şi
boierii din Principatele Române în tot acest timp au deţinut domenii în Ardeal, unde au
zidit mereu biserici şi mănăstiri pe care le-au sprijinit, unde au pus preoţi şi călugări, dar
chiar şi ierarhi.
În ceea ce priveşte viaţa bisericească a românilor din aceste domenii, stăpânirea lor
de către domnitorii Moldovei a avut o însemnătate deosebită. În satul Vad, situat aproape
de cetatea Ciceu, a existat o mănăstire ortodoxă, se pare încă din secolul al XIV-lea. Ştefan
cel Mare este cel care a înfiinţat episcopia de la Vad, aşezând aici un episcop ortodox.
Raţiunea pentru care Ştefan cel Mare a aşezat în feudele sale din Transilvania un episcop
ortodox constă în faptul că el avea nevoie nu numai de un sprijin militar-politic, ci şi de
unul bisericesc. Veacuri de-a rândul au existat legături de bună vecinătate între
Transilvania şi Moldova, bazate nu numai pe interese de ordin politic şi economic, ci şi pe
relaţii culturale legate de existenţa episcopiei Vadului.
În ceea ce priveşte problema începuturilor Mitropoliei Transilvaniei, istoricii noştri
mai vechi au emis diferite păreri, dar cert este faptul că Mihai Viteazul, aflând de starea
6
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materială precară a Mitropoliei, a construit o biserică – mănăstire – la Alba Iulia, lângă
zidurile cetăţii, care a servit apoi drept catedrală şi reşedinţă mitropolitană. O nouă etapă
istorică pentru evoluţia şi consolidarea Mitropoliei s-a derulat în timpul stăpânirii marelui
voievod asupra Transilvaniei şi Moldovei. De altfel pe plan bisericesc Mihai Viteazul a
urmărit întărirea vechilor legături ierarhice dintre Mitropolia Transilvaniei şi a
Ungrovlahiei, emanciparea preoţilor români de iobăgie, dar şi de ridicarea stării morale a
clerului ortodox român.
Trebuie notat şi faptul că odată cu Mihai Viteazul au venit în Transilvania mulţi
preoţi şi călugări din Ţara Românească care l-au ajutat în acţiunile întreprinse de el, astfel a
fost numit arhimandritului Serghie de Tismana ca episcop de Muncaci, reuşind astfel să
scoată acea episcopie de sub influenţa catolică, dar şi de sub cea a Mitropoliei din Kiev.
Numirea lui Serghie trebuie corelată cu politica religioasă a domnului, care urmărea să
întărească ortodoxia din Polonia şi Ungaria Superioară, precum şi din comitatele nordice
ale Ardealului, ameninţată de vecinătatea unui regat ce-şi dovedise intenţiile odată cu
evenimentele de la Brest-Litovsk.
Din secolul al XIV-lea datează cele mai vechi informaţii despre viaţa bisericească
din Maramureş, cuprinse în diplomele nobiliare, în care sunt consemnate toponime
religioase şi nume de preoţi. Ulterior se vor adăuga însemnările din cărţile de cult şi
înscrisurile oficiale. Menţionăm şi faptul că, uneori, acelaşi episcop conducea Episcopia
Maramureşului şi cea a Muncaciului, iar când Maramureşul nu avea un episcop propriu,
Episcopia Maramureşului era condusă de mitropoliţii de la Alba Iulia.
Din punct de vedere confesional, perioada 1541-1700 se caracterizează prin
consolidarea denominaţiunilor protestante, (lutheranismul, calvinismul şi unitarianismul).
Dieta Transilvaniei oficializează luteranismul (Turda 1550), calvinismul (Aiud 1564), şi
unitarianismul (Turda 1568) care, alături de catolicismul mult diminuat în putere şi rol, ca
urmare a desfiinţării Episcopiilor şi a etatizării domeniilor, vor forma cele patru religii
recepte.
Religia ortodoxă rămâne în continuare, o „religio ilicita”, prigonită, iar credincioşii
toleraţi.
