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Sfânta Ana 
($1 NA I A) 

Tn istoria )Ionastirc, Sinaia scri�a de .\rchi
mandritul Ghen.1die Emlccanu, <lc,·enit ma, târziii 
Episcop al Râmnicului-;\ .-Severin, mort anir 
trecuţi la X ea pol, se menţionează in treacăt 
despre localitatea « !)jâ 11/a .-Ina, una din cc:lc mai 
apropiate şi mai încăntatoare posiţiuni ale Sinaii. 

Iar sub-semnatul, prin scrierea Jlonastireti

Sinaia 1695-18!/.'i> făcut,i cu ocasiunea jubi
leului de dou,, sute ani ele la zidirea )Ionas
tirer aceştia, de asemenea am amintit despre 
tradiţiunea acestul loc de,·enit astăzr atât tle cu
noscut publiculur Sinait, care, ca într'un ade
verat pelerinagiu pios, vine aci grupe numcr6se 
in tot cursul anului, atras de frumuseţea peisa
giului ce se tlesfăş6ră înaintea ochilor fără în
trerupere, la tot pasul, şi ele măreţa perspectivă 
care predomină impregiurimele pline de far
mecul variaţi unei! 
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Documentele istorice citate ln ambele scrieri, 
ne convinge despre ceea ce astă-qi �tim deja 
cu siguranţă, că: cu mult înainte de anul 11\95, 
epoca zidirei Monastirei Sinaia, pe colina mun
telui numit pe acele vremm1 «11/olomot•, astă-c)i 
«Furnica•, deasupra ?-lonastirei, unde se gă· 
scsce acum cazarma ,·ânătorilor, să afla o micii 
Monastire de Călugări a cftrei vechime se urca 
până prin anii 1550- 80, construită din lemn, 
cu patronagiul Sântulul :Nicolae, sub denumirea 
de: «Schitulllr Sjî11t11lui .!l'icolae• de pe mun
tele 1'lolomoţ, în pustia Bucegiu '). 

Documentul lui ,lfilwea Voivod cu data de 
la 1581, prin care să intăresce unele donaţiuni 
făcute numitului schit, de-asemenea confirma lu
crul acesta 2).

Ast-fel clar, tradiţiunea, cum �i datele istorice 
de care dispune, antcri6re zidirei i\1-rei Sinaia, 
sau organisărei vieţci monahale pe valea Pra
hovei: ne asiguni despre ,·ieţuirea în aceste lo
curi incă din timpurile cele mai depărtate, a 
unor călugări singuratici cari trăiau risipiţi prin 
văile adânci ale falnicilor «BucegT• ! 

Actul de fondaţiune al J\Ionastirei Sinaia atesta 
lucru acesta cu deplină siguranţă. 

Sihastri aceştia, în tot cursul vicţei lor soli-

l) htoria �1-rci Sinaia, .-Ir. Ettdchm.

'2) Idem. 
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tare nu comunicau absolut cu nime111, şi nici 
că se vedeau unii cu al\i1 tle cât o sin11:uni data 
pe săptămănă, Dumineca, cânt! se adunau pentru 
a face rug-acinne împreună, a se confesa şi cu
mineca de Citire cel ce era preot intre ei, şi a-şi 
lua merindele necesare pentru o septămână, clupa 
care s<: respîmdeail apoi iarăşi prin stufi�urile 
întunec6se ale pădurilor seculare. 

In timp de vară, ,·crfurile colţurose ale stân
cilor înalte sen·ea acestor Sihastri, drept refugiu 
contra animalelor selbatece de tot soiul, care 
dese-orI eşind din ascnnzăt6rele secrete ale mun
ţilor, sfâ�iail tot ce le eşeatt în cale ca vicţuit6rc. 

Iarna, unele peşten, din cele care întâlnim şi 
astit-�i la fie-care pa,; prin pădure, ofereau acestor 
slabe fiinţe căldura şi adăpostul ,ic-ccsar ,·ieţe, 
lor pline de abneg-a\ie. 

Coborându-ne ast-fel pe treptele timpulm, 
int_r'o epocrt depărtat:i mult, chiar şi ci(; aceia 11 

extstenţei schitulur Sfe11tul11l Nicolae, (de pe 
(muntele Molomoţ) ne convingem, că venirea în 
acestă rc11:iunc sclbatică a primilor locuitori, er
miţiI să perele în istoria învechită a timpurilor; 
cu una, sau chiar cu două sute de anr mar îna
inte de zidirea �Ionastire1 Sinaia. 

Din h·adiţiunea culesă clin gura bctrânilor 
monahi şi purtată până la noi, putem deduce 
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fără îndoiala, ca posiţiunea cunoscutil a4, de 
totă lumea locală sub denumirea de ,Sfcî,d<, 
.rl11ci> este o n,che casă de rugăciune a sihas
trilor din secolul al 1 i\-lea. 

Datele istorice ne lasă a crede lucrul acesta 
întocmai, dar cu o sută de ani mai târziu, pe 
când exista schitul despre carele am vorbit mai 
sus: Adică prin anii 1550 80 '). 

Ast-fel dar, rezemaţi pe temeiul celor arătate 
mai sus, ne incumentftm a afirma onoratului ci
titor, că acestă localitate numită •Sfânta Amu

adorată ac)i atâta de mult de publicul fidel Sinaiî, 
nu a fost nici-odată alt-ceva ele cât casă ele 
r11g11ciu11e pentru p11st11icil cari sau succedat 
pân{t in timpurile contirnpcwane nou,1. 

