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Introducere

M n stirile noastre, pres rate pe întreg p mântul rii,
sunt comorile de cultur , art  i civiliza ie ale neamului nostru
creator de incontestabile valori, m rturii gr itoare ale unui trecut
bogat în oameni de isprav  i fapte pilduitoare. 

Neamul nostru, con tient de rostul s u în lume, i-a împletit
întreaga sa via , iubirea de lege i mo ie, cu via a i dezvoltarea
Bisericii str mo e ti. 

M n stirile în toate timpurile au slujit ca loca uri de ad -
post i reculegere pentru cei care au p r sit lumea i i-au în-
chinat via a singur t ii, l udând puterea cea nem rginit  a
lui Dumnezeu, dar mai cu seam  au slujit ca loca uri de mân-
gâiere în necazuri i în dureri, iar în vremurile de restri te i jale,
m n stirile au fost cet i de ap rare. 

Mul imea de c r i i manuscrise ce s-au mai putut p stra i
se mai g sesc în bibliotecile i muzeele m n stirilor ne arat
cât de înflorit  era coala m n stireasc  i cât de iubitori de
cultur  i de frumos erau c lug rii. 

Aceste l ca uri de închinare, de jertf  i de înt rire a sufle-
tului omenesc, n scute din evlavia i d rnicia româneasc , au
luat parte la toate durerile i bucuriile neamului românesc. În
vremurile de încercare, mul imea nec jit  în m n stiri a g sit
înt rirea spiritual  i ajutorul material; iar când s-a a ezat în
ar  i între popoarele vecine pacea i lini tea, aceea i mul ime

din sânul neamului românesc se îndreapt  c tre m n stiri ca
s  aduc  laud  i mul umire lui Dumnezeu pentru toate.  

Din materialele pe care le-am cercetat am observat c  exist
o foarte mare dorin  din partea cre tinilor, fie ei clerici sau laici,
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de a afla cât mai multe informa ii despre via a monahal , modul
în care aceasta a luat fiin  i mai ales, înv turile pe care p -
rin ii îmbun t i i le-au l sat ca m rturie i totodat  ca exemplu
de vie uire îngereasc  la modul cel mai des vâr it posibil acelor
vremuri. 

Am ales ca tem  pentru lucrarea de licen  alc tuirea unei
monografii cu titlul: M n stirea Secu, o veche i nestins  candel  în
Mun ii Neam ului, sub îndrumarea Preacucernicului P rinte Pro-
fesor Doctor Ion Vicovan, profesor la catedra de Istoria Bisericii
Ortodoxe Române i Prodecanul Facult ii de Teologie Orto-
dox  „Dumitru St niloae” din Ia i. 

Motivul pentru care am ales aceast  tem  este convingerea
mea în importan a studiului istoriei dezvolt rii vie ii religioase
a poporului nostru, m n stirile fiind dintotdeauna focare de
rug ciune, munc  i de lupt  în fa a ispitelor. Înainta ii no tri
sunt pentru noi pild  de smerenie i r bdare în necazuri, motiv
pentru care întocmirea acestei lucr ri ce se vrea a fi o imaginar
„c l torie în timp”, nu poate fi decât un prilej de a admira dra-
gostea i vitejia c lug rilor i a ne insufla curajul necesar s  con-
tinu m aceast  str danie de a conserva patrimoniul na ional
mo tenit. 

Pân  în prezent, despre M n stirea Secu s-a scris foarte pu-
in, cele mai importante dintre lucr ri fiind cele ale Ieroschimo-

nahului Andronic Popovici, ale Arhimandritului Dionisie
Udi teanu i ale Protosinghelului Macarie Ciolan. Toate aceste
trei lucr ri trateaz  diferite aspecte din istoria M n stirii Secu,
dar nu într-un stil unitar. Astfel, meritul lucr rii de fa  este
acela c  a strâns într-un tot unitar toat  informa ia r spândit
în diferite c r i i studii, aducând i informa ii noi, desprinse
din materialul bibliografic cercetat.

Noutatea lucr rii de fa  const  în relatarea unor eveni-
mente foarte importante din via a m n stirii, ce nu au mai fost
abordate pân  acum, i anume: participarea unor vie uitori ai
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m n stirii în R zboiul de Independen  i în Primul R zboi
Mondial; urm rile aplic rii decretului cu num rul 410 din 1959
în M n stirea Secu, restaurarea picturii i a catapetesmei din
perioada 2000-2002, proclamarea canoniz rii a doi sfin i: a Sfân-
tului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, i a Sfântului Ioan
de la Râ ca i Secu. 

Pentru elaborarea lucr rii de fa  am consultat diferite ma-
nuscrise, lucr ri, studii i articole, pe care le-am anexat la biblio-
grafie. Cele mai reprezentative lucr ri care m-au ghidat în alc tuirea
prezentei teze au fost: Istoria Sfintei Mîn stiri Secul (Xiropotamul),
de la începutul ei în anul 1560, pân  la 1775 – lucrare scris  de Iero-
schimonahul Andronic Popovici; Graiul evlaviei str bune – lu-
crare scris  de Arhimandritul Dionisie Udi teanu i M n stirea
Secu – lucrare scris  de Protosinghelul Macarie Ciolan. Desigur
c  i celelalte lucr ri i studii m-au ajutat la alc tuirea prezentei
lucr ri, pe care mi-am dorit-o cât mai bine documentat . 