Acţiunea prozelitistă calvină urmărea, ca şi cea catolică, „maghiarizarea” românilor
ortodocşi prin atragerea lor la calvinism. În secolul al XVII-lea, campania antiortodoxă şi
antiromânească a fost mult mai dură decât în secolul anterior, şi ea a cunoscut diferite
forme şi condiţii oneroase.
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După 1688, noua situaţie politică a dus la schimbări esenţiale şi în cadrul vieţii
bisericeşti a românilor. Prin atragerea românilor la unirea cu Biserica Romei se urmărea,
pe de o parte, creşterea numărului catolicilor şi, implicit, creşterea rolului politic al
reprezentanţilor catolici în Dietă, iar pe de altă parte slăbirea legăturilor de orice natură cu
românii ortodocşi din Ţara Românească şi Moldova.
Deşi acceptată de clerul sinodal – semnatar al Cărţii de mărturie din 7 octombrie
1698 – şi oficializat de împărat prin cele două Diplome leopoldine din 1700 şi 1701, unirea
a fost doar un succes parţial, majoritatea românilor rămânând ortodocşi.
Contestată încă în timpul negocierilor, Unirea a stârnit o întreagă mişcare de
rezistenţă care a evoluat de la negare şi protest până la revoltă.
Mari lupte pentru Ortodoxie au avut loc în 1744, când a venit de la Carloviţ în
Banat şi de aici în Transilvania ieromonahul Visarion Sarai. Au fost mişcările religioase cu
caracter sediţios din Transilvania care, în ciuda măsurilor restrictive luate de autorităţi, au
continuat cu şi mai mare forţă între anii 1759-1761, sub conducerea lui Sofronie.
Toate încercările guvernului habsburgic, timp de 60 de ani, de a converti la unirea
cu Biserica Romei masa românilor din Transilvania, s-au dovedit zadarnice. Au fost
folosite diverse metode: persecuţii, bătăi, arestări, condamnări pe viaţă, ademeniri,
promisiuni de situaţii egale cu ale celor patru religii recepte, treceri abuzive de sate întregi
ca unite, alungarea locuitorilor ortodocşi din sate ca în locul lor să fie aduşi uniţi, răpirea
de biserici, forţa militară şi administrativă. S-a crezut că „schismaticii” fără păstor vor
capitula în faţa tuturor mijloacelor josnice ale unui guvern cu experienţă în schimbarea
credinţei religioase a „neamurilor” din împărăţia austriacă.
Toate protestele menţionate mai sus, au determinat-o în cele din urmă pe
împărăteasa Maria Tereza să dea în 1759 edictul de toleranţă religioasă şi să numească un
episcop pentru românii ortodocşi din Transilvania în persoana lui Dionisie Novacovici şi
astfel s-a refăcut instituţional Biserica Ortodoxă din Transilvania.
Numai ţinând cont de toţi aceşti factori politici, sociali şi bisericeşti putem să
vorbim despre monahismul ortodox transilvan.
În ceea ce priveşte geneza monahismului creştin, majoritatea istoricilor sunt de
acord că a avut loc în a doua jumătate a secolului al III-lea, în Egipt, Palestina, Siria şi
Mesopotamia.
Monahismul a fost dintotdeauna o realitate vie a Bisericii şi este o formă de
autentică viaţă bisericească, altfel spus, monahismul este parte constitutivă a Bisericii ca şi
parohia, nici deasupra parohiei şi nici înafara Bisericii.
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Acestui fel de viaţă s-au dedicat mulţi creştini din veacurile al III-lea şi al IV-lea,
iar din rândurile lor figuri ca: Pavel din Teba, Pahomie cel Mare, Antonie cel Mare,
Ilarion, Macarie Egipteanul, Teodosie şi mulţi alţii ocupă un loc de frunte şi pot fi socotiţi
întemeietorii monahismului.
Viaţa de obşte cu adevărat o va întemeia Sfântul Pahomie cel Mare, care va
întemeia prima mănăstire cu viaţă chinovială la Tabennisi, după anul 315. Pentru monahii
săi, Sfântul Pahomie a dat un număr de 194 de reguli.