Ermiţi, după Hemuri, se atlunaCt aci odată în 
fie-care septămână, atra!ji şi ei _atunc,, ca şi noi
astă-cJi, ele frumuseţea locului, ,ar mai cu deo
sebire prin adăpostul ce g,\scu contra Yentuhn 
furios de :\1iază->f6pte, localitatea fiind umbrită 
�i apărată de uriaşele stfmc,, expuse cu spatele 
către Nord, pregătite par'că intr'adins pentru o 
resistenţă îndelungată. 

') )I.rea Sioaia 101)5-1$0!) de Arcltim. Sifon. 
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Sfîntul Munte -Athos 1)

i\luntelc Athos sa('1 al Afhonulur, Sfetagora,
sfântul munte, (clupă slavonesce,) cum îl numesc 
mulţi scriitori romftni, se află la sudul :\Iace
doniei; el inainteză în formă de peninsulă în 
Arhipelag-, odinioră i\larea Ep:eă, are o lung-ime 
de 60 kilometre, si o lărgime în unde loeun 
de la 8- l 2 kilo1�1etre. !nălţimea Im cea ma, 
mare care vine de la sud, e aprope de 2\lUli 
metre cl'asupra ni,·elului mării. 

Tot muntele are o posiţiune pitoresc(,, încăn
tăt6rc; c acoperit de păduri recorose �i grădin, 
pline cu Aon şi pomi roditori. Intre arborii ce 
cresc în acel munte, însemnăm: chedri, chipa
roşi, prunari, stejari, paltini, zazi safi petei, plopi, 
tei, paltini, frasini, rihi, comori, jugastri, dafini, 
corcoduşi, mcrsinl, lemn de levant etc. ; între 
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arborii fructiferi, aflăm castani, corni, aluni, 
m,\slini, smochini, rodii, caişi, migdali, persici, 
prunr, lămâi, portocali şi alţii. Dintre florile mi
rosit6re ele câmp, găsim: tl6rea J\[aicii Domnului, 
alişfachia, rigan şi altele. 

Legumele pe cât şi fructele ajung la o mă
rime de necrezut; strugurii, care se culti,·ă în 
mare critime, ajunge bobiţa apr6pe cât aceea a 
unei prune, şi este ele o clulceţă ca mierea. Per
sicele ajung până la mărimea unui măr dom
nesc, şi smochinele clin acest munte sunt vestite 
prin mărimea şi bunătatea gustu 1 ui lor ; în ge
nere acestă regiune este bine-cm·entată de na
tură şi nu fără temeiu a ales'o călugării drept 
adăpost a \'ieţii lor. Totul se întâlnesce aici, 
frumuseţea şi liniscea naturei cn îmbelşugarea 
cea mai bogată: dulccţa aerului, felurimea plan
telor cc bucură vederea şi îmbălsămeză aerul, 
cântecul paserilor, murmurul apelor, sborul al
binelor, pri,·irea luciului mării, liniştea văilor, 
tăcerea şi $ingurătatea pădurilor; tote acestea 
fac o ţeşătură de voluptăţi ce răpesc simţurile 
şi înalţă sufletul către Dumneqeu. 

?\larea care înconj6ră muntele, este şi ea nu 
mai puţin darnică de cât pământul; plină de 
pescii cei mai gustoşi; Rofo, han, barbuni, la
cherdă, scrumbii, sinagrida, fagria, hiad şi alţii, 
precum şi de raci, stacoşi forte mari în cât te 
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po\1 s11tura dintr'un gilt de al lor, stridii, midii, 
caracatiţă, calimara, feliuri de scoici şi altele. 

Capitala, a�a zicând, a acestui munte este 
Careia sau Caries, o comună cu o posiţiunc 
prea frum6să: locuitorii c, sunt toţi negustori, 
a,·cn<l magnzir cu deosebite obiecte necesare 
pentru gospodărie şi ele a le mâneării; unii din 
ci maf ,·ând şi mătănii, iconiţe, cruciuliţe de 
sidef, de os, sau de lemn de chiparos, lingun 
de: lomn de tisă şi alte lucrun bisericescr, tote 
lucrate forte frumos de ,;ihastri. 

ln centrul ora�uluf se aHă casa adminis
traţiei centrale a comunităţei rcligi6sc clin Sf. 
:\iun te. 

Fie-care monastire îşi arc n1te un represen
tant numit epistat. 

ln totul sunt douc-zcci de epistaţi, tlup,\ nu
merul monastirilor, şi formeză la un loc con
siliul permanent al comunităţei religiose, /)rotata, 
ci se adună de trei ori pe septămână şi discută 
afacerile generale ale monastirilor, judecând tot
odată şi pricinile iscate între călugări. fn contra 
hotăririlor luate de ei, este dreptul de apel la 
Patriarchie. 

Adunarea generală a epistaţilor pote fi înlo
cuit,\ numai prin patru din ei, pentru a judeca 
afacerile de mica importanţă. 

Pecetea ce a(, epistaţi, e de argint, şi fnînt{1 
în patru bucăţi; fie-care are câte un pătrar din 



ea; treime dec, con�imţimo:ntul unanim al acestor 
epistaţi, pentru ca actul care: se investesce cu act'a 
pţcete, sa-ş1 aiba tărie �i să se: aduca la îndeplinire. 

ln Careia se afla un biuroi1 ele- poştii �i te
legraf, �i un atelier de fotografie. ln timpurile 
vechi era �i o şcola unde se im•eţa teologia; 
astă-q1 c:a nu ma, tsisti, tle mult. Ocârnrnirta 
muntc:lui este încredinţata autoritaţei turcesc,, 
cart' se compune dintr'un Caimacam, un poliţai, 
un va1ne� �i \'r'o zece soldaţi, pentru lini�tc-a 
publică. Este obiceiul ca ori-care inchinator Cl· 

,·ine la Sf. ?llunte s,, mcrgă mm intâiu la Careia, 
să-�• arate Caimacamului teşchereaua, şi s,i vada 
şi pe epistaţi. Afactrile penale comise de ca
lugărf se judec,1 de caimacam impFetmă �i cu 
reprcsentanţi, monastirilor. T<>tc mânăstirile din 
Sf. Munte plătesc anual gm·crnulm turcesc o 
clare de !i2n lire otomane. 