Nu pot încheia aceast  scurt  introducere f r  a aduce
mul umiri conduc torului meu tiin ific, P rintelui Profesor
Universitar Doctor Ion Vicovan, care mi-a c l uzit pa ii în cu-
noa terea i în elegerea istoriei m n stirii mele de metanie,
ajutându-m  s  con tientizez importan a studierii temeinice a
acestei discipline pentru formarea teologic  a unui viitor preot.

Mul umesc de asemenea i Preacuviosului P rinte Stare
al M n stirii Secu, Arhimandritului Vichentie Amariei, care
mi-a acordat încrederea Sfin iei Sale, binecuvântându-m  i
încurajându-m  s  duc la bun sfâr it aceast  monografie. 



13M n stirile, vetre de credin  i lumin

Capitolul I

 M n stirile, vetre de credin  i lumin

1. Începuturile monahismului în Ortodoxia româneasc

În întreaga sa istorie, monahismul românesc a cunoscut
forme diverse, de la pustnici, ale c ror origini se afl  în pustia
Egiptului sau Palestinei, pân  la marile comunit i, disciplinate
prin regulile Sfântului Pahomie sau ale Sfântului Vasile. Mo-
nahul, fie c  tr ie te singur, fie c  tr ie te în comunitate, este un
martor i un profet al împ r iei ce va s  vin . Func ia sa este
una harismatic , destinat  s  slujeasc  Bisericii i lumii.1

Monahismul românesc este anterior celui din rile înveci-
nate. Dac  în Bulgaria, Rusia, Serbia, ri cre tinate în secolele
IX-X, monahismul dateaz  din aceast  perioad , atunci, pe te-
ritoriul rii noastre, monahismul credem c  a ap rut odat  cu
cre tinarea poporului român, în primele secole ale primului
mileniului. 

Toponimia localit ilor, numele mun ilor, dealurilor, v ilor,
poienilor, pârâurilor i a pe terilor care au o inspira ie monahal ,
confirm  existen a unui monahism foarte vechi, care a început
mai întâi în Dobrogea, extinzându-se mai apoi pe tot teritoriul

rii2. 

1  Jean Meyendorff, Biserica Ortodox  ieri i azi, traducere de C t lin La-
zurca, Editura Anastasia, Bucure ti, 1996, p. 71.

2  Pr. Ion Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Trinitas, Ia i,
2002, pp. 137-139.
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Sfântul Nicodim de la Tismana i ucenicii s i au avut un rol
foarte important în organizarea vie ii monahale, dup  modelul
cenobitic, al vie ii de ob te, înlocuindu-se modelul idioritmic
al comunit ilor mici, cu m n stiri mari, zidite din piatr , în
care ob tile c lug re ti cu mai mul i p rin i lucrau i se rugau
împreun . 

2. Începuturile i r spândirea monahismului 
în zona Neam ului

tiri referitoare la modul în care vie uiau c lug rii din zona
Neam ului înainte de anii 1400 nu s-au p strat. Cert este c  exista
via  monahal  pe aceste meleaguri, dar nu tim dac  tr iau în
comunit i mici, izolate, sau într-o m n stire cu ob te nume-
roas , cu rug ciune i munc  în comun. Cel mai probabil, a eza-
rea monahal  de la Neam  era o mic  sih strie, cu o bisericu
din lemn, organizat  sub forma unui schit, în poiana unde mai
târziu s-a construit cetatea actual  a m n stirii.  

Primele a ez ri monahale în zona Neam ului sunt atestate
înc  din secolul al XIV-lea. 

Inscrip ia de pe un clopot de la M n stirea Neam  în care
se spune c  este turnat din materialul unui „clopot f cut la 1393
de domnul tefan cel întâi care s-au topit la arderea M n stirii
Neam u la 1862 noiembrie 20”, dovedesc existenta vie ii mo-
nahale la sfâr itul secolului al XIV-lea în aceast  zon .3 

Primul document scris ce ni s-a p strat despre M n stirea
Neam  este actul din 7 ianuarie 1407, din vremea lui Alexandru
cel Bun (aprilie 1400 – ianuarie 1432), dat de „Vl dica Iosif”, ruda
apropiat  a lui Petru Mu at, ajuns primul mitropolit al Moldo-
vei. Acest act arat  c  la data pomenit , M n stirea Neam  era

3  Constantin Prisnea, M n stirea Neam , Editura Meridiane, Bucure ti,
1964, p. 23.
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înzestrat  cu dou  sate d ruite de c tre Petru Mu at, dou  mori,
dou  vii i mai avea i c r i, od jdii i vase. Faptul acesta vine
s  confirme existen a ei cu un personal destul de numeros înc
la acea dat , ceea ce dovede te c  m n stirea exista cu mult
înainte.

În acela i act, Mitropolitul Iosif al Moldovlahiei i cu Ale-
xandru Voievod hot rau ca M n stirile Neam  i Bistri a s  fie
nedesp r ite una de alta. Acest lucru ne arat  c  la acea dat
aceste dou  a ez ri monahale aveau o via  organizat  i erau
sub obl duirea chiriarhal  – canonic  a acestui mitropolit.4 

Primele biserici din piatr  la M n stirea Neam  au fost zidite
de Petru Mu at i mai apoi de tefan cel Mare5. 