În Asia Mică, o activitate deosebită în ce priveşte organizarea monahismului o
desfăşoară Sfântul Vasile cel Mare cel care a întocmit, pe la anul 362, un număr de 55 de
reguli mari şi 318 reguli mici. Regulile Sfântului Vasile cel Mare au fost primite de întreg
monahismul ortodox şi stau la baza statutelor sau tipicoanelor celor mai însemnate
mănăstiri ortodoxe.
Până în secolul al V-lea, la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451), la
care s-a discutat pentru prima dată despre monahism şi locul lui în Biserică, monahismul
exista ca o societate de oameni pioşi independenţi de jurisdicţia bisericească. Acest Sinod a
dat monahismului nu numai baza canonică după care să se organizeze şi să-şi ducă viaţa
proprie în sânul Bisericii, ci şi puterea care să-l transforme într-o pepinieră de înalte vocaţii
sacerdotale şi misionare.
Monahismul a fiinţat de la începuturile sale şi pe teritoriul ţării noastre, fiind adus
odată cu învăţătura şi spiritualitatea creştină de care nu poate fi separat şi este mult mai
vechi decât al vecinilor noştri slavi.
În Transilvania, ca şi în celelalte două provincii româneşti, viaţa monahală sub
forme organizate a existat încă de la începutul celui de-al doilea mileniu creştin.
Transilvania a cunoscut o dezvoltare istorică diferită de cea a Ţării Româneşti şi a
Moldovei. Din cauza dominaţiei străine, care s-a prelungit până la sfârşitul primului război
mondial, românii din Transilvania n-au putut constitui un organism politic independent.
Lucrul acesta a marcat puternic şi dezvoltarea monahismului şi caracterul lui mai mult
misionar şi defensiv decât unul isihast, de conservare a dreptei credinţe, într-o perioadă
când Biserica Ortodoxă din Ardeal era atacată atât din partea calvinilor, cât şi a catolicilor.
Cu începuturi probabile în primul mileniu creştin, monahismul ortodox din
Transilvania a sporit în amploare şi valoare în primele opt secole ale celui de al doilea
mileniu, aşa încât numărul schiturilor şi mănăstirilor a ajuns la aproximativ 200.
Construite aproape întotdeauna în locuri izolate, departe de sate, veştile despre
existenţa şi activitatea lor ajungeau târziu fapt public, rar consemnat oficial, aşa încât
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informaţiile documentare care le atestă sunt puţine şi răzleţe. Aceasta în cazul în care nu au
rămas în anonimat. Faptul, asociat cadrului restrictiv impus monahismului ortodox, tolerat
la limita legii şi condiţiei de mici schituri săteşti cu resurse limitate şi şanse minime de
afirmare dincolo de hotarele satelor în care se aflau, explică, în parte, dificultatea
identificării momentului cronologic al întemeierii şi al segmentului temporal în care au
activat.
Momentul cronologic al întemeierii unor aşezăminte a fost stabilit prin raportare la
pisanii, la obiecte despre care se ştie că le-ar fi aparţinut, la însemnări de pe cărţi, la acte
oficiale sau prin acreditarea tradiţiei ca document.
Numeroase schituri au avut o existenţă certificată doar de toponime, de tradiţie, de
istoria orală. Nu vom şti poate niciodată cu exactitate cine şi când le-a întemeiat, cine s-a
nevoit în ele, câtă vreme au fost active, când şi în ce împrejurări au dispărut, chiar dacă
existenţa lor a fost consemnată la un moment dat, doar ca fiind existente, fără nici un alt
adaos. Ştim însă că ele au existat, că au fost înregistrate în sistemul de valori moştenite,
asimilate de istoria orală a satelor ca mărturii ale vechimii şi stăruinţei în ortodoxie.
Înlocuirea lăcaşurilor de cult şi a instituţiilor bisericeşti ortodoxe cu altele noi,
catolice, poate fi urmărită aproape peste tot în Transilvania.
Printre cele mai vechi mănăstiri transilvănene se numără cea de la Meseş (1165),
apoi în 1185. În acest timp, existau mănăstiri ortodoxe între graniţele regatului feudal
maghiar, cum era cea de la Oroszlanus, alta fiind mănăstirea Hodoş-Bodrog (Arad)
(1177), dar începuturile ei par a fi din secolul al XI-lea.
