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PAISIANISMUL ÎN MĂNĂSTIREA SINAIA
Mihail HARBUZARU
În secolul al XVIII-lea Ţările Române deveniseră, prin activitatea
duhovnicească, organizatorică şi culturală a sfinţilor stareţi Vasile de la Poiana
Mărului (1692-1767) şi Paisie Velicikovski (fig. 1) de la Mănăstirea Neamţ (17221794), centrul spiritual al întregii lumi ortodoxe. La Neamţ vieţuiau în obştea
paisiană aproape o mie de monahi români, ruşi, ucraineni, bulgari şi greci. Mulţi
dintre ei se ocupau cu traducerea din greaca veche şi copierea în limbile română şi
slavonă a celor mai importante opere ale Sfinţilor Părinţi 1.
De la Dragomirna, Secu şi Neamţ, mănăstiri locuite pe rând de obştea
paisiană, influenţa acesteia s-a revărsat şi asupra Ţării Româneşti, mai ales prin
stareţul Gheorghe (1730-1806), ucenic apropiat al Sfântului Paisie, care a
reorganizat viaţa monahală de la Cemica şi Căldăruşani.
Când te gândeşti la Sinaia îţi vin în minte Munţii Bucegi, Castelul Peleş,
frumoasa staţiune. Dar aici există şi o mănăstire, în jurul căreia s-a construit totul,
căci ea fiinţează încă de la 1695, fiind ctitoria marelui spătar Mihai Cantacuzino2 •
Foarte puţin se vorbeşte despre faptul că Mănăstirea Sinaia a beneficiat de
influenţa binefăcătoare a renaşterii monahale paisiene. Doar stareţul Iustin (fig. 2)
este cunoscut în monografiile mănăstirii ca ucenic al marelui sfânt de la Neamţ3.
Protos. Dorotei Bertescu, primul cronicar al Mănăstirii Sinaia, pe când era
ieromonah, arăta în manuscrisul său, Tradiţie de ştiinţă, că ieromonahul Iustin,
„duhovnicu, ucenic al stareţului Paisie din Monastirea Neamţului", a fost primit la
Sinaia de egumenul Damaschin, împreună cu alţi trei călugări, ,,şi-a pus metanie de
schimnic", dar nu s-a bucurat mult de linişte, căci a devenit stare{ A fost primul