1n timpurile vechi se ridicast' pe v(·rful cel 
mai înalt al peninsulei un altar lm Jupiter, de 
la care muntele primi numele de Athous; mai 
târziii pe la secolul al XI-iea, peninsula intregă 
în care se află a�ezat muntele, devenind loca�til 
mai multor monastiri, muntele luă numele de 
«Sffinful ,lfu11te,, care se păstreză �i ash\-tJ1 in 
gura călugărilor greci, pe c�lnd î1� afarft este 
cunoscut ;na, mult sub numele vechi schimbat 
în dfhos,.
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lnaintc de a ajunge in munte se vede la 
basa peninsulei urmele canaluhu pe care Xerxes 
imperatorul Perşilor intreprinse a-l săpa, dup,, 
ce Hota lui �lordonius fusese nimiciu, în anul 
49-l înainte de Christ de către furtunile cc se 
nasc adese-on în jurul peninsulei, care sunt aşa ci,· 
tari, încât omenii cu ane;-,·oe pot merge de la 
un loc la altul, fără a fi trânh\i la pământ. 

Vechii locuitori al peninsulei erau unii grec,, 
alţii barbari, cari însă vorbeau mai toţi limba 
grccă, atra,şi mai ales de aerul cel curat �i de 
t6tc bunătăţile nature, ce se afhl acolo cu im
belşug;i re. 

De pe la secolul al IX-iea, începe a se ,·edea 
c,ilugărl bizantini în muntele Athos; ace,şti că
Iuţari zidiră monastirea Xeropotam, cu tote c,\ 
exisui mare discuţiu,w între ei, chiar în pri
,·inţa antichităţi, rcspccti\'C a monastirilor, din 
care unii pralinei că monastirea La\'ra ar fi cea 
mai veche. 

Organisaţia vieţei monachale se atribuc de 
călugări S-tulul Atanasie, care zidi pe la anul 
9(3:J monastirea Lavra. lmperatul Constantin Mo
nomac, prin u,1 regulament din anul 1-IO<l, re• 
gulcză viaţa monachală şi raporturile de pro
prietate ale deosebitelor monastiri, ,şi opre�t1e 
tot-odată şi intrarea femeilor în muntele i\thos, 
pe care pentru prima ori, el îl numesce ,Sânful
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.lluntc•. Ele nu trebue să pt1�escă peste ,lfe

gala Vig/ia, care se consideră ca graniţa mun
telui ,,-ltl,os•.

Tot prunântul muntelui Athos este impăr\it 
între doue-zeci monastin ce se află acolo aşe
zate pe de o parte şi pe de alta a muntelui; cele 
mar multe din ele sunt pe lângă malul mării. 

Ele se numesc: Lavra, Caracal, Filoteu, h·ir, 
Cotlomuş, Stavronichita, Pantocrator, Vatopccl, 
Castamanit, Duheriu, Csenof, Esfigmen, Xero
potam, Simopetra, sf. Pavel, Grigoriu, Dionisiu, 
Chilindar, Zograf şi sf. Panteleimon. 

Afară de monastirea Chilindar care e ser
bescă, Zograf care e bulgăresc,i şi sf. Pantclei
mon care e rusască, t6tc celel'alte sunt gre
cesc1. 

Ele sunt zidite din piatră cioplită şi inconju
rate cu zici, care oclini6ră aveau aşezate pe ele 
tunun, şi păreau ca nisce aclevcratc cetăţi. Cele 
ma, bogate din ele posedă spitaluri, farmacii, 
biblioteci însemnate şi archiYe preţi6se, apoi 
argintării, petre scumpe, care impodobesc ic6-
nele şi m6ştele sfinţilor, şi alte lucruri de artă 
forte Ycchi, unele din timpurile primitive ale 
cre�tinătă\iî. 
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Aceste monastiri se numesc împărăteşti şi se 
împart în cl1i1tovil şi idiorifmf.

Chinovii se numesc acelea unde călugării 
trăesc în comun, adică nu le este ertat a mânca 
in chilia lor în deosebi, ci toţi la masa comună, 
la trapeză; a avea bani asupra lor, ori a-şi face 
haine, a-şi împodobi chilia cu mobilă, sau a-şi 
cumprtra ceva spre trebuinţa lor particulară; ei 
sunt datori a cere t6te lucrurile de care an 
nevoe la stareţ sau egumen,. care are adminis
traţia monastirei, şi care se alege de comu
nitate. 

lclioritmi, sunt acelea unde cr1lugf1rii nu-şi ai:, 
\'iaţa în comun, mănâncă fie-care în parte in 
chilia sa, se îmbracă di,1 banii sei, şi adminis
traţia ncelor monastiri este încredinţată unui 
sfat de mai mulţr călugăr, aleşr ele comunitate 
pe mar mulţi ani. 

Pc lăngă aceste monastiri se mai află şi schi
turi care nu sunt alta de cât mici monastiri, ce 
se atla pe teritorul celor douc-zcci monastirr îm
p;1ratesci; ele plătesc embatic pentru locul ce-l 
ocupă, �i ·dreptul ce li se îm·oesce de a păşuna 
,·itele şi a tăia lemne din pădure pentru foc, 
pentru facere de cărbunT '?i altele . 