În 1192 era consemnată „mănăstirea Cnezului” (monasterium Kenez) în părţile
Bihorului, întâlnită apoi şi în documentele din secolul al XIII-lea, cu siguranţă o ctitorie a
unui cneaz român ortodox.
Alte documente menţionează o serie întreagă de mănăstiri pe Valea Mureşului, în
secolele XII-XIII, din care n-a mai rămas astăzi nici o urmă.
În afară de mănăstirile amintite mai sus, s-au descoperit aşezări rupestre la
Moigrad, Jac, Creaca şi Brebi în părţile Sălajului. Toate aceste descoperiri atestă
existenţa vieţii monahale în aceste părţi chiar din primele secole creştine, dar la acestea se
adaugă şi câteva mărturii de ordin toponimic care vin în sprijinul vechimii monahismului
românesc, precum: Chilia, Chilioara, Călugăra, Călugăreni, Râmeţ, Schitu, Mănăstirea,
„La Mănăstire”, „Valea Mănăstirii”, „Valea Călugărului”, „Podurile Mănăstirii”,
„Movila Călugărului” „Buza Călugărului” „Călugăr”, „Faţa Călugărului”, „Drumul
Călugărului”, Gura Râmeţii”, „Valea Remetea” etc.
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Odată cu organizarea statală a provinciilor româneşti apar şi primele aşezări
monahale durabile, care dăinuiesc peste veacuri.
Mănăstirile transilvănene, aşa modeste cum erau, se constituiau în reşedinţă pentru
unii ierarhi. Aici episcopii învăţau şi îi pregăteau pe viitorii preoţi, ţineau soboare şi
hirotoneau preoţi şi diaconi. Astfel de mănăstiri reşedinţe episcopale au fost cele de la:
Ariniş, Barania, Bârsana, Bichigiu, Biserica Albă, Bixad, Budeşti, Ciumuleşti, Cuţa,
Drăgoieşti, Giuleşti, Habra, Moisei, Păduriş-Strâmba, Peri, Petrova, Uglea, Vad,
ultima dintre ele fiind şi centru episcopal, aici rezidând 11 episcopi.
În unele sate existau mai multe schituri, cum a fost în comuna Chiueşti, lângă Dej,
unde în secolul al XVIII-lea existau cinci schituri, de aceea în multe cazuri denumirea de
mănăstire este improprie, ele fiind de fapt schituri, dar am folosit peste tot termenul de
mănăstire.
Capitolul patru al lucrării este cel mai vast şi plin de informaţii despre mănăstirile
care au existat în Transilvania Septentrională şi Maramureş până la începutul secolului al
XIX-lea. În acest capitol am prezentat numele mănăstirilor, locaţia, ctitorii, hramul,
vieţuitori, activităţile, unde a fost posibil am arătat momentele cronologice în care au
funcţionat. Enumerăm aici numai numele mănăstirilor ce au fiinţat în acest spaţiu, întrucât
despre ele am scris pe larg în lucrarea prorpiu-zisă. Iată care sunt aceste mănăstiri: Ariniş,
Barania, Bălan, Bârsana, Bichigiu, Biserica Albă, Bixad, Blaja, Bogdan Vodă,
Boiereni-Valea Rohiiţei, Botiza, Brebi, Buciumi, Budeşti, Călineţi (Maramureş),
Călineşti (Satu Mare), Căşeiu, Checiş, Chilia, Chiueşti-Dealul Podului, Chiueşti-Valea
lui Ivan, Chiueşti-Valea lui Vlad, Ciceu-Poieni, Ciocmani, Ciumuleşti, Coplanic,
Cormaia-Sângeorz-Băi,

Crişăneşti,

Curtuiuşu

Mare,

Cutiş,

Cuţa,

Dolheni,

Dragomireşti, Drăgoieşti, Feldru, Giuleşti, Groşi-Habra, Ieud, Lăpuş, Lăscâia,
Leurda, Mara, Merişor, Moisei, Negrileşti, Păduriş–Strâmba, Păltineasa, Peri,
Petrova, Popteleac, Rebra, Rebrişoara, Rona de Jos, Rozavlea, Rugăşeşti, Santău,
Săcel, Săliştea de Sus, Sălsig, Sârbi, Stobor, Şimişna, Şomcuta Mare, Tresnea,
Ţeghea, Uglea, Vad, Văgaş, Valea Căşeielului-Schitul Fanti, Valea Căşeielului,
Vălenii Şomcutei, Vetis, Vişeul de Sus, Zagra.