3. Primii pustnici pe Valea Secului

Ieroschimonahul Andronic Popovici, cunoscut i ca An-
dronic Duhovnicul, fost vie uitor al M n stirii Neam  la jum -
tatea secolului al XIX-lea i apoi întemeietor al M n stirii Noul
Neam  din Basarabia, vorbind despre semnele hotarului M -
n stirii Secu, pomene te de chiliile unor pustnici, numindu-le
ca semne ale hotarelor: „chilia lui Prohor, chilia lui Veniamin,
chilia lui Chiriac, chilia lui Visarion, chilia lui tefan, chiliile lui
Spiridon, colibi a lui Aftanasie Trohan, i altele”6. 

Aceste chilii se aflau pe locul unde mai târziu s-a întemeiat
schitul lui Zosima, ele fiind primele a ez ri monahale pe Valea

4  Diacon Ioan Ivan i Preot Scarlat Porcescu, M n stirea Neam , editat
de Mitropolia Moldovei i Sucevei, Ia i, 1981, p. 19.

5  Constantin Prisnea, op. cit.
6  Ieroschimonah Andronic Popovici, Istoria Sfintei Mîn stiri Secul (Xiro-

potamul), de la începutul ei în anul 1560, pân  la 1775, scris  dup  documente de
sfin ia sa p rintele Andronic dohovnicul din sfînta M n stire Neam u, la anul
1862, iar acum copiet , adaos  i prelucrat  de smeritul arhiereu Narcis Cre u-
lescu, tot din acest sobor al M n stirii Neam u, la anul 1888/9, mss. 5692 în Bibli-
oteca Academiei Române, p. 2.
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Pârâului Secu. Ace ti pustnici veniser  din M n stirea Neam ,
care era cea mai apropiat  m n stire la acea vreme.

Andronic Duhovnicul men ioneaz  faptul c  fiecare pustnic
era st pân, proprietar pe p mântul pe care era chilia lui, pust-
nicii respectând locul celuilalt7.

Un alt pustnic care s-a nevoit pe valea Pârâului Secu este
Cuviosul Daniil Sihastrul, care a fost c lug rit la M n stirea
Sfântul Nicolae din R d u i i tuns ieroschimonah în M n stirea
Sfântul Lavrentie. Datorit  faptului c  avea foarte mul i ucenici,
fiind duhovnic iscusit, în scurt timp i-a pierdut lini tea dup  care
tânjea atât de mult, ceea ce l-a determinat s  se retrag  la pustie
pe Valea Pârâului Secu, la începutul secolului al XV-lea, apoi
într-o grot  aproape de locul în care mai târziu s-a construit M -
n stirea Putna8. Pe la 1451, dup  moartea lui Bogdan Voievod,
devine duhovnicul lui tefan cel Mare (aprilie 1457 – iulie 1504),
c ruia îi proroce te c  va ajunge voievod, lucru ce s-a întâmplat
în 14579.

Asta înseamn  c  pân  în 1450, Cuviosul Daniil Sihastrul a
vie uit pe Valea Pârâului Secu.

To i ace ti pustnici: Prohor, Veniamin, Chiriac, Visarion, te-
fan, Spiridon i Daniil Sihastrul, atest  via  c lug reasc  pust-
niceasc  pe Valea Secului în secolul al XV-lea.

Dou  evenimente din a doua jum tate a secolului al XV-lea
relatate de Ieroschimonahul Andronic, pe care le-a aflat din ar-
hiva M n stirii Neam , atest  existen a M n stirii Secu înainte
de anul 1500. Astfel: 

– în data de 12 iulie 1464 Ieromonahul Arsenie, egumenul
M n stirii Agapia Veche, a avut o gâlceav  cu Cetatea Neam-
ului pentru o cas  cu livad , despre care unii cred c  ar fi fost mai

7  Ibidem.
8  Emil Preda, Dic ionar al Sfin ilor Ortodoc i, Editura Lucman, f r  an, p. 71.
9  Ibidem, p. 72.
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întâi a M n stirii Secu. Acest lucru reiese dintr-un document din
arhiva M n stirii Neam , act netrecut în inventarul general10;

– în data de 29 decembrie 1498, Ieromonahul Isaia, egumenul
M n stirii Agapia Veche, a avut o gâlceav  pentru muntele de
hotar cu M n stirea Secu. Acest lucru reiese dintr-un document
aflat în arhiva M n stirii Neam , trecut în inventar la numerele
46 i 4711.

4. Schitul lui Zosima

Schitul lui Zosima a fost întemeiat de pustnicii care au vie-
uit pe Valea Pârâului Secu, în a doua jum tate a secolului al

XV-lea, de c tre Ieroschimonahul Zosima, din lemn12.
Schitul cu temelia de piatr  a fost întemeiat de Domnul

Moldovei, Petru Rare  Voievod (ianuarie 1527 – septembrie
1528 i februarie 1541 – septembrie 1546). 

