
Artur Silvestri

SECRETUL
„RUGULUI APRINS“

Pornind de la câteva documente despre
Mitropolitul Tit Simedrea

P R E S S

C A R PAT H I A  P R E S S  —  2 0 0 7CA

RPATHIA



CARPATHIA PRESS,  2007
str. ªcoala Herãstrãu nr. 62, sector 1 

Bucureºti, România, cod 014146
E-mail: carpathia.press@gmail.com

Tel/fax: 004-021-317.01.14
ISBN: 978-973-7609-21-2

SUMAR

Spaima de a continua „nefãcutul“ prin amânare ............... 3

Codul „Semãnãtorului“ .................................................... 5

„Umbra“ ºi „imaginea“  .................................................... 11

„Omul secret“ .............................................................. 15

Amintiri dintr-o „carte vorbitã“ ........................................ 17

„Rugul aprins“ de la Antim .............................................. 23

Coperta ºi tehnoredactare: Gabriela Chircea
Tipar: S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L., Buzãu, România



SPAIMA DE A CONTINUA
„NEFÃCUTUL“ PRIN AMÂNARE

Cartea aceasta nu ar fi trebuit sã existe în aceastã forma cãci
materialul cuprins în ea era destinat numai cercetãrii de laborator
în vederea restituirii unei opere ce se cunoaºte prea puþin deºi se
întrebuinþeazã adeseori, ºi se însuºeºte ca ºi cum ar fi o creaþie
folcloricã ºi anonimã. Ea a trebuit fãcutã înainte de a se constitui
în etape — ce poate cã nici nu vor exista — atât ediþia de „opere alese“
cât ºi reconstituirea de personalitate, fiind, deci, consecinþa
spaimei de a continua nefãcutul prin amânare; astfel încât reflec-
tã înþelegerea prioritãþilor de moment, chiar dacã rezultatul va fi
indefinit ºi corectabil. Felul însuºi cum s-a formulat conþine o fabulã.

Succintul documentar ce urmeazã s-a alcãtuit în câteva ore,
înainte de Noaptea de Înviere din acest an, ºi s-a definitivat în prima
zi de Paºti, aºezându-se în paginile unei cãrþi de mici dimensiuni care
nu însemneazã altceva decât imaginea a ceea ce facem noi, ca „spir-
it“ ºi „popor“: eterne recuperãri sub apãsarea timpului pierdut
ºi a deciziilor amânate, construcþie peste straturi nedesþele-
nite ºi adaos prin înnodare de fire ce s-au întrerupt aparent.
Cãci, la drept vorbind, „cazul Tit Simedrea“ ilustreazã ºi el, cu tot
atâta putere ca ºi nenumãrate alte „cazuri“ de memorie deficitarã
ºi de nepãsare colectivã, modul nostru de a reacþiona fãrã sistemã
ºi pierderile periodice de memorie ale cãror urmãri stau în incomen-
surabil. Despre el, ca ºi despre atâþia alþii ce însemneazã mult (ºi,
poate unii, „contribuþie capitalã“) se ºtie prea puþin, se colporteazã
ºi se ignorã opera ºi „lucrarea“ care, deºi se întrebuinþeazã prin com-
pilaþie ºi adeseori „sustragere de patent“, au greutate ºi conteazã
într-un imaterial al tradiþiei care se traduce treptat într-un folclor
de fapte ce se includ în anonimatul deplin. „Medieviºtii“ noºtri cu
aplecare cãtre istoria literaturii ºtiu despre imnograful Filotei de la
Cozia ceea ce încheiase ca studiu Tit Simedrea ºi nu cerceteazã —
pornind de aici — absolut nimic ci doar „preiau“; studioºii istoriei tiparu-
lui nu mai verificã (ºi câteodata nici nu citeazã) concluziile „vladicii
de la Cernãuþi“ despre Macarie iniþiatorul de carte scoasã de sub
teasc în Carpaþi, acum o jumãtate de mileniu; exegeþii monahismu-
lui românesc considerã ideea continuitãþii de aºezare cãlugãreascã
ante-nicodemianã, demonstratã de Tit Simedrea, ca fiind imbatabilã
dar anonimã. Pare cã totul se orânduieºte într-o continuã uzurpare
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de lucrare majorã care, fãrã a se încheia, sfârºeºte — prin acceptare
tacitã sau ignorantã — sã devinã regula rãului în materie de atitu-
dine faþã de premergãtori. Acolo unde ar trebui sã fie „pomenire“,
identificare de „nume“ ºi „înfãptuire“, arãtare de treaptã solidã ce
reazemã înaintãrile diverse în procesul colectiv de afirmaþie naþio-
nalã, avem numai uitare, aºezãri în penumbrã, „înlãturare silnicã“
în ideea de a se lustrui pe sine „omul recent“ ºi fãrã memorie. „Fol-
clorismul“ culturii noastre biruie încã o datã într-o istorie ce nu a
ºtiut sã impunã document propriu, punct de vedere „local“ ºi, deci,
universalitatea rãspunsului autohton ce decurge din întreprinderea
individualã. 