În decursul veacului al XVIII-lea, mănăstirile noastre au fost adevărate puncte de
rezistenţă faţă de propaganda purtată de Habsburgi, cu scopul de a atrage pe români la
unirea cu Biserica Romei. Chiar dacă mănăstirile transilvănene nu au fost impunătoare din
punct de vedere arhitectural, imobiliar, ca organizare structural-ierarhică, sau ca număr de
vieţuitori, ele s-au impus prin rolul pe care l-au jucat.
11

Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională…
Momentul culminant de încercare, de aneantizare a ortodoxiei transilvănene şi
înlocuirea ei cu Biserica Unită, a fost acela al distrugerii mănăstirilor din Transilvania,
între anii 1760-1762, când generalul Nicolae Adolf von Buccow a fost trimis în
Transilvania tocmai cu această misiune.
Iată ce ordin neronian, dădea acesta subalternilor săi la 13 iunie 1761: „Mănăstirile
de lemn să fie arse pretutindeni, cele de piatră să se distrugă şi să se facă raport
Excelenţei Sale Generalului atât despre restituirea bisericilor (către uniţi) cât şi despre
demolarea mănăstirilor, iar dacă cineva s-ar opune în mod temerar prea înaltei porunci
regale, să fie pedepsit numaidecât cu moartea prin spânzurătoare sau prin tăierea capului,
ca unii ce dispreţuiesc poruncile regeşti şi tulbură pacea şi ordinea publică” (Ilarion
Puşcariu, Documente pentru istorie şi limbă, vol. I, Sibiu, 1898, p. 233).
Distrugerea schiturilor şi mănăstirilor nu a fost o acţiune de campanie, ci una de
durată, întinsă pe parcursul întregului secol al XVIII-lea, raportată la capetele încoronate
care au girat acţiunea, de la Carol al V-lea – tatăl, Maria Tereza - fiica şi Iosif al II-lea –
nepotul: „O afacere de familie”. Momentul Maria Tereza – Nicolae Adolf von Buccow,
consumat în răstimpul a doi ani (1761-1762) s-a imprimat puternic în memoria colectivă,
iar generalul a fost echivalat cu un simbol malefic.
Primul episod

păgubitor pentru monahismul transilvan, s-a petrecut în prima

jumătate a secolului al XVIII-lea, pe fondul schimbărilor produse de instaurarea dominaţiei
habsburgice, de transformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvana în anexă a Bisericii
Catolice (1696-1700), de războiul curuţilor (1703-1711), răscoala lui Visarion Sarai şi
opoziţia tot mai evidentă a ortodocşilor faţă de uniaţie.
Distrugerile provocate atunci cu o furie care i-a îngrijorat pe unii oficiali şi pe unii
oameni ai bisericii – mai puţin pe vlădica Petru Pavel Aron – au preocupat numeroşi
istorici şi oameni de cultură care, în lucrări de interes mai larg sau referitoare exclusiv la
subiect în monografii de mănăstiri sau studii privitoare la o anumită zonă geografică au
inventariat şi adesea reconstituit istoria mănăstirilor distruse.
Totuşi, cei care, în numele dreptului puterii, au supus Biserica Ortodoxă din
Transilvana tuturor încercărilor, de la umilinţe până la distrugerea lăcaşurilor de cult, n-au
putut înţelege că sacrul nu poate fi distrus, că el este veşnic. La locurile sacralizate de
bisericile schiturilor şi mănăstirilor se întâlneau oamenii cu Dumnezeu, apropiindu-se de El
prin cuvânt. Cuvântul leagă oamenii între ei şi de ceva.