. \ceste schituri sunt: CapsocaliY,, S/ Ana

1) lntemciat pe la anul 1860 eh: cMre un inoldm·an numit
Oaniil. 



mare, Sf Â1ia 111ic<i, Schitul nou 1), Schitul Sf. 
[6n botczatorul sa(1 al Jviruhu, Schitul Sf. Pan
teleimon sau al Cotlomuşulur, Sf. Dumitru. Xt
nof, Sf. Andrei sat', Sarai, Prorocul Ilie, Bogo
rodiţa sau nascerea )[aicir Domnulur, Schitul Zo
grafulu, sa(, Cernivir, Lacu, Prodromu şi altele. 
· Aceste doll(, din urmă sunt romănesci.

Schiturile se impari şi .:le ca şi monastirile
împărătescr, în chino\'i1 şi idioritmi. 

Pe lăngă călugării ce locuesc in monastin �i 
schituri, mai sunt şi chilio{il, adie,; ace, can î�i 
cumpăra loc de pc la wc-o monastire 'ii-�, cl.1· 
desc încăperi, in care trcbuc s,\ tie neaparat �i 
un mic paraclis. Chiliotul ţine pe lâng,î �im: 
do, până la trei ucenici pentru slujba hiserice, 
şi a chilier; sunt astr,-�lr chilii însă care poseda 
un număr şi ma, mare de călugări I :i-:lO, şi 
chiar .50 monachi. 1) 

Mal sunt încă şi colibaşi-r, care a(, numai o 
mică chilie prostă numită coliba; e, sunt săraci 
cu des,herşire, n'au <le cât traista ce o portă 
în spete şi metaniile călugăresc, de lână. Pentru 
a-şi câştiga pîmea de tote c)ilele, unii din e, lu
creză cruciuliţe, iconiţe de os, linguri <le lemn,
metanil <lin seminţele unei plante ce se numesce
«lacrimelc lllaicii Domnului», şi cari apo, le
vinci în orăşelul Careia. Unii din el muncesc pe

') i\ota autorului. 
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la ci'tlugârii ce, mai a,·uţi; ce, mai betrinI şi 
slabi, cer milostenie pe la monastiri, dându-li-se 
bani, pânc �i unt-de-lemn. 

Pc lânga coliba�i ma, sunt şi Jmstuicir can 
trnesc prin peşteri făcute în stânci !ii prin lo
curile cele mai sclhatice şi primejdiose, în cftt 
numai uitândute la ele te cuprinde g;roza cum 
c cu putinţă ca să fie locuinţi omenesc1. Pust
nicii se feresc a se întâlni cu cine-va, şi dacă 
ziiresc ,·re-un om de departe în calea lor, schimbă 
drumul şi-l ocolesc. Dacă este întftlnit de cine-va, 
atunci el plc:că capul în jos, se uită în pămfmt, 
nu rcspunde la nici o întrebare şi fuge ca un 
selbatcc; ei umblă cu piciorele g6le şi sunt îm
lm,caţi prost ele tot, curg strenţele de pc hai
nele lor, şi nu le schimbă cu anii, de cftt atunci 
când s'a rupt ele istov. Ei nu mănâncă de cilt 
buruiem �i rădăcini, şi de doue ori pe septe
mănă pftne uscată muiată în apă, dacă au. Acea 
păne li-se aduce ca pomană de către alţi c,,. 
lugări în q.ile anume pe când pustnicii nu sunt 
in pe�terl. 

Pentru a se scoborî din peşteri, pustnicii au 
cu et frînghie şi o scară care o pun de pe o 
stândt la alta, �i agăţfmdu-se de frînghie, se 
dat, jos încet câte încet din înălţimile stâncilor 
în care se află; este o atle,·erată gimnastică 
primejdiosa, căci cea mai mica nebăgare de 
semă pote să-l arunce într' o prăpastie. 
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Numerul total al călugărilor în timpurile \'ech,, 
ne spun betrtnir, că se urca pân(I peste 20,000; 
astă-zi însă nu se urci, de cât la 17,000 1). din 
cari 6-7 sute sunt români :?).

1) Dup�t stati:.ticilc ruse:;;cî recent..:, No. mon:1chilor ar fi a•>
h1almente J:? mii. 

:!) Nota autorului. 



Numirea Sfânta Ana 

Era 8 Aprilie I 8!Hi când marele ,·apor « Odesa»

al mesageriei Ifoscsci atingea c6stele Macedoniei, 
marginea «Jfuntele Athos, (Sliintul munte), în 
dreptul posiţiunci numite «La Dafinl• un mic 
golf unele ancoreză ,·ap6rele mari, care în tre
cerea lor prin Arhipelag se ahat pc la « M1111-

tcle Athos, situat la 18 ore <le Consta11tinopol, 
după cursa rnp6relor românesci, sau 2:2 tle ore 
după mersul bastimentelor streine, în partea 
despre Apus a Dardanelclor. 

�lă înapoiam din Palestina după ce ,·isitasem 
mar întâie, Egiptul şi Arabia, şi eram pe vaporul 
acesta care la orele 6 dimineţa se opri pentru 
câte-va ceasuri «La Dafinf•. 