Diac. Ioan I. Ică jr, Spiritualitatea cernicană - paisianism românesc, în „Sfinţii stareţi
Gheorghe şi Calinic de la Cemica. Vieţile, povăţuirile, testamentele", Sibiu, Deisis, 2018, p.
17-18.
2 Arhim. Ghenadie Enăceanu, Sinaia, Istoria Santei Monastiri, lucrată după documente
vechi şi noi şi adausă cu tradiţiunile locale, Bucureşti, Tipografia Ştefan Mihăilescu, 1881,
p. 8. Disponibilă, împreună cu alte monografii şi studii despre istoria locală, pe site-ul
www .manastireasinaia.ro.
3 Ibidem, p. 109.
4 Ierom. Dorotei, Tradiţie de ştiinţă, manuscris publicat în două dintre monografiile
mănăstirii de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Arhim. Ghenadie Enăceanu, op. cit., (cu
denumirea de „Partea tradiţională") (despre Stareţul Iustin la p. 60, 107-116) şi A. G.
Găleşescu, Sinaia, 15 August 1695-1895, Bucureşti, Tipografia C. A. Lăzăreanu, 1895,
(despre Iustin la p. 23-25). Sunt diferenţe între cele două monografii, de exemplu la
Enăceanu se spune că Iustin a fost primit de stareţul Isidor (p. 11 O), iar la Găleşescu de
stareţul Damaschin (p. 23).
1
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arhimandrit de la Sinaia, stăreţind din 1802 până la moarte, în anul 18295 • La 181 O
erau 26 de călugări6, ,,care toţi avea mulţumire de sfaturile duhovniceşti a stareţului
lor", iar „masa de milă era întinsă ziua şi noaptea pentru sărmanii călători, care în
tot ciasul nu lipsea din Monastire" 7 • Între 1821 şi 1826 a fost şi stareţ la Mănăstirea
Brebu8, în timp ce era stareţ la Sinaia.
Şi înainte de venirea călugărilor de la Mănăstirea Neamţ se realizau
manuscrise la poalele munţilor Bucegi. Ieromonahul Silvestru ot Sinaia copia, în
1725, manuscrisul Învăţături ale Sf Theodor Studitul (243 file) 9, în 1737
manuscrisul Albina (263 file)1°, apoi în 1741 un Octoih de Pavecerniţă (252 file) 11
şi un Pateric al Pecerscăi (Fig. 3, 261 file)1 2 , toate păstrate la Biblioteca Academiei
Ghenadie Enăceanu, op. cit., p. 110-116. Cu o întrerupere în primii ani, când a revenit în
funcţie fostul egumen, Damaschin (p. 11 O).
6 Judeţul Prahova în Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei de la 1810, studiu introductiv şi
transcriere de Pavel Enache, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2020, p. 38-39. În
inventarele vechi ale Mănăstirii Sinaia apar 38 de călugări în 1830 (cf. Doc. 50, Colecţia
Mănăstirii Sinaia, Direcţia Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale, p. 8), apoi s-au mai
construit chilii şi au ajuns până la 81 (61 de călugări şi fraţi şi 20 de argaţi) în 1860 (Dosarul
cu nr. 538/1860, f. 115 şi urm., Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, fond M.C.I.P
(Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice), cercetat de DL Col (r.) Prof. Ion Dedu, în
articolul Mânăstirea Sinaia la anul 1860 - un centru spiritual pan-românesc, în manuscris,
f. 1, f. an).
7 Ghenadie Enăceanu, op. cit., p. 114.
8 Florin Şinca, Mănăstirea Brebu, tradiţie şi continuitate, Bucureşti, Editura Cuvântul
Vieţii, a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 2015, p. 97.
9 Ms. rom. nr. 2143 B.A.R., cu însemnări pe multe file, de exemplu, la f. 94: ,,Şi s-au scris
această carte în Sfănta Mănăstire ot Câmpulung, de mine, mult păcătosul robul Domnului
mieu Hristos, Silvestru ieromonah ot Sinaia. Iunie 9 dni, leat 7233 (=1725)", cf. Gabriel
Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B.A.R., vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 188.
10 Ms. rom. nr. 1330 B.A.R., Albina, însemnare pe f. 167v: ,,Scrisu-s-au această carte prin
multa osteneală şi cheltuiala robului lui Dumnezeu Silvestru, ieromonah ot Sinaia. Leat
1245 (=1737)", cf. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B.A.R., vol. I,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 295-296. Însemnare pe f. 16r:
,,Scrisu-s-au această carte prin multa osteneală şi cheltuiala robului lui Dumnezeu Silvestru,
ieromonah ot Sinaia. Leat 1245 (=1737)."
11 Ms. rom. nr. 3557 B.A.R., însemnare la f. 241: ,,( ... ) Şi s-au scris cu cheltuiala părintelui
Nicodim, egumenul sf. Mănăstirii Câmpulungul, prin osteneala lui ... Silvestru, ieromonah
ot Sinaia. Fevruarie 24 dni, leat 7249 (=1741)" cf. Gabriel Ştrempel, Catalogul
manuscriselor româneşti B.A.R., vol. III, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1987, p. 169.
12 Ms. rom. nr. 568 B.A.R., Pateric, adică Otăcinic al Pecerţchii, însemnări la f. 34v, 73v,
102 şa: ,,Pisah az mnogogreaşnic (am scris eu, mult păcătosul) Silvestru i(e)romonah ot
Sinaia". Dăruit Academiei Române de Eforia Spitalelor Civile la 30 nov. 1887, cf. Gabriel
Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti ... , vol. I, p. 142. Luat de Eforie de la
Mănăstirea Sinaia pe data de 17 nov. 1877, prin adresa nr. 7434, împreună cu toate
hrisoavele, manuscrisele şi cărţile cele mai vechi din bibliotecă, cf. Pachetul XXIV-91/1887,
Arhiva Mănăstirii Sinaia, f. 88-88v. Dintre tipărituri au fost duse 35 de cărţi vechi româneşti
5
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Române. Cel puţin două dintre ele sunt realizate după manuscrise de la mult mai
vechea mănăstire Negru Vodă din Câmpulung Muscel (1215).
Cercetarea manuscriselor, tipăriturilor şi actelor vremii a adus noi informaţii
despre stareţul Iustin 13 • Fostul stareţ, Damaschin, făcea plângeri la Bucureşti, în
care spunea că Iustin era deseori plecat în Ungaria, fiind ungurean 14 , adică ardelean.
Oricum, legăturile mănăstirii cu Ardealul erau foarte strânse, dată fiind situarea ei,
în Carpaţi, între Muntenia şi Transilvania, la doar 45 de km de Braşov. Şi fireşte că
aici erau mulţi monahi ardeleni. Ieromonahul copist Meletie, care a venit de la
Neamţ la Sinaia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, era din Făgăraş 15 .
Stareţul Iustin este cel care, probabil, a reorganizat biblioteca mănăstirii,
vitală pentru paisieni. A folosit cărţile existente aici şi a cumpărat altele, în mod
special de la Mănăstirea Neamţ. În timpul războiului ruso-austro-turc dintre anii
1787-1891, când la Sinaia s-au dat lupte, biserica veche a fost incendiată, zidul de
sud spart16 , dar tot ce era mai important în mănăstire a fost adăpostit la Braşov 17 •
Din lista obiectelor duse la atunci se păstrează doar prima filă, clar este însă că
mănăstirea a rămas în posesia cărţilor vechi chiar şi în cel mai greu moment al său.
Printre cărţile cu primele numere de inventar sunt cele tipărite la Mănăstirea
Neamţ, în special „Vieţile Sfinţilor". Numele stareţului Iustin se află pe 16 tipărituri
din Biblioteca Mănăstirii Sinaia. Redau în continuare cele mai importante
însemnări:

Cuvintele fericitului părintelui nostru Doratei, Râmnic, 1784, nr. inv. 101,
f. de titlu: ,,A lui Iustin".
Catavasier, Râmnic, 1784, nr. inv. 415, f. 1-3, grafie chirilică, cerneală
neagră: ,,Această carte ce să zice Catavasieri s-au dat fi<nu>lui mieu Ghenadie
ierom<onahul>. Iustin Arhim<andrit> Sinăi<i>, la anul 1829 Ghenu<a>re 2".