Aici uºurinþa în a substitui „contribuþia de început“ pare colo-
salã. Lipseºte „ediþia de opere“ mãcar în forma ei selectivã ori de
„scrieri alese“ ºi lipsesc chiar ºi „cãrþile“ în sensul propriu cãci, savant
ºi cãrturar eminent ºi respectat, Tit Simedrea ºi-a divulgat conclu-
ziile numai în publicaþii de erudiþie ori în „presa bisericeascã“ prea
puþin cititã în afara mediului curent unde circulã ºi se rãsfoieºte.
Dar dacã astfel de neajunsuri — ce sunt generale — nu ar fi existat,
s-ar fi vãzut cã opera este vastã, eruditã ºi solidã ºi cã s-a închegat
prin muncã de benedictin valah, având un înalt simþ al necesitãþii
de a rezolva teme ce par mãrunte însã au semnificaþie care atârnã
mult ºi greu. La noi, însã, unde nici un scriitor român nu are încã
„ediþie completã“ ºi unde nu s-a modificat nimic din 1941 ºi pânã
azi (de când G. Cãlinescu deplângea lipsa de interes oficial în aceastã
materie ºi, deci, incapacitatea Statului de a-ºi vedea rostul în istorie)
a zice cã un autor de studii de material nepopular nu-i cunoscut ºi
nu se ilustreazã ca întreg fãcut pare un incident ºi o extravaganþã
care nu poate supãra deºi spune, prin efecte, totul despre atitudinea
în ansamblu. 

Aceasta se explicã mai mult ca sigur printr-un fel de a fi con-
stituiþi culturaliceºte prin instituþii care, cultivând spiritul creol ºi,
prin acesta, o pãgubitoare patologie a neîncrederii în noi înºine,
ne îndeamnã sã trãim cu privirea aþintitã în pãmânt ºi ne împiedicã
sã rãzbim prin afirmaie dincolo de „neisprãvit“ ºi ipotetic. Însã, cu
toate acestea, un „ceva“ nedesluºit ne apãrã ºi face ca, acolo unde
a rãmas aparenþa de teren pustiu, sã se reînnoade peste timp idei
ºi „semne“ care, asemeni rugului aprins, renasc ºi ard impulsio-
nate de puteri necunoscute care lucreazã parcã de la sine.

