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Cuvânt înainte
Lucrarea de fa, intitulat Flori duhovniceti în
pustiul communist – Mrturisitori botoneni, vol. I,
este închinat monahilor i monahiilor care au vieuit în
unele mnstiri de pe meleagurile acestui binecuvântat
inut al Boto anilor i care, prin exemplul vieii lor înalte, ca ni te adevrate flori cu duhovniceasc mireasm,
au înflorit prin mrturisirea lor în Biserica lui Hristos,
într-o perioad când aceasta era pustiit i prigonit de
regimul comunist ateu.
inutul Boto anilor a rodit din cele mai vechi timpuri mulimi de sfini, vlstare ale Duhului Sfânt, prin
care Biserica lui Hristos s-a îmbogit neîncetat cu ierarhi, preoi, monahi i monahii nscui în aceste locuri
binecuvântate. Sfântul Ioan Iacob de la NeamHozevitul i Sfântul Cuvios Onufrie de la Mnstirea
Sihstria Voronei împodobesc calendarul ortodox.
Siha trii Ioanichie i Mardarie, Nicanor i Ioan de la
Sihstria Voronei, Agaton de la Mnstirea Agafton,
Avramie de la Gorovei, Daniil monahul de la Bal , Ioan,
Iosif i Iacob din pdurile Cozancei au sfinit acest inut
cu deloc obositoarele nevoine duhovnice ti. Patriarhul
Teoctist, mitropolitul Primat al României Iosif Gheorghian, mitropoliii Sofronie i Calinic Miclescu ai Moldovei, episcopii Neofit Scriban, Filaret Scriban, Marchian Florescu, Ghesarie Sinadon-Rzmeri, Iosif Bobulescu, Ioanichie Moisiu, Narcis Creulescu, Partenie Ciopron, Adrian Hricu î i au obâr ia din aceste locuri.
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Marii duhovnici ai rii: arhimandritul Cleopa Ilie,
Paisie Olaru i arhimandritul Dosoftei Morariu s-au
nscut pe plaiul boto nean. La mnstirea Agafton s-au
nevoit întru smerenie trei mtu i ale poetului naional
Mihai Eminescu. Este vorba despre schimonahiile Olimpiada, Fevronia i Sofia Iura cu, precum i o veri oar a
acestuia, monahia Xenia Velisar.
În cimitirul mnstirii Agafton odihnesc întru ndejdea învierii: doamna Zoe Secar (mtu a marelui
istoric Nicolae Iorga), monahia Epistimia Mavromati,
monahia Eufrosina Scriban i monahia Agafia Lumeni
care a fost mama colonelului Dimitrie Lumeni, erou al
Rzboiului de Independen din 1877. La Mnstirea
Co ula, între vrednicii starei este amintit i arhimandritul Iachint Iura cu, unchiul poetului Mihai Eminescu.
Cununa Bisericii Ortodoxe nu este lipsit de numele
mrturisitorilor din aceast zon. În lucrare sunt prezentate vieile a apte prini monahi, patru monahii i
a unei surori, cu toii nevoitori în mnstiri renumite de
pe meleagul boto nean: Mnstirea Cozancea, Mnstirea Vorona i Mnstirea Agafton. Hotrârile Decretului 410/1959 nu ocole te nici una dintre aceste mnstiri, aducând asupra lor tulburare, lacrimi i durere, risipind odat cu acestea, pacea i lini tea atât a monahilor,
cât i a credincio ilor care î i gseau alinarea, în vremurile grele, sub epitrahilul marilor duhovnici ce vieuiau
în aceste mnstiri.
Rbdtori în chinuri, umiline i permanent urmrii de agenii securitii, ace ti prini ai no tri, au pstrat tcerea, s-au rugat în tain pentru toi i nu s-au
deprtat de slujirea la care au fost chemai, ci i cu mai
mult osârdie s-au pus pe sine în slujba Bisericii i a
aproapelui. De i prigonii, ru primii i pribegind prin
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lume, nu a teptau mil decât de la Dumnezeu Cruia Îi
slujeau cu mult credin. În vâltoarea acestei prigoane
ei nu s-au deprtat de oile cele cuvânttoare ale turmei
lui Hristos, ci cu Sfânta Cruce, epitrahilul i moliftelnicul, drept arme de ndejde, erau în mijlocul acestora
„tmduind toat boala i neputina din popor”.
Loca urile unde se nevoiser atâia ani, cu chipul
bâtrânilor clugri, frumuseea slujbelor, a rugciunilor
i cântrilor au rmas vii în inimile lor i le purtau în
suflet oriunde ei se aflau pribegind, în sperana c Dumnezeu va rândui s se reîntoarc fiecare în locul unde s-au
nscut monahi. Izgonii fiind din mnstiri, drama vieii
lor începe prin nevoia de a- i pstra neptate fgduinele monahale departe de zidurile mnstirii, ceea ce
pentru un monah nu este un lucru u or de îndeplinit.