şi

18 slavone, cf. Ibidem, f. 91, 91V, 97, şi au fost înapoiate 27, cf. Ibidem, f. 113-114v, deci
sunt 26 de tipărituri la Biblioteca Academiei provenite de la Mănăstirea Sinaia, rămase
neidentificate). Manuscrisele duse în 1887 au fost trecute în Catalogul manuscriselor
Mănăstirii Sinaia, la f. 219-276.
13 În 2017 am publicat un Catalog al Manuscriselor Mănăstirii Sinaia, împreună cu dl
Dragoş Şesan, cercetător la Arhivele Naţionale din Bucureşti. În prezent se află în lucru un
Catalog al tipăriturilor de la 1564 la 1830, tot în colaborare cu dl Şesan. Cele mai multe
informaţii din prezentul articol se datorează muncii la aceste două cataloage.
14 Pachetul CCCLXXVL Doc. Ist. 54, B.A.R., scrisoare grecească a fostului stareţ de la
Sinaia, Damaschin, din 19 ian. 1814, descoperită de dl Mădălin Cristian Focşa şi tradusă de
dna Loredana Dascăl, cărora le mulţumesc şi pe această cale.
15 Ms. rom. nr. 489 B.A.R., f. 222: ,,Meletie ieromonah, 1805 ( ... ), din ţinutul Făgăraşului",
cf. G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti ... , voi. I, p. 124.
16 N. D. Popescu, Nicolae Mavrogheni, în „Calendarul pentru toţi românii", 1890, cf.
Arhim. Nifon Popescu, Monastirea Sinaia, schiţă istorică, Bucureşti, Tipografia
Gutemberg, Joseph Gobl, 1895, p. 38.
17 Act 132, Pachetul LXIII, Colecţia Documente, Direcţia Generală a Arhivelor Statului,
Filiala Prahova. Mulţumesc Domnului Mădălin Cristian Focşa din Câmpina pentru
semnalarea acestui document.
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Pravoslavnica

învăţătură, Bucureşti,

1794, nr. inv. 267, f. 1, grafie
chirilică, cerneală neagră: ,,Duhovnice Iostine, cu plecată şi căzută mână sărut
direapta sfinţii tale, părinte. Stoica Dascăl ot Breaza."
Rânduiala sfinţirii bisericii de Arhimandrit, de protopop sau de alt
prezbiter ce are blagoslovenie şi antimis sf<i>nţit de Arhiereu, Bucureşti, 1809, nr.
inv. 208, f. 1 de gardă\ grafie chirilică, cerneală neagră: ,,S-au dat părintelui arhim.
Iustin igumen mănăstirii Sinaia, 1809, Mai 28. Dionisie ecli<siarhul>
Mit<ropoliei> 18 " (Fig. 4). Probabil multe biserici din partea de nord a judeţului
Prahova au fost sfinţite de stareţul Iustin, în cei peste 20 de ani de stăreţie.
Carte de rugăciuni, Iaşi, 1809, nr. inv. 304, f. 1 nenumerotată a introducerii
- f. 4 nenumerotată a tipăriturii, în partea de jos, grafie chirilică, cerneală neagră:
„Dată fratelui arhimandrit Kir Iustin igumenul Sinăii de mine Gherasim
Arhimandritu(!) Rătescul, 1816."
Celelalte unsprezece tipărituri sunt Vieţile Sfinţilor pe lunile Septembrie,
Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Februarie, Aprilie, Martie, Mai, Iunie, Iulie şi
August, realizate la Mănăstirea Neamţ între anii 1807-1815. Toate au însemnarea, în
grafie chirilică, cerneală neagră, pe primele file: ,,Această carte ce să zice luna ( ... )
au fost a Sfinţiei Sale părintelui Iustin arhimandritul Sinaii şi la pristăvirea Sfinţiei
Sale au lăsat Sinaii spre a Sfinţiei Sale pomenire. 1829 sept. 16" (în afară de Vieţile
Sfinţilor pe luna Februarie).
Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, nr. inv. 26, are şi următoarea
însemnare, la p. 41 a introducerii-f. 7 a cărţii: ,,La leat 1817 am avut parte să
cetescu eu pe această sfintă carte toate Vieţile sfinţilor ce să află întrânsa (sic) şi
această sfântă carte mi-au (încredin)ţată părintele arhimandrit Iustin din sfănta
Mănăstire Sinaia. Popa Gheorghie din Pietroşiţa."
Din Vieţile Sfinţilor pe luna Februarie, nr. inv. 19, aflăm că de fapt ele au
fost cumpărate cu banii mănăstirii: f. 3 - f. 6, grafie chirilică, cerneală neagră:
„Aceste cărţi s-au cumpărat în vremea părintelui Iustin cu cheltuiala mănăstirii, iar
3 dintr-însele le-au cumpărat Dorothei ce au fost metocariu la Slobozia; iară nouă sau cumpărat de mănăstire." Sunt 11 în bibliotecă, lipseşte luna Ianuarie, iar
probabil Vieţile Sfinţilor pe luna Februarie provine dintre cele de la metocul
Slobozia (astăzi Parohia Sf. Nicolae din Câmpina, jud. Prahova). Iar din Vieţile
Sfinţilor pe luna Mai, nr. inv. 23, aflăm cine le-a cumpărat: f. 3-4, grafie chirilică,
cerneală neagră: ,,Aceşte cărţi cu Vieţile Sfinţilor s-au cumpărat de Rafail
(sc)himonah, cu cheltuiala Sfintei M(ănăstiri), în vremea egumenie(i) părintelui
Iustin."
Şi călugării din obşte au realizat manuscrise. De la Monahul Dometie au
rămas trei exemplare în biblioteca mănăstirii, nr. 9, 11, 26 şi unul la Biblioteca
Academiei, nr. 4831 19 . Manuscrisul rom. nr. 9 din Biblioteca Mănăstirii Sinaia,
18

Este cunoscutul Dionisie Eclesiarhul (1740-1820), călugăr, caligraf şi cronicar din Ţara

Românească.