Prima atestare documentar  despre existen a acestui schit
este inscrip ia veche slavon , care a fost pus  în firida din
poarta m n stirii unde este acum icoana Sfântului Ioan Bote-
z torul. Unul din c lug rii M n stirii Secu, Protosinghelul
Epifanie Acatrinei, a m rturisit c  frate fiind, în anul 1912 a dat
acea inscrip ie jos, distrugând-o, în vremea stare ului Partenie
Antohi, care mai apoi a i fost schimbat din func ie din acest
motiv13. Inscrip ia este urm toarea: „Aceast  m n stire o zidi
Petru Voevod, în anul 7038 (1530) i s-a îngr dit cu zid dup
moartea lui de doamna lui Elena i cu fii Ion Ilia  Voevod, te-
fan i Constantin în anul 7058 luna Sept. 4 (1550)”14. Aceast

10 Ibidem, p. 178.
11 Ibidem, p. 179.
12 Arhimandrit Dionisie Udi teanu, Comori de art  i cultur , vol. II, ma-

nuscris dactilografiat, Biblioteca M n stirii Secu, 1966, p. 2.
13 Ibidem, p. 25.
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inscrip ie a fost citit  i tradus  de episcopul Melchisedec al
Romanului, care gre e te îns  în însemn rile sale, din neaten-
ie probabil, spunând c  se afl  pe peretele dinspre miaz zi al

m n stirii15. 
Din acea inscrip ie reiese c  Schitul lui Zosima a fost resta-

urat pe temelie de piatr  de Petru Rare  la 1530 în domnia lui
cea dintâi, i împrejmuit cu ziduri de piatr  la 1550, de c tre
Elena Rare  cu fiii s i: Ilia , tefan i Constantin, voievozi16. 

Din vechiul schit se mai p streaz  numai podul de piatr ,
numit de b trânii din m n stire „Podul lui tefan Vod ”, care
se crede a fi fost poarta de intrare în schit; pilonii de la margi-
nea podului înt resc aceast  presupunere17.

Primul document care men ioneaz  existen a Schitului lui
Zosima este cel emis de Petru chiopul (iunie 1574-noiembrie
1577; ianuarie 1578-noiembrie 1579 i septembrie 1582-august
1591) între anii 1582-1584. Con inutul documentului este ur-
m torul:

„Petru voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al rii
Moldovlahiei. Iat  c  domnia mea am dat i am miluit pe ru-
g torii domniei mele, Dosotheiu egumen i al i c lug ri care
tr iesc în sfînta m n stire numit  Schitul Zosin, unde este hra-
mul Sfântului Ioan Botez torul, cu acel loc i m n stire, care
este mai sus scris, Schitul lui Zosin. i iar i s  aib  ei a ine
sfânta m n stire i tot locul, cât vor fi cur it, de unde au înce-
put ei s  cur e, de la gurile S cului, unde dau în Neam  i pân
unde vor fi cur it. i nimeni s  nu aib  nici o treab  cu ei i nici
cu locul lor, ci s  aib  ei a ine dup  cum a întocmit i episcopul

14 I. Minea, N. Grigora , Ing. Gh. Cojoc, Din trecutul Cet ii Neam , Tipo-
grafia Presa Bun , Ia i, 1940, p. 46.

15 Ibidem. 
16 Arhimandrit Dionisie Udi teanu, Comori de art  i cultur , vol. II, p. 2.
17 Arhimandrit Dionisie Udi teanu, Comori de art  i cultur , vol. I, ma-

nuscris dactilografiat, Biblioteca M n stirii Secu,1966, p. 5.
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de Roman Agafton. i altul s  nu se amestece înaintea acestei
c r i a domniei mele. Însu i domnul a spus... Scris în Ia i... An-
drei hatman a înv at. Barb  alb  a scris”18.

C lug rii de la Schitul lui Zosima au mai primit la 10 martie
1588 ca danie tot de la Petru chiopu, veniturile unei mori
domne ti de la Borce ti pe râul Moldova19. Pu in mai târziu, la
24 octombrie 1589, primesc în acela i sat Borce ti o prisac  închi-
nat  de monahia Praxia, pentru a fi înscris  în marele pomelnic. 

Aceast  moar  i prisac , dimpreun  cu p mântul de la
Gura Secului i pân  la schit, este toat  averea c lug rilor de
pe Valea Secului pân  la 1602. 

La 19 iulie 1594, Aron Vod  (octombrie 1592 – aprilie 1595)
emite un act în care înt re te c lug rilor de pe Valea Secului
st pânirea asupra p durilor de la Gura Secului i pân  sub Sihla,
unde se despart dou  izvoare de ap , precizându-se totodat
c  hramul schitului este „Na terea Sfântului Ioan Botez torul”
i nu „T ierea Capului”. 

Întrucât nu exist  documente anterioare celor emise de Pe-
tru chiopul referitoare la Schitul lui Zosima, am putea crede c
Voievodul Petru chiopul este ctitorul schitului. Dar, în urma
unei plângeri a c lug rilor din M n stirea Agapia în frunte cu
Mitropolitul Nicanor, adresat  la data de 9 septembrie 1597
domnitorului Ieremia Movil  (august 1595 – mai 1600 i sep-
tembrie 1600 – iunie 1606), în care ar tau c  Schitul lui Zosima
este construit pe p mânturile lor, c lug rii de pe Valea Pârâului
Secu au cerut s  se dovedeasc  acest lucru dup  actele de danie
ale Voievodului Alexandru L pu neanu (septembrie 1552 –
noiembrie 1561 i martie 1564 – martie 1568), i nu dup  cele

18 Alexandru I. Gon a, Un a ez mânt de cultur  de la Alexandru L pu neanu
pe Valea Secului înainte de ctitoria lui Nistor Ureche: Schitul lui Zosin, în „Mitro-
polia Moldovei i Sucevei”, XXXVIII (1962), nr. 9-12, p. 698.