Acest fapt nu l-au ştiut cei care ne-au lăsat fără mănăstiri, că aşezămintele pot pieri
într-un fel sau altul, dar nu legămintele. Aşa se face că, toate câte au fost au rămas, aşezate
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fără putere de clintire în memoria colectivă, în Cuvânt, nume de locuri, dealuri, văi, păduri,
poieni, chiar cei care le-au nimicit fiind siliţi a le recunoaşte existenţa atunci când
întocmeau hărţi, cărţi funciare, hotărnicii sau altfel de înscrisuri cu privire la hotare.
Pierdute în plan fizic, schiturile şi mănăstirile au fost „reconstruite” spiritual, în
inimile şi conştiinţele credincioşilor, care au eternizat toponimic locurile sfinţite, trecândule ca bunuri de tezaur în patrimoniul istoriei orale. Locurile unde au fost schiturile au
devenit tot atât de sacre ca şi lăcaşurile care le-au împodobit odinioară.
Pe movilele de cenuşă şi ruine rămase după incendierea şi năruirea lor s-au ridicat
cruci şi au fost marcate locurile respective spre mereu-aducere aminte că acolo a fost loc
de întâlnire cu Dumnezeu.
Mănăstirile ortodoxe româneşti din Maramureş şi Transilvania Septentrională, pe
lângă menirea lor de vetre religioase şi de spiritualitate monastică, au fost în acelaşi timp şi
instituţii româneşti de apărare şi păstrare a conştiinţei de neam şi unităţii naţionale a
românilor de o parte şi de cealaltă a Carpaţilor.
Începuturile modeste ale învăţământului religios sunt împletite cu începuturile tot
atât de modeste ale învăţământului românesc în general. Pentru multă vreme în trecutul
nostru, învăţământul se practica doar de către Biserică, pentru nevoile ei de a-şi forma
slujitori. Chiar copiii domnitorilor sau ai boierilor învăţau carte pe lângă vreun preot sau
călugăr cărturar, în tinda bisericilor, la şcolile mănăstireşti, episcopale şi şcoli parohiale.
Desigur, nu poate fi vorba de întemeierea unor şcoli sistematice, ci de faza lor incipientă.
Astfel, mănăstirile sunt cele dintâi focare de cultură de la care s-au aprins, cu
timpul, lumina ştiinţei pe lângă scaunele eparhiale şi pe lângă bisericile din oraşe şi chiar
din unele sate, iar călugării pot fi consideraţi cei dintâi ctitori de şcoli româneşti.
Treptat, pe lângă mănăstiri, cu deosebire pe lângă cele mai bine înzestrate material
au început să funcţioneze şcoli „de chilie” sau în „tindă de biserică” pentru pregătirea
preoţilor, diecilor, dascălilor, copiştilor şi nu numai, devenind astfel, centre de iradiere a
culturii. Astfel de şcoli mănăstireşti au fost la: Bârsana, Budeşti, Căşiel, Ciceu-Poieni,
Chiueşti, Ciocmani, Cutiş, Dolheni, Feldru, Ieud, Leurda, Moisei, Negileşti, Peri,
Rebra, Strâmba–Fizeşului, Valea Căşeielului, Vălenii Şomcutei, Sângeorz-Băi,
Şimişna, Vad, Zagra.
În secolele XVI-XVII învăţământul a înregistrat o evoluţie favorabilă, în bună
măsură ca urmare a înţelegerii necesităţii de a asigura acces la învăţătură fără discriminare
etnică, confesională sau socială.
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După o perioadă de afirmare a şcolilor mănăstireşti, în secolul al XVIII-lea
îndeosebi în a doua jumătate, în condiţiile reformelor leopoldine şi iosefine, locul lor va fi
luat de şcolile săteşti. Urmare a desfiinţării ordinelor călugăreşti şi a monahismului
ortodox, mănăstirile vor rămâne doar locuri unde se învăţa.
O însemnătate şi o importanţă deosebită a fost acordată în mănăstiri manuscriselor,
cópiilor-manuscrise şi cărţilor tipărite, acestea fiind de asemenea imprimate în tipografii
mănăstireşti.