8 Aprilie 2007, Sfintele Paºti
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CODUL „SEMÃNÃTORULUI“ 
Sã fi fost acum mai bine de ºapte luºtri, când — spre sfârºitul

anului 1971 — se sãvârºea din viaþa pãmânteascã la Mânãstirea
Cernica, unde vieþuia retras de un deceniu într-o seninãtate de ana-
horet de munþi, Tit Simedrea, ultimul Mitropolit al Bucovinei, izgo-
nit din scaun de ocupant, vlãscean de obârºie ieºit dintr-un sat vecin
cu al lui Nichifor Crainic, odinioarã diriguitor de seamã al revistei
„Biserica Ortodoxã Românã“, vicar al patriarhului Miron, episcop de
Balþi, savant ºi duhovnic de largi ecouri. Locul însuºi unde se aºezase
spre a petrece amurgul vieþii avea parcã un ceva tainic cãci era
„Mânãstirea Sfântului Calinic“, cel ce orânduise în Valahia o tradiþie
adusã de la Moldova ºi urmãrise „directiva post-paisianã“ cu îndru-
marea Stareþului Gheorghe, fãcând, deci, o continuare ºi o extensiune
de materie sufleteascã având originã strãveche ºi poate imemorialã,
nu doar athonitã, aºa cum se spune frecvent. La fel de tainicã pãrea
cã este ºi „întristata adunare“ ce îl ducea pe ultimul drum pãmân-
tesc. În jurul catafalcului, spre a sluji, se adunaserã în sobor vlãdici
din toatã þara, aºa cum este obiceiul la sfârºitul unui ierarh de rang
înalt, însã înºiruirea numelor ºi „scaunelor“ depãºeºte semnificaþia
unei ceremonii oarecari. Erau, deci, de faþã, cu titlurile ºi numele de
atunci, „I.P.S. Mitropolit Firmilian al Olteniei; P.S. Episcop pensionar
Valerian Zaharia; P.S. Episcop Antim Târgoviºteanul, vicar patriarhal,
P.S. Episcop Antonie Ploieºtenul, vicar patriarhal; P.S. Episcop Nestor
Severineanul, vicarul arhiepiscopiei Craiovei; P.S. Arhiereu Gherasim
Constãnþeanul, vicarul Episcopiei Dunãrii de Jos; Prea Cuvioºii Arhi-
mandriþi: Roman Stanciu, stareþul Mânãstirii Cernica; Benedict Ghiuº
ºi Grigore Bãbuº, de la Catedrala Sfintei Patriarhii /.../ În strana
arhiereascã ºi în jurul acesteia au luat loc: I.P.S. Mitropolit Iustin al
Moldovei ºi Sucevei; P.S. Episcop Visarion Rãºinãreanul, vicarul
Arhiepiscopiei de Alba Iulia ºi Sibiu; P.C. Pr. Alexandru Ionescu, vica-
rul Arhiepiscopiei Bucureºtilor“, laolaltã „oameni vechi“ ºi „oameni
noi“. Inventarul dateazã însã dacã se traduce în limba „numelor fãrã
vârstã“, aceºtia erau, de fapt, vlãdicii Antonie Plãmãdealã, Nestor
Vornicescu, Antim Nica (toþi trei — basarabeni de originã), Firmilian
Marin, mitropolitul Olteniei din acei ani, Gherasim Cristea, nonage-
narul episcop al Râmnicului de azi, arhimandriþii Roman Stanciu al
Cernicãi, ulterior epicopul vicar al Patriarhiei, socotit între „þinãtorii
de tipic ºi de tradiþie“, Benedict Ghiuº, de la Mânãstirea Antim (epis-
cop numit la Hotin, în vremea mareºalului Antonescu) ºi Grigore
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Babus, bibliotecarul enigmatic al Sfântului Sinod, o prezenþã miticã,
aproape borgesianã, Valeriu Zaharia, faimosul episcop al Orãzii, pen-
sionat de nevoie mai de curand ca ºi Tit Simedrea altadatã, la
încheierea rãzboiului. Prezenþa viitorului patriarh Justin, pe atunci
mitropolit al Moldovei, pare neobiºnuitã aici, ca ºi absenþa patriarhu-
lui vremii, Prea Fericitul Justinian, cãruia se zice cã Mitropolitul Tit
îi fusese duhovnic.