19 Ibidem.
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f cute mai târziu de Iancu Voievod, întrucât în acel moment
mitropolit era chiar Nicanor, i deci actul ar fi putut fi falsificat. 

În urma cercet rilor pe teren efectuate în data de 29 iulie
1604, la care au participat Agafton, episcopul de Roman, Theo-
dosie, episcopul de R d u i, i Filotei, episcop de Hu i, împre-
un  cu Nestor Ureche i pârc labul de Neam , Domnitorul
Ieremia Movil  a emis dou  documente de înt rire a hotarelor,
unul în data de 16 octombrie 1604 i cel lalt la 20 aprilie 1605,
în care a respins cererea agapienilor. În aceste documente se
precizeaz  c  Dosoftei, stare ul M n stirii Secu – ctitoria lui
Nestor Ureche, „a ar tat ispisoc de danie i miluire de la Ale-
xandru Voievod i privilegii de înt rire de la Bogdan i Petru
i Aron Voievod”20.   

Se observ  din acest document c  în urma prezent rii de
c tre stare ul Dosoftei a unui act de danie i înt rire emis de
Alexandru L pu neanu pentru p mânturile de inute de Schi-
tul lui Zosima i înt rit de Bogdan (martie 1568 – februarie
1572), de Petru chiopul i de Aron Tiranul, Ieremia Movil  a
f cut dreptate c lug rilor din Secu, respingând pentru tot-
deauna preten iile neîntemeiate ale c lug rilor din Agapia. 

Putem considera astfel c  Voievodul Alexandru L pu -
neanu este primul fondator al a ez mântului monahal de pe
Valea Secului, de i acest act de danie ast zi nu mai exist , el
disp rând din arhive dup  20 aprilie 1605, data când este men-
ionat în actul lui Ieremia Movil .

M. Dr gotescu afirm  c  Schitul lui Zosima dateaz  din
1564, fiind ctitorit de Alexandru L pu neanu în jurul unei bi-
sericu e de lemn construite mai înainte de Zosima, dar f r  a
argumenta aceast  presupunere21.

20 Ibidem, p. 701.
21 M. Dr gotescu, D. Bîrl deanu, Gh. Bunghez, Monumente istorice din ju-

de ul Neam , Editura Meridiane, Bucure ti, 1971, p. 81.
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Cel care a argumentat data de 1564 ca data de ctitorire a
Schitului lui Zosima a fost Ieroschimonahul Andronic, care, pe
baza însemn rilor din Pomelnicul Mare al M n stirii, afirm
c  un ieroschimonah cu numele Zosima, împreun  cu câ iva
ucenici ai s i, vie uitori din M n stirea Neam , s-au retras pe
Valea Pârâului Secu, pe la anul 1560, construind o biseric  de
lemn cu hramul „Na terea Sfântului Ioan Botez torul”, pe ma-
lul pârâului ce se numea Secu, sau Xiropotamul22. 

Este curios faptul c  Ieroschimonahul Andronic nu a tiut
de pisania amintit  de Arhimandritul Dionisie Udi teanu în
manuscrisul s u, pisanie care a fost dat  jos i distrus  abia la
anul 1912. 

Schitul lui Zosima a fost înzestrat la anul 1564, de George
biv vel stolnic, împreun  cu so ia sa Anastasia, cu un vad de
moar  în Gura Putnei, în partea dinspre Apus, în satul Purce-
le ti, hot rând ca s -l treac  în Sfântul i Marele Pomelnic al
ctitorilor, pe el i tot neamul s u, spre ve nica sa pomenire23.

Voievodul Alexandru L pu neanu, auzind de petrecerea
acestor monahi i de via a lor îmbun t it , a d ruit Schitului
lui Zosima câteva p mânturi din mo iile Cet ii Neam ului,
întrucât acest schit era întemeiat pe domeniile acestei cet i24.

Aceast  danie a fost înt rit  de Alexandru L pu neanu cu
un hrisov în anul 1565, iar de fiul s u Bogdan Voievod în anul
1568. Petru Voievod a înt rit i el acest hrisov în anul 1573. 

Urma ul lui Zosima la conducerea schitului a fost ales ca
stare  i egumen Ieromonahul Dosoftei25.

La 24 octombrie 1590, Monahia Epraxia a d ruit acestui
schit toat  averea sa i o prisac  cu stupi lâng  Borce ti, cu toate
cele ce le-a avut, hot rând ca „acestea s  fie în veci de veci ale

22 Ieroschimonahul Andronic Popovici, op. cit., p. 3.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 4.
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acestui sfânt schit i c lug rii numaidecât s  o scrie în pomel-
nicul cel mare i cel mic”. Acest lucru este consemnat de Petru

chiopul în hrisovul s u scris în limba sârbeas .
La anul 1591, Voievodul Aron cu doamna sa Stana au d -

ruit Schitului lui Zosima satul Borce ti i tot hotarul mun ilor
întru care era acest sfânt schit, înt rind aceasta printr-un hrisov,
ca s  fie de veci ale acestor c lug ri26.