Protos. Mihail Harbuzaru, Dragoş Şesan, Catalogul manuscriselor Mănăstirii Sinaia,
Bucureşti, Basilica, 2017, p. 284. Regretatul Gabriel Ştrempel aşază numele Mănăstirii
Sinaia în rândul celor mai importante surse de manuscrise de literatură monahală pentru
19
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Albina (pagina de titlu la Fig. 5), din 1820, precizează la f. 103v că „s-au scris în Sf.
M. Sinaia, fiind egumen şi arhimandrit Părintele Iustin" 20 •
Ieromonahul Dorotei povesteşte că la începutul secolului al XIX-lea a fost
dat să înveţe româneşte şi greceşte pe lângă un Sava Ieromonahul, care i-a fost
principala sursă de informaţii privind istoria mănăstirii, alături de duhovnicul
Sichastru schimnicul şi monahul Bogoslov, toţi trei cu peste 50 de ani de vieţuire în
. · 21
Smaia.
Ms. rom. nr. 144 din Biblioteca Academiei Române (B.A.R.) a rămas de la
stareţul Iustin, f. 2v-4v: ,,Acest sfânt Theodor au fost al părintelui nostru Iustin,
arhimandritul Sinai(ei), iar la moartea sfinţii sale o au hărăzit Sinai(ei), spre a sfinţii
sale vecinică pomenire. 1829, septembrie 16"22 • Sau, pe manuscrisul nr. 472 din
B.A.R., f. 1: ,,Această sfântă şi dumnezeiască carte, ce se numeşte Mântuirea
păcătoşilor, dintre care cel dintâi sunt eu, nevrednicu(!), am avut-o în puţintică
vreme, spre îndreptarea vremelnici(i) vieţi, de la părintele Iustin, arhimandrit şi
egumen al sfintei Mănăstiri Sinaia, de supt muntele Buceciului ... leat 1818, Martie
6 ( ... ) popa David sin popa David ot Breaza, spre aducere aminte. " 23
Menţionăm însemnarea lăsată pe o Carte de rugăciuni, Iaşi, 1809, de
Arhimandritul Gherasim Rătescu. Acesta a fost episcop al Buzăului între 18191824. Este primul episcop provenit din obştea noastră. Mănăstirea Sinaia ajunsese
să fie cunoscută pentru viaţa duhovnicească înaltă, motiv pentru care a fost ales un
episcop dintre preoţii de aici.
În 1961, Preotul Gabriel Cocora i-a dedicat un articol, din care aflăm că
arhimandritul Gherasim a fost „chivernisitor" la Mitropolia din Târgovişte, că a fost
călugărit de tânăr la Mitropolia Bucureştilor, de unde a plecat o vreme, mergând din
loc în loc (poate a ajuns şi pe la Mănăstirea Neamţ, cea mai vestită a vremii 24), apoi
s-a aşezat la Mănăstirea Sinaia, unde, ,,ca un paisian din cei mai adevăraţi", scria
manuscrise şi compunea stihuri. Este cunoscut chiar un manuscris transcris de el,
Adunarea din pateric, adică graiurile preacuvioşilor părinţi, cu însemnarea:
„Această carte ce se chiamă pateric iaste a smerenii mele, care mai jos mă voi iscăli
şi o am scris în mănăstirea Sinaia din Sud Prah(o )va la leat 1819 iunie în opt, iar
acum la leat 1820 fevr. în şapte o am dat de au legat-o, pentru pomenirea mea.
Aceasta scriu, Gherasim episcopul Buzăului" 25 •
Academie, alături de nume importante, ca Neamţ, Bistriţa şi Cernica, în Catalogul
manuscriselor româneşti, voi. IV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992, Postfaţă, p. 477.
20 Protos. Mihail Harbuzaru, Dragoş Şesan, op. cit., p. 45.
21 Arhim. Ghenadie Enăceanu, op. cit., p. 2-3.
22 G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti..., voi. I, p. 45.
23 Ibidem, p. 119-120.
24 Călugării din Ţara Românească din acea vreme „socotiau ca o mare mulţămire sufletească
să poată călători măcar odată în viaţa lor până la Neamţ", cf. Econ. D. Furtună, Ucenicii
stareţului Paisie în mânăstirile Cernica şi Căldăruşani, ed. II, Bucureşti, Nemira, 2002, p.
55.
25 Manuscris rămas de la P.S. Gherasim al Buzăului Mănăstirii Căldăruşani, unde şi-a trăit
ultima parte a vieţii. Fost Ms. rom. nr. 26, Biblioteca Institutului Teologic Bucureşti, cf. Pr.
Gabriel Cocora, Gherasim Rătescu, episcop al Buzăului 29 iulie 1819-9 septembrie 1824, în
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Numele lui se află pe mai multe tipărituri vechi din biblioteca noastră. Am
amintit deja Cartea de rugăciuni, Iaşi, 1809, nr. inv. 304, dăruită de el stareţului
Iustin Sinaitul. Acea carte mai are însemnarea, la f. 2v a introducerii, în grafie
chirilică, cerneală neagră: ,,Şi aceasta iaste dintre cărţile mele, 181 O apr<ilie> 21,
Gherasim Arhimandritul." Este posibil să fi stat şi la Mănăstirea Târgşor, de lângă
Ploieşti, căci semnează pe un Minei pe Iulie, Veneţia, 1740, nr. inv. 1982, f. 160,
grafie chirilică, cerneală neagră: ,,Acest minei iulie iaste a mănăstirii Târgşorului şi
am însemnat ca să să ştie, Gherasim arhimandrit Rătescu, 1811, iulie 12."
Semnează şi pe Mineiul pe Septembrie din aceeaşi serie, Veneţia 1740, nr. inv.
1983, f. 1 de gardă, grafie chirilică, cerneală neagră: ,,Ferice dă cei ce priimesc
sfintele Scripturi cu dragoste şi le citesc cu evlavie, că aceste doresc de urmările
cuvioase. Iar mineiul acesta iaste al sfintei mănăstiri Târgşorul, 181 O, septembrie 3,
az (eu) Gherasim arhimandrit Rătescu." Panihida de la Iaşi, 1807, nr. inv. 381, are
însemnarea, la f. 1-8v, în grafie chirilică, cerneală neagră: ,,Această Panihidă o am
dat Sfintei Mănăstiri Sinaia din Plaiul Prah( ovei), pentru pomenirea mea, Gherasim