ªi locurile de unde veneau, ori unde „stãpâniserã“ sau vor
stãpâni, erau foarte diferite, acoperind o geografie „de întreg“. Mai
mult chiar, adunarea avea ceva dintr-o întâlnire de confrerie ºi aceastã
impresie era întãritã ºi de panegiricele rostite de doi dintre vorbitori,
al cãror conþinut pãrea sã depãºeascã retorica de moment ºi „tipicul
oratoric“, având un tâlc a cãrui desluºire ar merita fãcutã mai în
amãnunt. Sigur este, însã, cã aceºtia vorbeau ca „ucenici“ ºi „expo-
nenþi“. Iatã, mai întâi, vorbele de însufleþitã emoþie ale Episcopului
Antim Nica, rânduite de certitudinea cã Mitropolitul Tit va rãmânea
ºi peste timp ceea ce fusese ºi pânã atunci ca „meºter“ ºi îndrumã-
tor; sunt concluzii — sau diagnostic de valoare — ori un fel de vor-
bire într-un cod ce ne comunicã ºi altceva, sau ºi mai mult, decât
înþelesul superficial? Aceasta componentã existã fãrã nici o îndoialã
ºi se evidenþiazã aproape în tot locul dar în câteva puncte se simte
mai cu putere: Odatã cu acest început de iarnã, în ziua de 9 decem-
brie, — începea Episcopul Antim — pe neaºteptate, s-a stins din viaþã,
aici la Mânãstirea Cernica, unul din ierarhii ºi cãrturarii de seamã
ai Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Tit Simedrea, în vârstã
de 85 ani. A fost un bãrbat înzestrat cu serioasã culturã, dobân-
ditã în þarã ºi peste hotare, cu înfãþiºare ce întotdeauna expri-
ma energia, cu o putere de muncã rar întâlnitã, neridicat de
la masa de studiu decât în clipa morþii ºi, pe deasupra, dotat
ºi cu un nestãvilit ºi curat dor de a contribui la îmbogãþirea
culturii ºi cãrþii noastre bisericeºti. Prin tot ce a sãvârºit în pãmân-
teasca-i viaþã, Mitropolitul Tit Simedrea s-a arãtat vrednic a fi socotit
ca fãcând parte din pleiada strãlucitã a ierarhilor cãrturari
români, ale cãror nume le gãsim inserate în istoria culturii noas-
tre bisericeºti. Toþi cei ce am fost în jurul sãu suntem în mãsurã
a afirma cã viaþa lui a fost o continuã trudã pentru lãmurirea
unor probleme din ogorul acestei culturi. Aproape toatã, ºi-a
petrecut-o stând aplecat cu însetoºare peste pagini de cãrþi,
enciclopedii ºi dicþionare, peste vechi manuscrise, condici, texte
de cronici ºi vrafuri de reviste. Niciodatã n-a fost vãzut stând
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fãrã ocupaþie. Moºtenirea sa culturalã stã vie mãrturie întru
aceasta. Mitropolitul Tit a fost un ierarh luminat, care tot timpul
a strâns ºi a prelucrat material, ºi-a îmbogãþit biblioteca ºi ºi-a lãr-
git continuu orizontul cultural. Scrisul sãu a îmbrãþiºat mai multe
laturi ale vechii noastre culturi: editãri de texte, ca în „Viaþa Sfântului
Nifon“; precizãri de date în legãturã cu unii ierarhi, ca în „Paretisisul
mitropolitului Veniamin Costachi“ sau „Anul naºterii mitropolitului Iosif
Naniescu“; prezentãri de vechi manuscrise, ca în „Tetraevanghelul