Au fost obligai de regimul comunist s ocupe un loc
de munc i chiar li s-a impus s se cstoreasc. Prin
toate acestea, statul ateu urmrea s tearg din con tiina monahilor orice urm de credin i s uite prin
aceasta de înalta chemare la care s-au angajat de bun
voie i din dragoste pentru Dumnezeu.
Acolo unde au fost primii, unde au muncit sau unde
au studiat, ace ti monahi i aceste monahii, prin pilda
vieii lor, s-au artat a fi adevrai mrturisitori în lume.
Meditând la viaa lor, rmâi cuprins de o adânc evlavie
fa de persoana lor. În lume fiind, ei au pstrat în sihstria inimii lor chipul lui Hristos plin de slav i nevtmat în lumina neprihnit a cerescului Adevr, a a
cum ne-a fost lsat mo tenire de la Sf. Prini ai Bisericii, apostoli, mucenici i pe care au tiut s-L pun în
faa lumii acesteia prin îns i trirea i faptele lor: „Aa
s lumineze lumina voastr înaintea oamenilor, aa încât s vad faptele voastre cele bune i s slveasc pe
Tatl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Unii dintre
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ace tia au trit bucuria revenirii în mnstirea de metanie „ca i într-un pmânt al fgduinei”, alii au trecut
la cele ve nice în locuri strine inimii lor, dar care au
primit „loc gtit” în Împria Cerurilor. Pentru puterea
comunist ace ti btrâni ai no tri erau considerai nebuni, dar ca ni te osta i buni ai lui Hristos pe toate le
rbdau cu credin, unii a teptând vremea despririi
lor de aceast via, greu încercat, privind cu ndejde
spre cer.
Oamenii „luminai” ai regimului comunist, ca i cei
din zilele noastre, au rostit i rostesc uneori în batjocur, numele acesta de monah. i mai vârtos, cu cât trece
timpul, se întâmpl aceasta. Astzi, prin gura aceluia i
arpe, ce i-a scuipat veninul, sunt rostite cuvinte pline
de ur la adresa numelui de monah. Cu toate acestea,
clugrii smerii i blânzi au cutat i înc vor mai cuta
cu însetare, pân la sfâr itul veacurilor, singurtatea i
nu vor avea alt râvn în sufletul lor decât s se roage
fierbinte ctre Dumnezeu. Despre ace tia, oamenii „învai” nu sufl un cuvânt.
Astzi ei nu se gândesc, a a cum odinioar nici fiara
comunist atee nu a gândit, c, poate, tocmai în mijlocul
acestor smerii i cucernici, care nu doresc alt nevoin
în sinea lor decât aceea de a se ruga în mnstire, se afl
izbvirea neamului românesc. Astfel de pilde de brbai
cuvio i i femei cuvioase sunt i cei ale cror viei, prin
smerite cuvinte, au fost trecute în rândurile acestei cri.
Aceste chipuri de monahi i monahii, strlucesc astzi
peste inutul Boto anilor i ne sunt nou mrturie c,
prin trirea lor profund duhovniceasc, prin credin
ne tirbit i prin lepdare de sine au înfruntat cu devotament i curaj martiric prigoana comunist ce se abtuse
asupra slujitorilor Bisericii lui Hristos.
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Jertfa monahiilor, a cror via este descris în cuprinsul acestei cri, formeaz împreun cu ceilali mrturisitori boto neni, acel buchet de flori duhovnice ti
pe a cror jertf ne întrim în mrturisire i sporim în
credin i dragoste de Dumnezeu. Privind „cu luareaminte cum i-au încheiat viaa” (Evrei 13, 7), s le urmm întocmai credina, exemplul jertifirii de sine i
curajul mrturisitor, încredinai fiind c prin rugciunile lor vom primi i noi alturi de ei, un „nume nepieritor” întru Împria lui Dumnezeu. Amin !
Autorul

Capitolul I
MNSTIREA COZANCEA
1.1. Protosinghelul Vasian CUVULIUC
Protosinghelul Vasian s-a
nscut în satul Sculeni, comuna
Victoria, judeul Iai, la data de
15 ianuarie 18951. Prinii acestui
fericit printe erau simpli rani
i se numeau Dumitru i Maria
(Ruxandra) Cuvuliuc2. Botezul
cretin l-a primit în biserica din
satul su, care îl avea ca ocrotitor
pe Sfântul Ierarh Nicolae. Foaia
matricol penal, din 19 august
1950, consemneaz c printele
Vasian nu avea avere i c era
fiul unor plugari care, în timpul vieii lor, avuseser trei
hectare i jumtate de pmânt i o cas.