Razele înfocate şi aurite ale s6relui strălucitor 
în dimineţa aceea, se resfrângeaii în apele lu
cit6re ale măreT profunde, calmă de astă datl\, 
ziua era liniştită şi cal dr,! 

ln faţa mea, în cea mai mare apropiere de 
vapor, numai la o sută de paş,, sr, găsea de-



harcaderul caicelor, sub o costă în\·erzitr, a .1lu11-
te/11f Sfânt, untle mulţimea datinilor 1i a chi
paro�ilor formeză masive întinse <le p,idun verqi 
ne străb{ttute de piciorul omului, tot-deuna în
frunzite, în tocmai ca într'o Primă-vară eternă! 

ln momentul acela. mişcat sufleteşte, �i cu
prins de o adfmcă emoţiune, - era pentru prima 
ori, ca vaporul ancora la liman liniştit după mai 
multe qi_le şi nopţi de plutire neîn_treruptă pe o
mare ag,tată, - mi-am aruncat oclui spre capătul 
despre răsărit al c;\/u11/e/uf Athos•, în direc
ţiunea aceea unde se g,1sesce construită monas
tirea Sf. Pa,·el, zidită în parte de către Domnul 
român 1. Constant. Ba�arab Brih1co,·,·nu. 

Privirea imi căzu pe un hrâ(1 lung de st,inc, 
sure �i ascuţite, ale d,ror pi�cun ameninţau 
nori, dar la p61ele cărora putui atlmira o in
ct,ntăt6re privelisce. Sute de chiliorc ale Sihas
trilor, �i mulţime ncsfâr�ită de case de rugă
ci1111e se p;,,seau rcsp,indite p1e costa verde a 
muntelui r:ipos intru cât-,·a, dar cultivat şi plin 
cu grădini, pom, roditor, şi ,·ii renumite! 

Reg-ium:a acesta a muntelui s'a numit chiar 
clin timpul fondărci Chino,·iilor în Jlu11fe/e Athos
«,'ifâ11f<1 A11cu, �i în t6te timpurile s'au ac\ăpostit 
act mulţime de călugări, ch1lia\i, pustmci clin 
t<">te naţionalităţile O,todoxe, dintre cari unii 
s·af1 distins printr'o viaţă sfânti1 şi facerea mi-
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m111ilor, or profeţii; în cât biserica i-afi trecut 
în rândul sfinţilor cm·ioş1. 

Ast-fel, m 'am putut con\'ing-e insu-mi, despre 
apropiata ast:manare dintre posiţiunea localităţei 
numite «Sfa11ta A11a, din • ,1/untele Athos•, şi 
«Sfâ11fa rl11a clin Bucegl (Sinaia). Cu deose
bire atâta numai, c,\ in locul pădurei seculare 
care se �ăsesce aici, în valea Sfi Ilia rina, (Si
naia) acolo, la ,l/1111tele Athos, este marea cu 
luciul ei imem;; în colo ase1m\narea este aceiaşlîn 
totul; înăl\imca, stâncile, posiţiunea sunt aceleaşi. 

Cu chipul <1cesta, deci am putut cap,\ta cre
dinţa deplina in tradiţiunea ,·eche pf1strată rit· 
bctrinii locullll, mat ales printre cei din Sinaia, 
cum că: numirea de «Sfânta rl11a, s'a dat ln
calitaţei ele aicea, din causa ase111ciuăre1 ce 
există între ac(;:stă regiune munt6să, �i aceea a 
•Sfintei Anel• din «,ll1111tele Athos,, ambele
avene.I tot-de-odată acela�• scop : adă postul si
haştrilor r<Uăcilovl, şi ce11fr11 ,-etragercl lor,
pe11fru a face di11 câ11d 1n câ11d r11g11ci1111ea
ÎITI j)l'C// li(/. 

Acesta explic{1 în de-ajuns numirea «Sf. .-11111• 
dată localitf1ţe1 aceştia, d„ către sihaştri pustie
tăţei de nclini6ră din \'alta Prahovei, cari mulţi 
dintre ei se pripă�i în partea locuim clupă 'Cc 
trăise mal î,itâiii câţi-\'a ani prin ,llzwtele rit/tos. 
cunoscători prin urmare, m localiWţe, ,Sfâ11ta 
A11a» de acolo. 
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Credinţa de mar sus ni s'a întărit pe cleplin 
anul acesta ma, ales: 

Vineri 1 O Februare a. c. am <lebarcat la 
!Jafi", inso�t şi astă-dată de vechiul şi bunul
meu prieten şi tovarăş de voiaj, Părintele Ar
himandrit Juvenalie, superiorul Monastirer Ghi
ghiu (Ploesci) veniţi în scopul de a visita şi
muntele Athos, (Sfântul ;\lunte) pe care îl avu
sesem în6>rogramul Yoiajului nostru făcut altă
dată în rient, dar pe care împregiurărilc ne 
forţase a•I amâna. 

Timp de 15 <,lile încheiate am petrecut dar 
în Sfantul lllunte, consumăndu-ne vremea în vi
sitarea marelor chinovii, a schiturilor, chilielor 
şi colibelor sihaştrilor. 

Voiajul acesta m?.i cu deosebire, 'ni-a dat 
prilegiul a cun6sce cu deamănunttil starea lllo
nastirilor din Muntele Athos şi ,·ieţa mo,iahală 
din Imperiul Otoman. 

Impresiunile şi observaţiunile n6stre culese în 
timpul acesta, ar forma, credem, pagini cari 
ar fi prea ,·olumin6se ca să le putem repro
duce aci, spaţiul, cum şi scopul acestei mici 
scrieri nepermi\ându-ne acesta. 

Totuşi, câte-va rânduri despre monahii �o
mânJ în muntele Athos, credem că nu va in
dispune pe onoratul cititor. 
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Cum deja am arătat mai sus: să găsesc trăind 
in Stmtul lllmde până la î sute Români; destul 
<le neînsemnat numi!r in conparaţie cu cele
l'alte naţionalităţr ortodoxe care insumeză aci 
in total respectabilul numer ele 12 mii călugări, 
majoritatea formând'o Grecii şi Ruşii. 