Autonomia bisericească şi religioasă a Maramureşului a avut urmări asupra vieţii
spirituale şi culturale a locuitorilor de aici: s-au ridicat numeroase mănăstiri, s-au tradus
unele cărţi religioase în limba română, cărţi care sunt considerate a fi primele începuturi
ale scrierii româneşti. Manuscrisele găsite aici, în plin fenomen al rotacismului, au fost
identificate ca aparţinând slujitorilor schiturilor ortodoxe române din Maramureş.
Pe lângă mănăstirea din Peri a funcţionat periodic şi o tipografie, care a imprimat
nu doar cărţi în limba slavonă, ci şi două cărţi în limbile română (Evanghelie, Molitvelnic),
iar altele în slavonă (Bucvar, Penticostarion şi Triod) şi ruteană (Penticostar).
Centrul activităţii artistice au fost mănăstirile, în care se refugiaseră tradiţiile
tehnice ale epocilor mai vechi. Într-o vreme, în care preocupările arhitectonice păreau
neînsemnate, mănăstirile, prin ctitorii lor, le aveau pentru a-şi construi edificii solide şi
impunătoare, pe care le împodobeau cu comori de artă şi nepieritoare.
Arta religioasă nord-transilvană are o foarte bogată şi îndelungată tradiţie, numărul
relativ mare de icoane din secolele XV-XVII şi de biserici de lemn din secolele XVI-XVIII
demonstrând existenţa unei activităţi artistice autohtone remarcabile şi fac dovada unei
înalte priceperi meşteşugăreşti, care au ştiut să îmbine rezistenţa cu armonia formelor,
construind biserici durabile cu elevaţii elegante, creând de fapt un stil – stilul
maramureşean.
Încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales în secolele următoare se formează în
ţinuturile Transilvaniei Septentrionale – pe Someşuri, Maramureş, Sălaj – autentice şi
valoroase „şcoli” de pictură, ilustrate de numărul mare al zugravilor şi a lucrărilor realizate
de ei: icoane, iconostase, biserici zugrăvite.
Rolul monahismului în formarea progresivă a spiritualităţii româneşti este de
netăgăduit. Călugării români au stat întotdeauna alături de popor, deschişi nevoilor lui, fie
că ele erau spirituale sau culturale. Poporul primea o educaţie, fie prin predici, fie pur şi
simplu prin intermediul slujbelor şi al picturii bisericeşti, dar şi prin procurarea şi difuzarea
cărţilor, mănăstirile fiind adevărate depozitare de carte.
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Nu vom şti, poate niciodată, câte cărţi au fost aduse din Moldova şi Ţara
Românească, cine le-a adus şi ce eforturi materiale au făcut cumpărătorii pentru a le dărui
bisericilor sau mănăstirilor. Din zestrea de carte a mănăstirilor – dispărută sau tezaurizată
în muzee şi colecţii – ne sunt cunoscute doar câteva zeci.
Mănăstirile româneşti, în decursul vremii, în linişte şi smerenie, au îndeplinit o
dublă misiune: au vegheat duhovniceşte în permanenţă la mântuirea sufletească a
oamenilor, dar au desţelenit şi mintea, povăţuindu-i, şi învăţându-i să iubească pământul
strămoşesc, credinţa ortodoxă şi limba românească, datină ce s-a păstrat până astăzi cu
sfinţenie în mănăstiri şi a fost totdeauna suportul permanenţei istorice a românilor.
În acest context, mai trebuie subliniat cât de mult, călugării şi mănăstirile au
contribuit la menţinerea unităţii limbii şi a poporului român, timp îndelungat divizat de
vicisitudinile istorice, în trei ţări. Însă, între aceste trei ţări n-au încetat niciodată
schimburile de călugări, mişcările de manuscrise sau de cărţi.
Între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova au existat legături trainice şi
puternice atât în ceea ce priveşte ideea naţională, cât şi cea religioasă. În virtutea unui
patronaj spiritual pe care-l exercitau boierii şi domnitorii moldoveni şi munteni, mai ales în
momentele grele pentru biserica transilvană, ei făceau donaţii pentru susţinerea
monahismului din Transilvania, cum a fost dăruirea unui potir de către Brâncoveanu Vodă
pentru Mănăstirea Biserica Albă şi un discos dăruit de către Toma Cantacuzino Mănăstirii
de la Şomcuta Mare, obiecte ce se păstrează şi astăzi la Muzeul de Istorie din Baia Mare,
respectiv la Parohia Ortodoxă din Şomcuta Mare.