păcătosul Arhimandrit sin Matei (Rătes)cu, 1816, noemb(rie) 21."
Manuscrisul rom. nr. 28 din Biblioteca Mănăstirii Sinaia, Slujba târnosirii
bisericii, din 1735, are însemnarea, la f. 4, în grafie chirilică, cerneală rădăcinie
deschisă: ,,Acest tipic iaşte scris de răposatul arhiereu Grigore Sidis şi am însemnat
pentru pomenire eu Gherasim, Episcopul Buzăului, la leat 1824, august 13."26 În
manuscrisul rom. nr. 29 din aceeaşi bibliotecă se află pomelnicul de vii al „lui Proin
Buzău, Gherasim"27 , adică al fostului episcop al Buzăului, căci a demisionat în
1824 şi s-a retras la Mănăstirea Căldăruşani, unde a trăit „în meditaţie şi rugăciune
isihastă" până la 19 ianuarie 184428 • Mai semnează şi pe două manuscrise de la
Biblioteca Academiei Române: în 1815, iulie 1, la f. 89v, pe ms. rom. nr. 489
B.A.R, un miscelaneu de literatură monahală luat de Eforia Spitalelor Civile de
Mănăstirea Sinaia şi dus la Academie în 188729 , precum şi pe ms. rom. nr. 1062 din
B.A.R., fost Gaster I, realizat în 1727, un miscelaneu care cuprinde şi „Învăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie", important pentru istoria culturii
române, căci este unul dintre puţinele manuscrise care conţin această operă. F. 132V,
II, grafie chirilică, cerneală neagră: ,,Scris-am numărul foilor aceştii cărţi, care sunt
de toate 185, însă 134 sunt învăţăturile lui Neagoe vodă, iar 51 de foi iaste Viiaţa
sfântului Nifon. Şi o am făcut aceasta pentru pomenirea mea, Gherasim
revista „Glasul Bisericii", Bucureşti, Anul XX, nr. 3-4, martie-aprilie, 1961, p. 251-252,
precum şi D. Furtună, op. cit., p. 107. Acum în Biblioteca Sf. Sinod, Ms. nr. 53/11 264, cf.
Cătălina Velculescu, Mic îndrumar de cercetare a manuscriselor din catalogul pr. Dumitru
Fecioru, Piscu, Şcoala Agatonia, 2020, p. 17.
26 Protos. Mihail Harbuzaru, Dragoş Şesan, op. cit., p. 100.
27 Ibidem, p. 102.
28 Pr. Prof. Costică Panaite, Pr. Conf. Dr. Ionel Ene, Prof. drd. Nicolae Moraru,
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, în volumul „Autocefalie şi responsabilitate", Bucureşti,
Basilica, 2010, p. 169. P.S. Gherasim era membru al Divanului, din care şi-a dat demisia,
după un conflict cu Domnitorul Grigorie IV Ghica, care dorea să impună biruri şi mai
apăsătoare decât fanarioţii. Dar a plecat şi din fruntea Eparhiei, cf. Ibidem.
29 G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti ... , vol. I, p. 124.
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arhimandrit, sin Matei Şerban, Râmnic, 1818, martie 9, în Mănăstirea Sinaia".
Arhimandritul era darnic cu cărţile: ,,Mi s-au dăruit această carte mie, cel mai jos
iscălit, de părintele arhimandrit Gherasim. 1819 august 10, Mihalache Neculaus"
(însemnare pe coperta II, pe acelaşi ms. rom. nr. 1062 B.A.R.)3°.
Un alt ucenic direct al sfântului Paisie Velicikovski, venit la Mănăstirea
Sinaia probabil odată cu Iustin, este Ieromonahul Meletie, copist, de loc din
Făgăraş, vieţuitor la Mănăstirea Secu la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Pe atunci
Mănăstirea Secu era unită cu Mănăstirea Neamţ, era aceeaşi obşte paisiană.
Aminteam de ms. rom. nr. 489 B.A.R., în care era semnat Arhimandritul Gherasim
Rătescu, în 1815, dar în acelaşi miscelaneu de literatură monahală este şi semnătura,
pe f. 8: ,,Această cărticică este a mea. Meletie ieromonah". Iar la f. 222: ,,Meletie
ieromonah, 1805 ( ... ), din ţinutul Făgăraşului" 31 .
Un alt manuscris de la B.A.R., Ms. rom. nr. 1371, dăruit lui Nicolae Iorga
de episcopul Visarion al Argeşului, la 7 mai 1932, este realizat de Ieromonahul
Meletie. Cuprinde o rugăciune, Viaţa Sfântului Grigorie Sinaitul, scrieri ascetice ale
acestuia, Cap. 31, Despre rugăciune, al sf. Maxim, precum şi Despre tropologie,
alegorie şi analogie în Sfânta Scriptură. Are următoarele însemnări: f. 65v, ,,S-au
prescris de pre izvodul carele au fost scos din limba elinească, de Meletie
ieromonah"; f. 199v: ,, 1795 Ghenarie 24. Sfărşitul cărţii sfăntului Grigorie Sinaitul.
Meletie ieromonah ot Secul"; f. 3-11: ,,Această carte am cumpărat-o de la un
părinte (i)er(o)monah, anume Meletie, de la mănăstirea Sinaia şi eu o las după
moartia mia (sic) sfintei episcopii Argeşului, ca să fie de citanie părinţilor sfintei
episcopii. Partenie arhimandritul"32 •
Meletie este amintit în Pravoslavnica învăţătură, tipărită la Bucureşti în
1794, aflată în Biblioteca Mănăstirii Sinaia, nr. inv. 267, pe f. 1, grafie chirilică,
cerneală neagră: ,,( ... ) Cu plecată şi căzută mână sărut dreapta sfinţii tale părinte
Meletie ( ... ), Stoica Dascăl ot Breaza". Însemnarea aminteşte şi de Iustin33 , deci
este vorba chiar de perioada în care Meletie era la Sinaia, începutul secolului al
XIX-lea.
Ioachim monah ot Sinaia semnează în anul 1802 la f. 264v a manuscrisului
grecesc nr. 1073 B.A.R., un miscelaneu cuprinzând şi o gramatică grecească 34 ,
folosită probabil în şcoala monahală de la Mănăstirea Sinaia. Această şcoală atrăgea
chiar monahi de departe, după cum mărturiseşte o însemnare de pe o psaltichie
aflată la B .A.R.: ,,Am scris aceste heruvice când mă aflam la învăţătură la