:Numerul de şapte sute călugări ii formeză 
Românii din regat împreună cu cel clin Basa
rabia şi Transilvania, majoritatea avencl'o cer 
clin regat. 

Călugării români trăesc în Kinoviul român 
•Prodromu• (Sfântul I6n Botezătorul), în schitul
român Lacu, in comunitatea chilie/or de la
Provata, şi în alte chiliI şi colibe risipite prin
văile şi colinele înverzite ale Sfântului Munte.

ln Kinoviul român Prodromul vieţuesc astă-q.1 
un numer de L50 monahi, el avend totul in 
comun : hrana, îmbrăcămintea şi chiar punga. 
Prodromiţi (calificativul ce li se dă în muntele 
Athos) sunt recunoscuţi ca model de gospo
dărie, hărnicie şi indrăznelă. 

;\fonastirea lor este un esemplu de curăţenie 
şi ordine. Au flota lor monahah1 renumit,,, cu 
un echipagiu călugăresc condus de un cr1pitan 
monah şi de ajut6rele necesarei, torte experi
mentaţi in luptele ce opun valurilor mărei, dese
ori furi6se. 

Varcele şi caicele cu pânz.:: ale Prodromulm 
�unt i,widiate de cele-l'alte Monastiri. 
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Tot asemenea se g-r�sesc î� ordine i:ierfcctă 
întreg-a lor admm1straţ1e: Spitalul, Atelierele ş, 
arhondaricele lor. Au aci splendide sal6ne ce 
conţin numai tablouri naţionale, portretele iii fo. 
tog-rafiile Domnilor Români, Mitropoliţilor şi a 
o mulţime de J)ers6ne politice ale ţiirei din tote
partidele, spcc,alităţilc n6stre �i chiar militan,
împodobesc pereţii ,·astelor sale şi salonele cu
rate ale arhondaricului din Prodromu. 

Lupta ce duc aci prodromi\11 pentru asigu
rarea existenţei lor este o luptă uriaşe, căci mo
nastirea acesta cu tote că posedă cca mai in
cânWt6re posiţiune, lângă p6lclc Athonului, 
totuşi, terenul în jurul ci este forte pietros; are 
însă un frumos metoc la insula Tasu, unde cul
tivă măslinele şi untul-de-lemn necesar Chino
viului, cclc-l'alte necesităţi ale '.\-1-tirei �i le pro
cură prin caritatea publicului român şi din mo
desta subvenţiune ce li-se acoreă ele guYernul 
României, care în tot-dauna este insuficientă 
faţă cu necesiU1ţile llf-rei şi lipsa de alte resurse. 

O alt{, parte de monahi, un num('r destul de 
însemnat, tn1csc în chilicle române respândite 
pe inver�ita costă a muntelur Provata, unite 
mutual intre ele, prin sentimentul naţional şi le
g-ătură de nem �i sâng-e, formând a<)i: « Com 11-



11ifafea frafi/or Româ11l> cn re1eclinţa la [{ilia 
l<11l,11vi111 1 -Sc(lpa rea. 

J{ilia Kuk11vi11a, fonncza majoritatea prin 
numer şi ordinea \'ieţe,, Profafa» româna clin 
Procmfa, ca s,\ zic a�a. 

Am _Ţ<isit aci model ele. ,·iaţa inocenta �i la
boriOsa, �dc:v(·rat�i gospodaric, unire �i armoni• 
sarea în totul. Sentimentul n(·mului şi al pat ·io
tisn1ulu1 ro1nt,n fonnt'za aci sing-ura preocu1mre 
a monahilor, pătrnn�, de dorul bi111.:lu1 pentru 
ţani �i ntm. 

La Pro,·ata am a\'ut plttterea de�avt:r�ib\, a 
li com·inş, despre Hacara entusiasmulu, naţional 
care arde aic, fară întrerupere, respânclincl în 
diferit(' puncte ale Athonulm, prin cbilic·le �i 
colihele siha�trilor român, sc{mtcia patriotismulm 
'?i a demnitâţe, române. 

Aci, 'n,-a fost mult plf1cut locul, liniscea, or
dinea şi armonia fraţilor; şi cu mult dra1!," am 
ascultat cum să pomenesc aci in bisericii ca �i 
la Prodromu la sen·iciclc divine numele ?.lajes
tăţilor Lor Regelui Carol I şi l�egina Elisabeta, 
Principii ?.lo�teniton cu Iii lor, şi întreg-a famili,· 
regala, împreună cu /?:U\'ernul şi întreg poporul 
Român, �l,tropo_liţi, rnmâni, Episcopii şi întregul 
Sinod, cum ş, lelunte alte pcrs6ne donak,re on 
bine-fâci1t6re. 

�i nu lipsesc nici aic, sal6n<:lc: îmbrăcate na
ţional, pline de figuri istorice-române, portretele 



suveranilor, ale mo,ştenitorilor ,şi chiar ale mi
cilor principi, fotografiile fruntasilor ţărei �i a 
Clerului Român, etc. 

Ast-fel 'ni-n fost dat si: trăim J .:, <)ile aci de
parte ele ţară, însă în mijlocul fraţilor unde 
clorul ele patrie �i nem incălzesce fani incetnre 
sutletele lor. 