La 14 iulie 1596, Ieremia Movil  Voievod d  o porunc  în
limba sârbeasc  lui Vasile, pârc lab de Neam , s -i lase în pace pe
c lug rii de la Schitul lui Zosima, s  st pâneasc  tot satul Bor-
ce ti, moara i prisaca, întrucât le-au fost d ruite mai demult.

La 11 iunie 1598, Ieremia Movil  Voievod d  dou  hrisoave
în limba sârbeasc , prin care înt re te Schitului lui Zosima ca
s  st pâneasc  în veci moara din Borce ti i prisaca de acolo,
fiind danii de mai dinainte27.

Alexandru I. Gon a, încercând s  explice cine a fost Zosima,
îl identific  cu un personaj cu numele Zosin, care este întâlnit
în documentele din timpul lui Petru chiopu ca având func ia de
vistiernicel. Prima dat  numele lui apare în actul din 1582 i
ultima dat  în actul din 1598. În documentele vremii el apare de
mai multe ori, de cele mai multe ori vânzând o mare parte din
averile lui. Astfel, la 23 iunie 1589 el vinde a patra parte din sa-
tul Crive ti de la Strunga, lui Simion Stroici, mare vistier28.

Sub Aron Voievod el tr ia înc  deoarece vinde jum tate
din satul Seli tea – Ru i din inutul Neam , iar la scurt timp dup
aceast  vânzare el este deja mort, c ci pe 11 mai 1596, fiica lui,

tefana, se afla în proces pentru cealalt  jum tate din satul Se-
li tea – Ru i, care nu fusese vândut , ci numai z logit  (ama-
netat ) pentru suma de 1000 de zlo i.

26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 5.
28 Documente privind istoria românilor – A. Moldova, veacul XVI, vol. III, p. 435,

apud Alexandru I. Gon a, art. cit., p. 703.
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Dintr-un alt act din luna mai 1597 reiese faptul c  Zosin a
mai vândut un loc din Fr e ti, inutul Neam , f r  a se specifica
îns  i suma ob inut .

Toate aceste vânz ri arat  c  el a avut o nevoie urgent  de
bani, probabil pentru înzestrarea schitului ce i-a purtat numele.

Arhimandritul Dionisie Udi teanu nu a fost de aceea i p -
rere cu Alexandru I. Gon a, motivându- i pozi ia prin faptul
c  boierii din neamul Zosin aveau averi în inutul Boto anilor.
Dac  ei ar fi vrut s  aib  o ctitorie c lug reasc , nu ar fi cerut de
la Voievodul Alexandru L pu neanu o bucat  de p mânt pe
domeniul Cet ii Neam u, ci ar fi zidit o m n stire pe mo iile
lor, unde de altfel se tie c  a existat un schit de c lug ri care se
numea Zosin, în comuna B lu eni29. Schitul a fost reînfiin at în
1990 de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, atunci Mitropolit al Moldovei i Bucovinei.

Arhimandritul Dionisie Udi teanu gre e te în presupunerea
c  Schitul Zosin din jude ul Boto ani este întemeiat de Zosin
vornicelul, atestat documentar la sfâr itul secolului al XVI-lea.
Spunem acest lucru deoarece pisania s pat  în lemn cu litere
chirilice chiar deasupra u ii de intrare în biserica veche a
M n stirii Zosin ne confirm  acest lucru, zicând: „Aceast
Sfânt  Biseric  este f cut  de D-lui atrariu Tudorache Ba-
ut , care se cinste te cu Hramul Adormirea Prea Sfintei

N sc toare de Dumnezeu, în zilele m riei sale Constantin
Moruz, Voievod, în anul 1779, august, 1”30. 

Chiar dac  Zosin vistiernicelul nu a ctitorit Schitul Zosin
din jude ul Boto ani, asta nu înseamn  în mod automat c  a
ctitorit un schit pe valea pârâului Secu. 

Arhimandritul Dionisie Udi teanu crede c  Zosima a fost
un ieroschimonah de la M n stirea Neam , conform m rturiei

29 Arhimandrit Dionisie Udi teanu, Comori de art  i cultur , vol. II, p. XXIV.
30 Ioan Rotundu, M n stirea Zosin pus  în pericol de min i nepricepute, în

Jurnalul de Boto ani i Dorohoi, 6 iunie 2007.
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c lug rilor b trâni de acolo i dup  tradi ie, care s-a retras s
pustniceasc  în aceast  zon  la începutul secolului al XVI-lea31. 

De aceea i p rere sunt mai mul i istorici, începând cu Iero-
schimonahul Andronic Popovici32 i Episcopul Melchisedec

tef nescu33. tefan Bal  este de aceea i p rere cu Alexandru I.
Gon a, afirmând c  cercet rile acestuia au dat un cadru istoric
legendei referitoare la întemeierea schitului de pe Valea Secului34.