vistiernicului Matiaº“; înfãþiºãri de vechi scrieri religioase româneºti,
ca în „Pripealele monahului Filotei de la Cozia“; dovezi despre vechiul
creºtinism românesc, ca în „Cel mai vechi document arheologic
creºtin gãsit pe teritoriul þãrii noastre“; clarificãri privitoare la depen-
denþa canonicã a Bisericilor române, ca în „Unde ºi cînd a luat fiinþã
legenda despre atârnarea canonicã a scaunelor mitropolitane din
Þara Româneascã ºi Moldova de Arhiepiscopia Ohridei“ ºi multe altele.
Atenþie deosebitã a dat Vlãdica Tit monahismului nostru ºi sfintelor
sale lãcaºe, închinîndu-le studii ca: „Viaþa mânãstireascã în Þara
Româneascã înainte de anul 1370“; „Mânãstirea Vodiþa“; „Mânã-
stiri vândute ºi dãruite în secolul XV“; „Fost-au douã sfinte lãcaºe la
Cozia?“; „Mânãstirea Titireciu“; „Seminarul cãlugãresc“ º.a. ºi mai
cu seamã în ultimii ani ai vieþii, istoriei tiparului ºi tipografiilor din
Þara Româneascã. În acest din urmã domeniu, cel puþin în momen-
tul de faþã, cunoºtinþele sale nu pot fi egalate de nimeni. S-a
ocupat de tiparul bucureºtean de carte bisericeascã în anii 1740-1750
ºi, în vremea de pe urmã, de ieromonahul-tipograf Macarie din anii
1508-1512 ºi de tiparniþa sa, afirmând cu toatã convingerea cã
acesta n-a fost sârb, cum s-a crezut, ci român. În legãturã cu acti-
vitatea sa culturalã, trebuie a fi amintit ºi faptul cã în timpul cât el
i-a fost secretar de redacþie — anii 1934-1939 — revista Sfântu-
lui Sinod «Biserica Ortodoxã Românã» a cunoscut o epocã înflori-
toare. În jurul ei a adunat iscusite condeie de ilustre nume din
cultura româneascã a vremii ºi în paginile ei ºi-a publicat parte
din studii ºi ºi-a inserat un însemnat numãr de recenzii ºi note bi-
bliografice. Ca director al Cancelariei Sfântului Sinod, Vlãdica Tit a
desfãºurat o susþinutã activitate, jucând însemnat rol în pregã-
tirea ºi efectuarea îndreptãrii Calendarului în anul 1924 ºi în
multe alte probleme majore ale Bisericii Ortodoxe Române. A
militat pentru apropierea dintre bisericile creºtine, având însemnat
rost în Conferinþa românã anglicanã de la Bucureºti din anul 1935;
a fost adept al participãrii Bisericii Ortodoxe Române la Miºcarea
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ecumenicã, fiind desemnat de Sfântul Sinod sã participe la Confe-
rinþele de la Lausanne ºi Oxford din anii 1927 ºi, respectiv, 1937;
a fost de faþã ca sol al Bisericii Ortodoxe Române, în slujba Orto-
doxiei ecumenice, la Conferinþele reprezentanþilor Bisericilor Orto-
doxe de la Sofia, în 1928, ºi Constantinopol, în 1929 ºi a luat parte
la lucrãrile Conferinþei panortodoxe de la Vatoped, din anul 1930,
între altele, stãruind pentru împãcarea dintre Patriarhia ecumenicã
ºi Biserica Ortodoxã Bulgarã. De asemenea, a fãcut cãlãtorii în Orien-
tul Apropiat ºi a sprijinit ideea întemeierii unor aºezãminte româneºti
la Locurile Sfinte.