La «1-'romta - comunitatea fraţilor Rom,\n,, 
din K11k11vi11a-Scajmrea, şi cele-l'alte chilii ro
mâne, n'a(1 nimic ca surse <le vieţuire de cât 
pi1mfmtul ce cultiva în jurul chilielor, şi spe
ranţele fraţilor de aci nu se rez:imă de cât pe 
caritatea omenilor de hine, pioşi, când aceştia 
s'ar gândi a-şi oferi clinariul lor pentru ajutorul 
in�treinaţilor noştri fraţi de la Pro\'ata - care 
de 1i cu corpul se găsesc trăind departe, totuş, 
cu spiritul fiind pururea c11 ncmul, cu patria 
mumă, căria 'i p6rtă dorul şi cinstea, dorinclur 
fericirea eternă, clatore fiind şi ea însă a se 
gândi la er, copii depărtaţi ele la sinul s{1t1 
matern. 

Restul monahilor români trăesc în schitul La
cul şi prin tot muntele Althos, cum de exemplu 
la Capsala, şi prin alte Kino\'ii mari orl mici ale 
cclorl'alte comunităţi ortodoxe, de 6re-ce uni
tatea religiosă legă i11tn1 cât va interesele ,·ieţui
rcr călugăreşti in general, în muntele Athos. 



Pe timpul �ederei n6stre în Sântul Munte 
Sjefagora (pe slavonesce) n'am scăpat <lin ,·edere 
scopul principal care 'ni-a căli1uzit, mai ales de 
astă-dată către acestă localitate pivilegiată: de 
a cerceta în pers6nă schitul Sf anta .tl 11a, er
mitagiul aspru, ascetic al sihaştrilor din mun
tele Athos, şi a ne convinge înşine despre 
asemănarea celor două Sfâ11ta Ana (din Sinaia 
şi Athos). 

Ast-fel în ziua <le Vineri :2(; Februarie a. 
c., am J?Ornit cu varca de la Prodromul pe u,1 
timp limştit, pentru a face pe apă ocolul Sân
tului ?\fonte, cu care ocasiune am ,·isitat şi ma
rile chinovii Dionisiu şi • Santu Pavel• cu 
chipul acesta am cercetat deci şi Sf. Ana. 

Tn partea despre Sud-Est a muntelui se gă
seşte regiunea cea ma, aspră a întregulur Athos 
numită Sfânta Ana mare şi Sfânta Ana mică, 
dup� numărul ermiţilor ce le populeză, şi înăl
ţimea stâncilor ce le încongi6ră; de alt-fel, 
aceste două localităţi este una lângă alta şi for
meză amândouă la o laltă un singur ermitagiu. 

Numirea de Sfânta Ana o p6rtă, cum s'a 
spus deja, din timpurile cele mai primitive 
ale monahismului în Athos, dată ast-fel în con
sideraţie că aci se găseşte parte clin corpul 
Sfintei Anei 
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Observând mar ales regiunea munt6să şi as
pră ce încongioră Sfânta Ana mict,, am 1;ăsit 
perfectă asemănare între acestă pos1ţnme ş1 cea 
din Buceg:i (Sinaia), numită azi Sfânta Ana 
despre care ne ocupăm. 

Asigurăm deci clar şi de astă dată, pe un 
nou temei(1 adevărat: că numirea ele Sfânta 
A11a s'a <lat acestei localităţi (Sinaia) <lupe per
fecta asemănare ce există între dânsa şi Sfâ11ta 
A ua de la Sfâ11t11I ,111111te, de către sihaştri 
,·cniţi oclini6ră de acolo, p6te chiar în timpul 
im·azici barbarilor care bântui acea localitate, 
pe vremea cădere! Constantinopolului, L4.j:}. 
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Pustnicul de la Sfânta Ana 

ln luna Iunie L8i!) intr'o qi de Vineri, am 
sosit în Sinaia pentru prima-oni, şi după câte-va 
qile însoţit de un monah betrin din i\Ionastire 
am visitat «Sfâ11ta Ana•. Aci am g;asit încă 
prospete urmele ultimului pustnic lnocentie, care 
timp de 2H ani a vieţuit în scorhora stâncei des
picate ce presintă şi astă-zT forma uner peşterr 
naturale. 

Lâng,\ peretele stflncos, lipită de despicătura 
muntelur se găsea o mică chilie de lemn, care 
în totul avet1 a!>pectul unei sărăcaciosc colibe, 
în interior exista cflte-va scânduri nodur6se aşe
zate pc pământul pietros în formă de pat, o 
masă şi un singur scaun învechit, iarăşi de lemn, 
acesta era tot mobilierul acestnT ermitagii'i pă
răsit. 

Pe păreţii stâncel seculare, am putut obsen·a 
atunci, ceea ce se pote vedea chiar şi acum: 
sute şi mii de nume ale visitatorilor, purtând 
felurite date, �i incepând cu: «Barbu Catargiu» 
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18:i!i, «Libriclif•, « Variam•, « Diadoh», Jlaior 
Sarcwdi etc. etc. 

)lai în jos de acestea, aprope de temelia 
stâncei, se destingea ca şi acum urma unui în
ceput de uşe Silpată în stfmcă, cum şi forma 
unor mici ferestrui rotunde. 

lnsoţitorul me(1 mi-a explicat, că pustnicul 
care a trăit aici, contimporan cu el, bine cu
noscut lw, îşi propusese î11 ultimul timp a săpa 
o bisericuţi1 în interiorul masivului pietros, dar
m6rtca surprinzându'! fără \'CSte, planul lui a
r<!mas numai ca un început.

