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Vrednicul călugăr 
Veniamin Acojocăriţei1

Pr. dr. Mihai Vizitiu

Istoria monahismului românesc ne arată că, fără a
neglija rugăciunea şi anumite îndatoriri (ascultări) ad-
ministrative, monahii şi monahiile din mănăstirile noas-
tre au avut preocupări intelectuale ori artistice (muzică,
pictură, sculptură, miniatură etc.), creând opere a căror
valoare este unanim recunoscută, unele dintre ele con-
stituind piese de mare greutate în mari muzee sau co-
lecţii din lume.

Mulţi dintre aceşti smeriţi creatori rămân necunos-
cuţi sau, în cel mai fericit caz, devin cunoscuţi prin sin-
gurul act de identitate sesizabil: menţionarea cu discre-
ţie a numelui şi calităţii lor, undeva într-un colţ de icoană
sau copertă de manuscris, de genul „Veniamin zugrav“,
„Isihie monahul“, „Macarie tipograf“ etc., alături de ast-
fel de nume fiind menţionată, eventual, data.

Unii dintre vieţuitorii chiliilor au ajuns celebri atât
prin importantele demnităţi la care au fost chemaţi de

1  Articol publicat în ziarul Lumina pe 21 decembrie 2013 cu oca-
zia împlinirii a 100 de ani de la naştere şi a 25 de ani de la trece-
rea la cele veşnice a Părintelui Veniamin Acojocăriţei.
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Biserică, cât şi prin înaltul lor grad de cultură, nu numai
teologică. Amintim, de exemplu, pe Simion Ştefan, mi-
tropolitul Transilvaniei, care, în una din predosloviile
Noului Testament de la Bălgrad (Alba Iulia) din 1648,
prima traducere integrală a Noului Testament în limba
română, lansa teoria lingvistică despre „circulaţia cu-
vintelor“, teorie valabilă şi astăzi, în care spunea „bine
ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sânt
buni carii îmblă în toate ţările, aşia şi cuvintele acealea
sânt bune carele le înţeleg toţi“, subliniind prin aceasta
unitatea limbii şi poporului român.

Un alt reprezentant de seamă al literaturii eclezias-
tice româneşti este mitropolitul Dosoftei al Moldovei, cel
care, prin a sa Psaltire în versuri din 1673, a pus bazele
poeziei culte româneşti, şi care, la sfârşitul psalmului 131,
a „scornit“, potrivit expresiei lui, câteva stihuri (versuri)
ce merită a fi nu numai menţionate, ci şi învăţate de ori-
cine: „Cine face zidi de pace,/ Turnuri de frăţâie,/ Duce
viaţă fără greaţă/ într-a sa bogăţâie/ Că-i mai bună, de-
preună,/ Viaţa cea frăţască,/ Decât armă ce destramă/
Oaste vitejască“.

În termeni la fel de elogioşi se poate vorbi şi despre
următorii ierarhi, mari cărturari ai poporului român:
Varlaam, mitropolitul Moldovei, a cărui Carte românească
de învăţătură (Cazania) a circulat intens în toate Tările Ro-
mâne; Andrei Şaguna, mitropolitul românilor din Unga-
ria şi Transilvania, care a înfiinţat „Telegraful Român“,
publicaţie ce apare neîntrerupt din 1853, contribuind
foarte mult la culturalizarea maselor populare; Miron
Cristea, întâiul patriarh al României, cel care a scris pri-
ma teză de doctorat despre Viaţa şi opera lui M. Eminescu
la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din
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Budapesta (lucrare tipărită în limba maghiară în 1895),
şi, mai aproape de noi, mitropoliţii Antonie Plămădeală
şi Bartolomeu Anania, ale căror opere teologice şi literare
sunt bine cunoscute.

Alţi vieţuitori ai mănăstirilor n-au ieşit în evidenţă
prin activităţi de conducere în Biserică, dar, pe lângă în-
datoririle cerute de statutul lor de monahi, în intimitatea
chiliei, au creat opere care au devenit cunoscute abia du-
pă trecerea lor în veşnicie. Operele acestora, chiar dacă
nu au dimensiunea celor menţionate mai sus, nu sunt lip-
site de valoare, ba, dimpotrivă, cuprind idei de o mare
profunzime teologică, morală, socială, evidenţiind chiar
şi talent literar. Unii dintre aceştia au fost pictori, alţii
sculptori sau miniaturişti, iar alţii, talentaţi poeţi. Ei, prin
stilul lor poetic, se înscriu, într-un fel, în categoria aşa-
zişilor „poeţi ai ţărănimii“, cum se spunea odinioară de-
spre George Coşbuc. În această categorie aş îndrăzni să-l
includ pe un modest, dar autentic monah, protosinghe-
lul Veniamin Acojocăriţei, al cărui ucenic apropiat am fost
şi de la care mi-a rămas un volum manuscris de poe-
zii în care, în versuri simple, descrie viaţa cotidiană în
anumite contexte, ori exprimă idei teologice, morale, so-
ciale şi chiar filosofice, la care a meditat profund în li-
niştea chiliei.

„Scrisoare de pe front“

Dar cine a fost acest smerit monah? Părintele Venia-
min Acojocăriţei s-a născut la 30 ianuarie 1913 în locali-
tatea Coşula, cătunul Şupitca, de pe apa Miletinului,