Nicolae Bulat demonstreaz  faptul c  Zosin vistiernicelul
era rud  cu Mitrofana, so ia boierului Nestor Ureche35. Acesta,
v zând prigonirea c lug rilor din schitul rudei sale, de c tre
vecinii lor mult mai puternici de la M n stirile Agapia i
Neam , ce nu vedeau cu ochi buni dezvoltarea la hotarele lor a
unei noi a ez ri monahale, s-a implicat în rezolvarea acestei
probleme, reu ind în anul 1605 s  câ tige toate procesele in-
tentate de c lug rii de la Agapia Schitului lui Zosima deja des-
fiin at, prin construirea noii M n stiri Secu.

5. Egumenul Dosoftei

Pentru a afla cine a fost Egumenul Dosoftei, voi prezenta
trei documente în care el este denumit în trei feluri diferite, i
anume:

31 Arhimandrit Dionisie Udi teanu, Comori de art  i cultur , vol. II, p. 20.
32 Ieroschimonahul Andronic Popovici, Istoria Sfintei Mîn stiri Secul...,

mss. 5692, p. 2.
33 Melchisedec, Episcopul Romanului, Noti e istorice i archeologice adunate

de pe la 48 monastiri i Biserici antice din Moldova, Tipografia C r ilor Biserice ti,
Bucure ti, 1885, p. 12. 

34 tefan Bal , M n stirea Secu, Editura Meridiane, Bucure ti, 1966, p. 6.
35 Nicolae Bulat, Pan Coste Posadnic, Pârc lab de Soroca i urma ii s i, în „Civi-

liza ia medieval  i modern  în Moldova – Studii”, supliment „In memoriam
Demir Dragnev” la „Revista de Istorie a Moldovei”, Editura Civitas, Chi i-
n u, 2006, pp. 436-457.
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Între 1585-1591, Petru, voievodul Moldovei, d ruie te
schitului Zosin unde este egumen Dosothei, locul din jur cât
va fi cur it începând de la gurile Secului unde d  în Neam .
Andrei hatman. Scrie Borodbela (Barb  Alb )36. 

La 24 octombrie 1589 (7098), într-un act eliberat la Ia i, Petru,
voievodul Moldovei, înt re te schitului Zosim unde este nas-
tavnic Dosoftei ieromonah, o prisac  cu stupi lâng  Borce ti,
d ruit  de Praxia monahia pentru a o pomeni dup  moarte.
Stroici mare logof t. Scrie Andreico37. 

La 1 septembrie 1591 (7100), la Suceava, Serafim egumenul
m n stirii Neam , cu întreg soborul m n stirii, se împac  cu p -
rintele i dasc lul Dosoftei al schitului Zosim, aflat la Secul38.

Din aceste trei documente, observ m c  Dosoftei este de-
numit egumen, nastavnic i dasc l. 

Termenul de egumen atribuit de cancelaria domneasc
unor conduc tori de m n stiri, în Moldova feudal , deosebit
de titlul de stare , dat concomitent altor c lug ri din acelea i
m n stiri, are o cu totul alt  semnifica ie decât cea de condu-
c tor al unei ob ti. Cuvântul egumen provine din grecescul

μ  , care înseamn  conduc tor, dar i c l uzitor. Acest
termen provine din verbul μ  μ , care, ca i compusul
s u μ  μ  înseamn  a conduce, dar mai ales în sensul
de a înv a, a explica, astfel formându-se termenul 

, care înseamn  profesor în limba român . 
Termenul de nastavnic provine din limba slav  i înseamn

tot profesor, la fel ca i cel de , ce în limba greac  în-
seamn  tot profesor, adic  un om înv at. 

Termenii de egumen, nastavnic i dasc l îl arat  pe Dosof-
tei ca fiind conduc torul unei coli. Registre sau cataloage nu

36 Catalogul documentelor moldovene ti din Arhiva Istoric  Central  a Statului,
vol. I, 1387-1620, Bucure ti, 1957, pp.189-190. 

37 Ibidem, p. 208.
38 Ibidem, p. 218.
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ne-au r mas, i nici nu tim ce materii s-au predat aici. Presu-
punem c  se preda literatura, gramatica, Sfânta Scriptura i
muzica, la fel ca în alte coli din Moldova39.

Actele în care se mai pomene te de schitul lui Zosima sunt
urm toarele:

La 1587 (7095) Petru, voievodul Moldovei, înt re te m -
n stirii ce se cheam  a lui Zosim, un loc, o m n stioar , pre-
cum i cât va mai face cur tur  din p dure40. 

La 10 martie 1588 (7096), la Ia i, Petru voievodul Moldovei
d ruie te i înt re te schitului Zosim o moar  la Borce ti. Voico
logof t. Scrie Nicoar 41. 

La 19 iulie 1594 (7102), la Ia i, Aron voievodul Moldovei
volnice te m n stirea Secul s - i apere hotarul vechi, de la gura
Secului i pân  sub Sihl , unde se despart dou  izvoare de ap .
Iar cine va îndr zni s  prind  pe te în acel hotar „s  tie c
domnia mea îi va t ia mâinile”. Scrie Andrei pisar42. 