Pc acest,\ mica pajişte numa! de câţl-\'a stân
jeni patraţi, lângă p61cle măreţelor stânci se 
resfaţă o vie şi bogată vegetaţie de munte, 
mfmgăiată \'ecinic de căldura bine-facăt6re a 
s6relui surâqetor, şi apărată tot-dauna contra 
furtunelor de :'l[iază-N 6pte prin acei măreţi gi
ganţi împietriţi aruncaţi unii peste alţii de atâtea 
mii de secole, fără nici o regulă, dar cari to
tuşi, trecătorul privindu-, de apr6pe nu se p6te 
mira în destul ele magnifica privelisce cc în
cântă atâta de mult aci ochiul, mişcă sufletul şi 
şopteşte dulce inimei! 

P11st11ic11/ J11oche11fie, murise deja cu doi ani 
înainte de sosirea mea la Sinaia, şi a fost în
gropat în cimitirul l\Ionastirer. Dorinţa lui era 
însă de a fi îngropat la Sfânta Ana,· în mor
mântul care ii săpase însuşi pentru scopul acesta, 
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lângă păretele stâncei despre Apus, şi care a 
remas deschis mulţi ani încă după m6rtea lui. 

Pe partea de jos a stânce, tie pote citi şi 
astă-qi cu înlesnire următorea maximă biblica 
scrisă de numitul pustnic la capătul monnân
tului: 

«Acesta este odift11a mea î11 veacul vcac11!11r, 
aicea vor lăc11t.» 

Iar mai sus de cât acesta există şi acum, �i 
fie-care din noi pote citi iarăşi desluşit, epitaful, 
ori propria expresiune a pustnicului acestuia, 
scris.I\ cu mâna llll in ultimele qile ale vicţci, 
un ri!mas bun ce-�, ia de la stânca rece, ne
mişcata tovar,1şă a vieţe, lui statornice! «Adio 
d e  ac11111. O! sfâ11că sec11lani, lâ11g,1 care pe
frec11l o sc11dti viafă dulce şi amară!» 

Pust11ic11l foocheutie era cunoscut personal 
de multă lume bună, visitatorii cari cerceta(, Si
naia pe acele timpuri să intreccau cari din ci 
să urce mal întâiu costa muntelui numit Sfânta 
Au<, pentru a vedea pe bi!trînul pustnic, a vorbi 
cu el, a-1 întreba ceva, or a auc,li din gura lui 
vre-un cuvânt înţelept, o vorbă ele mfmgăere etc. 

Betrînii din l\lonastirea Sinaia cari în tot 
timpul au avut legătură de pretenie cu sus nu-
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mitul pustnic, confratele şi con,·eţuitorul de altă
dată, portă in sufletul lor �i astă-<J1 o plăcută 
amintire despre dânsul. El fusese odini(m1 mo
nah �i apo, preot clescrvant al biserice1 monas
tire! Sinaia. Vocaţiunea lui pentru singurătate 
ii atrase insă la :::i'jâ 11/a A11a, unele se ştia cu 
siguranţa ele către călugării Sinaiţi că şi mai 
inainte ele el, tot-tl'auna, fusese aci câte un 
pustnic, on doi. De alt-fel, pustnicul acesta era 
om inteligent, cărturar bun, ,·orbea îndestul de 
bine pc lângi1 limba Iul maternă şi pe cea ger
mana şi grcdt. Şi mulţi dintre \'isitatoru distinşi 
\'eneau a petrece aci orc întregi, numai în scopul 
de a gusta cât ma, mult din plăcuta com·or
bire cu el. 

Printre adoratori! fideli al Sinaii pe acele 
timpuri era �i ilustru bărbat de stat Barbu Ca
targiu, acesta, credincios obicciulm si'u vechie,: 
în cele doui, luni de \'acanţă pe care Ic pe
trecea la Sinaia, nu pregeta a urca apr6pe în 
fie-care d,i la :::ifcî nfa Ana, a sta cât-\"a timp de 
vorbă cu pustnicul pc care ii \'Cnera şi onora 
cu o prietenie intimă, şi nu uita a'i aduce în 
fie-care an câte o haină nouă, pe care pustnicul 
însă imediat după plecarea Iul o da altul monah 
in schimbul altei haine \'Cehi. 

.· . 
... . : . . .. , ... ,_ 
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In 1877, către tomnă, pustnicul Inochentie se 
coboră de la Sfânta Ana în <)iua unei serbăton 
marî pentru a asculta serviciul divin la i\Ionas
tire, cum făcea de obiceiu adese-ori, şi pentru 
a-şi lua şi pro,·iziunilc necesare întreţinerei. Aci
se simţi puţin bolnaY, �i în urma unei maladii
uşore, numai de câte-Ya <)ile, muri in braţele fra
ţilor sei de cruce ; acestă î11tâmplare a făcut
dar ca el să fie înmormântat în cimitirul )J-ret,
remâind ast-fel deşert mormfmtul de la Sfânta
Ana, p,1rend C,i regreta căci i-s'a răpit drep
tul ce a,·ea asupra re1mi�iţelor sihastruhu.

Pnsfnicul l11oc/1e11tie, Yenise la Sinaia ci,·il, 
la anul 18:W, aven<l atunci etatea de 2.5 ani, 
a trăit aci până la H;.'\ I, - în care timp fu 
călugărit, făcut Diacon şi Preot; restul ,·ieţi, 
până la 1877 l'a petrecut la Sjcînfa Ana. 

Şi totuşi, în decursul aceste, jumi\t{,ţi de secol, 
a putut ascunde cu mult{, îngrijire origina, 
11e11111I şi 1111111ele si!11, ast-fel că nu s'a ştiut 
nici atunci ca şi acuma, de unde a venit, cine 
a fost, sau cum s'a numit el mai înainte? -
Mormântul care îi posedă corpul, ascunde şi 
astă-<fl secretul acesta I 

j\lonăstlrea Sinaia. JR Aprilie, 1899 
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