Ibidem, p. 213.
Ibidem, p. 124.
32 Ibidem, p. 308.
33 Pravoslavnica învăţătură, Bucureşti, 1792, Biblioteca Sfintei Mănăstiri Sinaia, nr. 267, f.
1 de gardă.
34 Mihai Carataşu, Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române, vol.
III, Bucureşti, Societatea Română de Studii Neoelene, 2004, p. 22.
30
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Monastirea Sinaia, în

Judeţul

Prahovii. Varlaam monah ot goriu Cozii, ot schitu(l)
Stânişoara, judeşul Piteştiului. 1840, martie 17"35 •
Naum Râmniceanu, călugăr, cronicar şi traducător din limba greacă, nume
cunoscut în cultura naţională, a stat şi el o vreme în obştea stareţului Iustin, probabil
fiind şi profesor de limba greacă şi de muzică psaltică (aceasta fiind ocupaţia sa de
bază). Şi-a scris Hronograful în „1810, martie 13, în sfinţita mănăstire Sinaia din
Prahova" (f. 19v) 36 •
Obştea de la Sinaia avea strânse legături cu celelalte mănăstiri paisiene din
Ţara Românească. Inochentie, monah „ot Sinaia", copist al Ms. 7 Internatul
Teologic Bucureşti, trece în scris sfaturile marelui stareţ de la Neamţ 37 •
Manuscrisele realizate la Sinaia erau copiate şi la Căldăruşani, de exemplu
Arhimandritul Nicodim Greceanul, paisian, ucenic apropiat al P.S. Iosif al
Argeşului (de la care obştea de la Sinaia a primit câteva tipărituri), copia Albina,
poate chiar după manuscrisul Ieromonahului Silvestru ot Sinaia din 173 7, cum
făcea şi Monahul Dometie de la Sinaia în 1820, precum şi un „Grigorie Sinaitul" 38 ,
care fusese tradus de Meletie de la Sinaia pe când era la Secu.
Între anii 1836-1841 si 1862-1863 39 vietuia la Sinaia unul dintre cei mai
'
'
importanţi psalţi şi compozitori români de psaltică, Protosinghelul Varlaam
Bărăncescu. El a fost numit toată viaţa „Varlaam de la Sinaia", cum încă îi spunea,
în 1889, fostul său elev, George Ucenescu40 • După ce a murit i s-a spus „de la
Ciolanu"41 , după mănăstirea buzoiană unde şi-a petrecut ultimii ani din viaţă şi unde
a fost îngropat42 •
Un scris foarte frumos, de caligraf profesionist, avea ieroschimonahul
Visarion de la Sinaia, de la care a rămas o Rânduială a călugăriei şi a schimniciei
din 184243 •
Câteva manuscrise din Biblioteca Mănăstirii Sinaia au aparţinut unor
călugări nemţeni, după cum aflăm din însemnări. Ms. rom. nr. 22, realizat pe la
începutul secolului al XIX-lea, Cuvinte pusniceşti, de Sf. Isaac Sirul, f. 16\ grafie
Ms. rom-gr. nr. 1951 B.A.R., Psaltichie greco-română, cf. G. Ştrempel, Catalogul
manuscriselor româneşti ... , voi. II, p. 115.
36 Ms. gr.-rom. nr. 1412 B.A.R., cf. G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti ... , voi.
I, p. 320.
37 D. Furtună, op. cit., p. 55.
38 Ibidem, p. 84.
39 Ierom. Mihail Harbuzaru, Manuscrisele psaltice de la Mănăstirea Sinaia, Bucureşti,
Editura Cuvântul Vieţii, 2012, p. 67-68.
40 „Cântări am învăţat de la Psaltul Bisericii Sf. Nicolae, ierodiaconul Varlaam Bărăncescu
din Monastirea Sinaia", cf. Vasile Oltean, Configuraţia istorică şi bisericească a Braşovului
(sec. XIII-XX), Sibiu, Editura Andreiană, 2010, p. 457.
41 Ioan Popescu-Pasărea, Liturghier, ed. II, Curtea de Argeş, Editura Episcopiei Argeşului,
1991, p. 164-165.
42 Nicu Moldoveanu; Nicolae Necula; Vasile Stanciu; Sebastian Barbu-Bucur (coordinatori),
Dicţionar de muzică bisericească românească, Bucureşti, Basilica, 2013, p. 69.
43 Ms. rom. nr. 18, Biblioteca Mănăstirii Sinaia, 42 de file, Protos. Mihail Harbuzaru,
Dragoş Şesan, op. cit., p. 75.
35
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chirilică:

,,Acest Isaac Sirul iaste al smeritului ( ... ) Chiriac Ieromonahul
D(u)ho(vnic)u(l) ot Neamţ." 44 Ms. rom. nr. 27, 1803, Catehisis cum să cade să
catehisească d(u)hovnicul pre jidovul cel ce voiaşte a priimi sf(â)nta credinţă cea
pravoslavnică prin sf(â)ntul botez, f. 29v: ,,Eu scriitorul cărticealei acesteia la Anul
Mântuirii 1803, mai 23, cel mai mic în Sfântul Sobor al Mănăstirii Neamţului,
Neofit."45 Ms. rom. nr. 30, din 1855, cuprinde o cuvântare a stareţului Neonil de la
Neamţ şi Secu (1798-1853), precum şi semnătura sa, la f. 31. Se aminteşte şi de
stareţul Paisie şi de traducerile sale46 • Manuscrisele psaltice 41, 42, 43 şi 44 sunt
realizate de un copist de la Mănăstirea Neamţ, Ierom. Haralambie47 , la jumătatea
secolului al XIX-lea. Ele cuprind şi compoziţii ale marilor psalţi nemţeni Iosif
Schimonahul, Visarion şi Silvestru Ieromonahii48 •
Printre vechile tipărituri din Biblioteca Mănăstirii Sinaia sunt şi cele
realizate la Mănăstirea Neamţ, unele în mai multe exemplare: Vieţile Sfinţilor pe
toate lunile, în afară de Ianuarie, 1807-1815; Kiriakodromion, 1811; Kecragarion,
1814, nr. inv. 410, cu însemnarea chirilică, la f. 1-7: ,,Această carte iastea paisăştei
obştimi( ... )". Scara, 1814; Rânduiala Călugăriei şi a schimniciei; 1815; 'Emroµ~
rwv 0dmv <5oyµarmv, adecă Arătare sau adunare, pre scurt, a dumnezeieştilor
dogme ale credinţii, 1816; Ohtoih de canoane pentru Pavecerniţă, 1816;
Apologhia, 1816, nr. inv. 204, cu însemnarea din acelaşi an, pe verso primei f. de
gardă: ,,Această carti ci să numeşti Apologhii am cumpărat-o di la Sfănta mănăstire
Ne<a>mţului, în vremea cănd era stariţi părintili Dometian şi preţu esti o rubie
( ... )". Tâlcuire pre scurt tălmăcită din cea pre larg, elinească, a lui Nichifor Calist
Xandopulul la antifoanele celor opt glasuri, 1817, nr. inv. 405, cu însemnarea, pe f.
de gardăv, ,,S-au dăruit Sfintei Monastiri Sinaei pentru folosul cetiirii părinţilor.
Iosif episcopul Argeşului, 1818 feb(ruarie) 21." Noul Testament, 1818; Cuvintele şi
învăţăturile prea cuviosului părintelui nostru Isaac Sirul, 1819, apoi vol. III, din
1823. Carte sfatuitoare pentru păzirea celor cinci simţiri, 1826; Războiul nevăzut,
de sf. Nicodim Aghioritul, 1826.
Nu putea lipsi viaţa marelui îndrumător de la Neamţ: Adunare a cuvintelor
celor pentru ascultare, de la mulţi sfinţi şi dumnezeieşti părinţi, spre folosul celor
ce întru dânsa vor să se grijască de mântuirea lor şi Viaţa cuviosului părintelui
nostru stareţului Paisie, împreună cu oarecare din trimiterile sf<inţiei> sale, M-rea
Neamţ, 1817, în două exemplare, nr. inv. 231 şi 406 în Biblioteca Mănăstirii Sinaia
(Fig. 6).
Ibidem, p. 78-86. Stareţul Paisie de la Neamţ a tradus această carte din greacă în slavonă,
cf. Ciprian Voicilă, Sfântul Paisie de la Neamţ, viaţa, minunile, sfaturile duhovniceşti, f. 1.,
Meteor Publishing, 2016, p. 115.
45 Este chiar Monahul Neofit Kavsokalivitul, fost rabin din Grecia, creştinat la 38 de ani,
care a publicat Înfruntarea jidovilor la Iaşi, în 1803, cf. Protos. Mihail Harbuzaru, Dragoş
Şesan, op. cit., p. 98-99.
46 Ibidem, p. 104-105.
47 Deşi în titlul manuscriselor 41, 42, 43 şi 44 George Ucenescu se semnează, partiturile nu
au scrisul lui ci cel al Ieromonahului Haralambie, identificat de Monahul Filotheu Bălan de
la Mănăstirea Petru Vodă, cunoscător al manuscriselor nemţene.
48 Protos. Mihail Harbuzaru, Dragoş Şesan, op. cit., p. 156-167.
44
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Influenţa binefăcătoare