La 5 mai 1596 (7104), la Suceava, Ieremia Moghil  voievodul
Moldovei înt re te monahilor schitului Zosin tot locul cur at
de ei, din Gura Secului, unde d  în Neam  i pân  unde vor fi
cur at a a dup  cum a întocmit Agafton, episcopul de Roman
i dup  cum arat  i privilegiul de la Petru voievodul Tama

logof t. Scrie Iacov43. 
La 14 iulie 1596 (7104), la Suceava, Ieremia Moghil  voie-

vodul Moldovei porunce te lui Vasilie pârc lab de Neam  s
lase m n stirii Secul satul Borce ti cu moar  i prisac . Dami-
an vistier. Scrie Adam44. 

39 Alexandru I. Gon a, art. cit., p. 707.
40 Catalogul documentelor moldovene ti din Arhiva Istoric  Central  a Statu-

lui, p. 198.
41 Ibidem, p. 200.
42 Ibidem, p. 228.
43 Ibidem, p. 234.
44 Ibidem, p. 235.
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La 15 iulie 1596 (7104), Ieremia Moghil  voievodul Moldovei
volnice te M n stirea Secul s - i apere hotarul vechi, din Gura
Secului i pân  sub Sihla. Actul a fost eliberat din Suceava 45. 

La 9 septembrie 1597 (7106), într-un act emis din Suceava,
Ieremia Moghil  voievodul Moldovei scrie boierilor i slugi-
lor domne ti i oamenilor din jurul m n stirilor Agapia i Secul
s  ia parte la cercetarea i alegerea hotarelor dintre cele dou
m n stiri ce se va face de c tre arhimandritul Filoftei, egume-
nul M n stiri Galata i de c tre Vasile paharnic, pe temeiul is-
pisocului de la Alexandru voievod. Scrie Vasilie46. 

La 22 iulie 1598 (7106), Ieremia Movil  voievodul Moldovei
înt re te egumenului Dosoftei de la M n stirea Secul, Poiana
Rusului cu fâne . Documentul este semnat i de Stroici, mare
logof t. Actul a fost eliberat din Suceava 47.

La 4 februarie 1599 (7107), Ieremia Moghil  voievodul
Moldovei porunce te c lug rilor de la m n stirile Agapia i
Neam  s  nu mai supere pe c lug rii m n stirii de la Pârâul Sec
(Secul) pân  când le va trimite hotarnic spre a le alege hotarul.
Semneaz  Ureche, mare vornic. Actul a fost eliberat din Suceava48.

Din analiza acestor documente se observ  c  în afar  de
actul din 5 mai 1596, în toate actele de dup  19 iulie 1594 este
pomenit  M n stirea Secu. 

Dar, la 11 iunie 1598 (7106), la Suceava, Ieremia Moghil
voievodul Moldovei înt re te schitului Zosima o prisac  lâng
Borce ti, d ruit  de monahia Praxia, cu ispisoc de la Petru voievod.
Actul este semnat i de Stroici mare logof t i scris de Todosie49. 

A a cum am v zut mai sus, monahia Praxia d ruise aceast
prisac  în anul 1589 (7098), iar acum, dup  nou  ani, s-a înt rit

45 Ibidem, p. 235.
46 Ibidem, p. 240.
47 Ibidem, p. 246.
48 Ibidem, p. 248.
49 Ibidem, p. 245.
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documentul de noul voievod, motiv pentru care presupunem
c  s-a trecut tot numele schitului pe seama c ruia se f cuse do-
na ia mai înainte, adic  schitul Zosima. 

 Tot la 11 iunie 1598 (7106), la Suceava, Ieremia Moghil
voievodul Moldovei înt re te schitului Zosima, moara de la
Borce ti, care îi fusese d ruit  mai înainte. Actul este semnat
tot de Logof tul Stroici i scris de Todosie50. 

Întrucât aceast  dona ie fusese f cut  mai demult pe nu-
mele schitului lui Zosima, presupunem c  acum, de i în acte
anterioare s-a vorbit de M n stirea Secul, totu i în acest act de
înt rire a unei dona ii a fost trecut primul beneficiar al acesteia,
i anume schitul lui Zosima.

La 2 decembrie 1598 (7107), din Suceava, Ieremia Moghil
voievodul Moldovei, scrie lui chir Nicanor fostul mitropolit i
întregului sobor de la M n stirea Agapia s  dea m n stirii Se-
cul fânul acesteia din Poiana Rusului pân  la facerea hot rniciei.
Semneaz  Ureche ca mare vornic i scrie Nebojatco51. 

La 15 aprilie 1599 (7107), la Suceava, Ieremia Moghil  vo-
ievodul Moldovei, volnice te m n stirea Secul s - i pasc  oile
i s - i fac  stân  pe brani tea care a fost a cet ii Neam ului52. 

La 3 iulie 1600 (7108), la Ia i, Mihai voievodul rii Româ-
ne ti, Ardealului i Moldovei, volnice te M n stirea Secul s - i
apere fâna ul de la aria cea veche pân  la chiliile Toptisului i de
acolo la Gura Carp nului. Semneaz  i tefan, mare logof t.
Scrie Gligorie53.

Acestea sunt actele referitoare la Schitul lui Zosima i M -
n stirea Secu pân  la 1602, dup  care schitul nu mai este po-
menit, ci numai m n stirea ctitorit  de Vornicul Nestor
Ureche i so ia lui Mitrofana.

50 Ibidem.
51 Ibidem, p. 247.
52 Ibidem, p. 250.
53 Ibidem, p. 256.