Acesta a fost ºi aºa a lucrat Vlãdica Tit, acest om plã-
cut la înfãþiºare ºi la vorbã, cu ochi de cãrbune ºi chip limpez-
it de lumina cumpãnitã a unei frumoase înserãri lãuntrice. Pe
deasupra tuturor acestora, Mitropolitul Tit a fost ºi un îmbunã-
tãþit duhovnic. Aceasta fãcea ca uºa casei sale din aceastã sfân-
tã mânãstire sã fie des deschisã de cei ce veneau sã-i cearã
sfat duhovnicesc.

Înaintea acestui cãrturar-vlãdicã ºi în faþa acestei luminoase
figuri de ales ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, aducem, în numele
tuturor celor ce l-au cunoscut, l-au iubit ºi l-au preþuit, a slujitorilor
ºi credincioºilor Bisericii Ortodoxe Române, a cãrei propãºire a dorit-o
cu cãldurã, precum ºi al nostru personal ºi al celor ce i-am fost
ucenici, piosul nostru omagiu de dragoste ºi recunoºtinþã pen-
tru tot ceea ce a însemnat pentru noi toþi activitatea multi-
lateralã ºi bogatã a Vlãdicãi Tit, cel ce acum s-a mutat cãtre
Domnul.

Îi urmase la cuvânt Mitropolitul Olteniei, Firmilian Marin, astazi
prea puþin cunoscut însã socotit la acea vreme drept unul dintre
cei mai cu greutate vlãdici, un „clasic“ al ierarhiei ºi un pastor de
Bãnie ce ar trebui re-descoperit. Deºi mai puþin înaripatã, vorbirea
lui pare a pãstra acelaºi aer esoteric ce se observase anterior: 

S-a stins, ca o fãclie, unul din marii ierarhi ai Bisericii Orto-
doxe Române: Mitropolitul pensionar Tit Simedrea. Înzestrarea ºi
râvna lui l-au ajutat sã urce la una din înaltele demnitãþi ale Bisericii.
Trãsãtura cea mai de seamã a Mitropolitului Tit Simedrea a fost o
îndârjitã voinþã. Apoi, o covârºitoare putere de muncã. În virtutea
lor a ajuns acest ierarh stãpân pe o puternicã ºi adâncã culturã,
bineînþeles bisericeascã, ºi cu deosebitã aplicare cãtre istoria sfân-
tului nostru aºezãmânt: Biserica Ortodoxã Românã. Pânã la purce-
derea scrisului, Mitropolitul Tit ºi-a agonisit, cu rãbdare, uneltele
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acestei trude, plinã de rãspundere. Limba francezã a deprins-o bine
ºi sigur, la Montpellier, în Franþa. Apoi, ºcolãreºte, ºi-a însuºit: grea-
ca, slavona, rusa ºi engleza. Între treburi ºi rãspunderi oficiale, el
îºi cheltuia restul de timp cu gramatica ºi vocabularul, cu exerciþiul
ºi conversaþia. Pe aceste temeiuri ºi pe baza unei minþi ascuþite ºi
vii, plus cercetãrile monografice ºi descifrãrile manuscriselor, a
îndrãznit vlãdica Tit Simedrea sã iasã la vâslire în largul cãrþii ºi la
serioasele însãilãri în cîmpul scrisului: «Biserica Ortodoxã Românã“,
«Apostolul» ºi altele au gãzduit interesantele gânduri ºi cercetãri isto-
rico-bisericeºti ale ierarhului începãtor, dar plin de mari fãgãduinþe.
Dupã chinuitoarele treceri prin episcopat ºi înalta dregãtorie de mit-
ropolit ºi dupã ieºirea la pensie, ierarhul cãrturar s-a desfãºurat
într-un câmp mai larg ºi în cercetãri de adâncime, care vor
rãmâne bine câºtigate în cultura de specialitate. Dispunând de sãnã-
tate ºi îndelungare de zile, Mitropolitul Tit Simedrea a înnobilat revis-
tele bisericeºti ale vremii noastre cu studii istorice, comentarii ºi
precizãri, complicate cronologii ºi rectificãri de mare trebuinþã. Revista
noastrã, «Mitropolia Olteniei“, s-a bucurat mult de acest privilegiu.
Scrisul marelui ierarh i-a dat greutate ºi privilegiu, el fiind plin de
fine observaþii, de bogate trimiteri ºi de o deosebitã limpezime. Graiul
sãu era neaoº românesc; câteodatã încãrcat de cuvinte ieºite
din folosinþã. Acest ierarh iubea cartea, adânc ºi pãtimaº. Ochii
sãi lunecau pe pagini, ilustraþii, vignete ºi literã, strãlucitori
ºi înfometaþi de frumos. De aceea, biblioteca dispãrutului era
plinã de carte bunã, de raritãþi agonisite din anticariate, la care
se adãugau manuscrise originale ºi de mare preþ. Unei bibliote-
ci de cãrturar, foarte variatã, îi stã bine ºi alãturarea artei.
Masa de lucru a acestui cãrturar era plinã de obiecte rare ºi
preþioase: artofoare, sculpturi, lucrãri în metal bãtute în cio-
can, icoane vechi ºi ciupite de vreme ºi carii, alte podoabe ale
mâinilor de meºteri iscusiþi ºi închinãtori ai frumosului. De aceea
ne doare aceastã pierdere, deºi ºtim cã n-avem, aici pe pãmânt,
cetate stãtãtoare ºi anii omului sunt în mâna lui Dumnezeu. Bisericii
noastre îi sunt scumpi oamenii care zãbovesc pe carte, pe descifrarea
trecutului ºi pe învrâstarea lui cu timpul ºi cãutãrile noastre.