În satul natal face patru clase primare3. În duminici
i srbtori se apropia de stran i, la îndemnul dasclului,
citea i cânta împreun cu acesta.
În alte documente printele Vasian spune c ziua sa de natere
este 16 ianuarie 1895. Datele biografice prezente au fost preluate
din Fia Matricol Penal.
2 „Fia Matricol Penal Cuvuliuc Vasian”, accesibil online la
adresa: http://www.iiccr.ro/ro/fise_detinuti_politici/fise_detinuti/
3 D.J.A.N. Botoani, Fondul Protoieria Judeului Botoani,
dosar 824/ 1941-1949, fila 4.
1
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La marile srbtori, oamenii credincioi ai satului
fceau pelerinaje la sfintele mnstiri. Printre mnstirile vizitate a fost i Mnstirea Cozancea, din judeul
Botoani. Acest sihstrie era renumit pentru duhovnicii si, împodobii de Dumnezeu cu mari harisme. Iat
impresia Patriarhului Nicodim Munteanu, dup vizita la
Cozancea: „La sosirea mea acolo, dei era zi de lucru,
am gsit 50 de steni, din diferite localiti i mai multe
crue ce aduceau bolnavi [...] în schit triesc 15 prini
[...] preoii, care sunt muli, citesc la bolnavi; restul
timpului îl întrebuineaz lucrând fiecare poriunea de
pmânt ce o are...”4.
Frumuseea locului l-a fascinat pe tânrul închintor; chipul marilor duhovnici nevoitori din acest loca a
lsat în inima sa o minunat icoan a sfineniei. La întoarcere, satul i se prea strin i simea chemarea
Domnului în „ogorul Su”, aa încât nu mai avea linite
în marea tulburrilor lumeti. Într-una din zile, spune
„vestea cea bun prinilor si”, dorind din tot sufletul
s fie monah. La început prinii s-au împotrivit, socotindu-l prea tânr pentru o astfel de nevoin, dar, la
rugminile sale, l-au dus i l-au închinat în mnstirea
ocrotit de Maica Domnului5.
Nu avea 20 de ani împlinii când a intrat în chinovia
de la Cozancea. Obtea mnstirii era compus din cinci
ieromonahi, trei ierodiaconi i ase monahi6. Prinii
Arhiva M.M.B., Fondul Mnstirea Cozancea, dosar 8/19091910, fila 74, 78.
5 Mnstirea Cozancea - Botoani este atestat documentar înainte de 1600. Prima biseric este construit de ctre marele paharnic
Constantin Bal la 1756 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
6 Arhiva M.M.B., Fondul Mnstirea Cozancea, dosar 8/ 19091910, fila 16.
4
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din schit îl aveau ca egumen pe ieromonahul Clement
Buhceanul, care a pstorit cu vrednicie între anii 19131917. Egumenul Clement s-a remarcat în perioada streiei sale prin buntate i umilin; de la sfinia sa a
învat tânrul frate calea cea bun a smereniei. Pentru
dragostea stareului Clement, viitorul printe Vasian va
scrie în „Istoricul Schitului Cozancea”, ziua trecerii lui la
cele venice, 9 martie 19177.
România intr în anul 1916, în Primul Rzboi Mondial, pentru reîntregirea hotarelor sale. Tinerii satelor i
oraelor au fost chemai la lupt. Printele Vasian este
concentrat pe front, între 1 octombrie 1916 - 1 noiembrie
19208. Lupt ca soldat pentru ar în cadrul Regimentului 13, unitate din cadrul C.M. Botoani9.
Dup satisfacerea serviciului militar, se reîntoarce la
Mnstirea sufletului su, Cozancea-Botoani, unde
ajut material Mnstirea. Superior al schitului era în
acea vreme printele Vladimir Bodescu.
„În timpul acestui superior s-a stricat pridvorul ce
era în faa bisericii i l-a zidit mai temeinic lâng clopotni, spre apus de biseric, fcând intrarea prin peretele clopotniei, acoperindu-l cu tabl; s-a pus ciment
împrejurul bisericii de jumtate de metru în pmânt. La
acest lucru a contribuit monahul Vasian Cuvuliuc i ieromonahul Visarion Baciu cu cheltuial i osteneal”10.

Ieromonah Vasian Cuvuliuc, Istoricul Schitului Cozancea, Botoani, 1937, p. 16.
8 D.J.A.N. Botoani, Fondul Protoieria Judeului Botoani,
dosar 824/1941-1949, fila 4.
9 Ibidem.
10 Ieromonah Vasian Cuvuliuc, op. cit., p. 18.
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