Aceste legături între românii de o parte şi de alta a Carpaţilor, care alcătuiesc un
capitol extrem de important şi benefic pentru istoria poporului român, explică circulaţia
ideilor, unitatea şi profunzimea credinţei la români, unitatea şi frumuseţea obiceiurilor
noastre. Căci, ce altă semnificaţie poate avea circulaţia cărţilor vechi româneşti de cult şi
prezenţa lor în satele din Maramureş, Sătmar, Lăpuş, Chioar, ori pe Valea Someşului, la
scurt timp de la ieşirea din tiparniţele moldave ori muntene.
Mulţi călugări se formau la Muntele Athos sau în Ţările Române, după care se
hirotoneau şi se reîntorceau în Transilvania, pentru a le fi de folos duhovnicesc
ortodocşilor de aici; majoritatea dintre ei, însă, aduceau în Transilvania odoare, odăjdii,
cărţi de slujbă, scrieri ale Sfinţilor Părinţi, manuscrise laice şi religioase, pentru
culturalizarea credincioşilor.
Dacă în fondarea statului moldav românii din Maramureş au avut un rol
considerabil, peste un veac, Moldova consolidată îşi va răscumpăra „datoria” iradiind aici
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forţa civilizaţiei sale. Contribuţia esenţială pe care a adus-o Moldova în Transilvania,
credem, este legată de sprijinirea cristalizării unei instituţii bisericeşti, în condiţiile în care
românii ortodocşi nu beneficiau de un cadru structurat în care să-şi manifeste apartenenţa.
În secolul al XVIII-lea mulţi tineri de pe Valea Someşului, Bistriţei sau din
Maramureş au luat drumul pribegiei prin munţi, trecând spre mănăstirile din Moldova, să
înveţe carte; unii se întorceau pentru a povăţui pe ai lor din sat ca preoţi, alţii rămâneau
acolo ajungând egumeni de mănăstiri şi episcopi, ba chiar mitropoliţi.
În Moldova s-au sfinţit pentru a fi episcopi de Maramureş şi părţile nordice ale
Ardealului: Iosif Stoica (1690), Ioan Ţirca (1706), Dosoftei Teodorovici (1718). Episcopul
Pahomie, (secolul al XVIII-lea), era de loc din Gledin (judeţul Bistriţa-Năsăud), care se
călugăreşte la 1697 la mănăstirea Neamţ.
Istoria culturii poporului român trebuie căutată în istoria noastră bisericească;
istoria noastră bisericească este şi o istorie a culturii. Pentru noi creştinismul n-a însemnat
numai mântuirea sufletească, creştinismul a însemnat şi cultură şi civilizaţie.
Odată cu distrugerea schiturilor şi mănăstirilor – ca ziduri, dar şi ca viaţă monahală
– s-au distrus aproape toate vestigiile culturale: arhivele cu documente, cărţi, manuscrise,
icoane – o adevărată istorie, adică tot ceea ce ar fi putut rămâne ca şi mărturie şi vorbi
generaţiilor viitoare despre începuturile creştinismului, ale monahismului ortodox şi
activitatea misionară socială şi culturală în această parte de ţară şi despre păstrarea fiinţei
naţionale.
Modeşti, cei mai mulţi dintre monahi, puţin sau deloc cunoscuţi, trăitori în schituri
cu puţin avut, menţionaţi cel mai adesea în statistici, ca număr numai, au avut un rol
important în păstrarea şi apărarea credinţei, impunându-se în istoria monahismului
românesc şi a culturii prin creaţiile lor literare, artistice sau teologice, alţii prin viaţa
duhovnicească.
Mănăstirile ortodoxe transilvănene întotdeauna au răspuns nevoilor duhovniceşti şi
spirituale ale poporului român chiar dacă Transilvania n-a avut parte de înflorirea unei vieţi
monahale asemănătoare cu cea din Ţara Românească şi Moldova.
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