a renaşterii paisiene s-a simţit deci din plin şi la
Mănăstirea Sinaia. Mare parte dintre ardelenii care vieţuiau în mănăstirile valahe
Cemica şi Căldăruşani trecea Carpaţii pe Valea Teleajenului, pe la Mănăstirea
Cheia - o însemnare pe Cuvintele fericitului părintelui nostru Doratei, vorbeşte
despre ,,( ... )când au fost părintele Gheorghe Arhimandritul Cemicanul la schit(ul)
Cheia Teleajenului la anul 1800, septembrie 10 ( .. . )"49 • Dar mulţi ajungeau şi la
poalele munţilor Bucegi, mai ales după ce s-a construit drumul din piatră peste
Carpaţi, pe Valea Prahovei, în 184650 •
Mănăstirea Cemica avea moşii în apropiere de Sinaia, iar Sf. Calinic s-a
implicat în refacerea bisericii „Sf. Treime" din Câmpina. Aşezarea geografică a
ferit parţial Sinaia de problemele create de războaiele care au devastat Ţările
Române în secolele XVIII şi XIX, astfel că mulţi monahi se refugiau aici. Şi nu
doar monahi, Mănăstirea Sinaia era adăpost pentru mulţi dintre cei care căutau
scăpare spre Braşov - de la ctitorul Mihai Cantacuzino până la bejenia
bucurestenilor din 1821.
'
Ucenicii paisienilor de la Sinaia au prosperat şi obştea s-a mărit, astfel că
aşa a apărut incinta nouă, cu chilii (1840 şi 1846) şi biserica „Sf. Treime" (18431846). În 1860 erau 81 de vieţuitori (61 de călugări şi fraţi şi 20 de argaţi)5 1 . Şi nu
au prosperat doar pentru ei. Din moşiile mănăstirii cea mai mare parte a fondurilor
mergea încă de la fondare către spitalele din Bucureşti, Colţea, apoi şi Pantelimon şi
Filantropia52 , cu 1200 de paturi, şi erau îngrijite alte 11 mănăstiri şi schituri, prin
Eforia Spitalelor Civile53 •
După ce familia regală a început să locuiască în incinta nouă (1871-1883),
supraveghind lucrările de la Castelul Peleş şi după ce Eforia, pe 15 iunie 187454 , a
interzis mănăstirii să mai primească vreun călugăr, ca să aibă loc familia regală
împreună cu însoţitorii săi unde să locuiască, numărul monahilor a scăzut la 20 şi sa menţinut aşa şi după mutarea familiei regale la Castel, căci Sinaia devenise între
timp oraş turistic, iar mănăstirea era prea puţin atrăgătoare pentru călugări, iubitori
Cuvintele fericitului părintelui nostru Doratei, Râmnic, 1784, nr. inv. 102 în Biblioteca
Sinaia, f. 47v.
50 A. G. Găleşescu, op. cit., p. 102.
51 Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, fond M.C.I.P (Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice), dosarul cu nr. 538/1860, f. 115 şi urm., cercetate de DL Col (r.) Prof.
Ion Dedu, în articolul Mânăstirea Sinaia la anul 1860 - un centru spiritual pan-românesc,
în manuscris.
52 În 1832 au fost unite Epitropiile Spitalelor Colţea, Pantelimon şi Filantropia sub
denumirea de Eforia Spitalelor Pământene, desfiinţată în 1847 şi reînfiinţată în 1864 sub
numele de Eforia Spitalelor Civile. Desfiinţată în 1948 de comunişti, cf. Ierom. Nectarie
Măgureanu, Mănăstirea Sinaia, Bucureşti, Athena, 2000, p. 50.
53 A. G. Găleşescu, op. cit., p. 4. În 1893 Eforia scotea 202,227 de lei din arendele de pe
moşiile Mănăstirii Sinaia şi acorda acesteia 12 %, 25.000 de lei, cf. Tablou de numele
moşielor şi al munţilor care au fost ai Monastirei Sinaia, numele donatorului, localitatea
unde se află, întinderea lor şi preţul ultimei arendări, Pachetul XXXIV-109/1893-349, f.
328v, Arhiva Mănăstirii Sinaia.
54 Arhiva Mănăstirii Sinaia, Pachetul IX-44/1874-1877-21, f. 20.
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Fig. 1. Sf. Paisie de la Neamţ, în Adunare a cuvintelor celor pentru ascultare
Viaţa stareţului Paisie de la Neamţu, M-rea Neamţ, 1817, p. 296.
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Fig. 2. Portretul stareţului Arhim. Iustin, Biblioteca Mănăstirii Sinaia.
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Fig. 3. Prima filă a Patericului Lavrei Pecerska, copist Ierom. Silvestru de la
Sinaia, începutul secolului al XVIII-iea (Ms. rom. nr. 568 B.A.R.).
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Fig. 4. Fila 1 de gardăv, Sfinţirea bisericii, Bucureşti, 1809, nr. inv. 208:
,,S-au dat părintelui arhim. Iustin igumen mănăstirii Sinaia, 1809, Mai 28.
Dionisie ecli<siarhul> Mit<ropoliei>".

Fig. 5. Prima filă a Albinei, copist Monahul Dometie de la Sinaia, Ms. rom. nr. 9 din
Biblioteca Mănăstirii Sinaia, 1820.
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