Deºi o anumitã inflamare solemnã se întâlneºte în panegiricul
bisericesc, esenþiale aici sunt trãsãturile de portret magistral, întru-
nind un fel de codificare de pecete care nu-i element de retoricã
ºi nu ºi-ar fi avut locul dacã nu ar fi pornit din concluzia verificabilã.
„Meºterul“ ni se înfãþiºeazã în felul unui „ierarh iluminat“, îndrumãtor
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ºi îndreptãtor ºi animat de un energetism de unicat, având o idee
inaltã despre datorie ºi voinþa îndârjitã de a realiza misiunea ce i
se hãrãzise. Soarta lui se dedicase, în câmp larg ºi cercetãri de
adâncime, clarificãrii de teme cu însemnãtate în ogorul acestei cul-
turi ºi deopotrivã „instruirii celor ce vin“ ºi sfãtuirii „celor ce erau“;
în totul, o imagine de Semãnãtor ºi de magistru incontestabil, ale
cãrui „cunoºtinþe“, cel puþin în momentul de faþã, nu pot fi egalate
de nimeni. Imaginea impresioneazã ºi impune, fiind prototipul me-
morabil al unui „ºef de ºcoalã“ admirat de discipolii selecþionaþi cu
grijã ºi in vederea unui obiectiv precis. Astfel doar se va putea înþelege
mai desluºit încredinþarea (ca vorbe de încheiere ale Episcopului Antim)
cã amintirea Vlãdicãi Tit va rãmâne pentru totdeauna vie ºi neºtearsã
în Biserica noastrã strãbunã ºi dorinþa ca nemuritoare sã-i fie
pomenirea. Însã pânã la urmã, ºi privind doar în superficie, profeþia
aceasta — cãci o profeþie ar fi trebuit sã fie — nu s-a împlinit deºi
„rãspândirea“ ucenicilor în „provincii“ s-a petrecut pas cu pas ºi a
îmbracat proporþii de fenomen. O cât de sumarã examinare de evoluþie
confirmã aceastã impresie ºi o întãreºte. Antonie Plãmãdealã, încã
prea puþin cunoscut atunci, va deveni episcop de Buzãu ºi apoi mi-
tropolit al Ardealului, ctitorind mânãstirea de la Sâmbãta de Sus,
de fapt o „Academie“ de tradiþie româneascã aproape secretã iar
prin operã ne-a lãsat o adevãratã directivã de atitudine ºi un model
de program ce va trebui descifrat ºi urmãrit. Nestor Vornicescu va
fi peste numai câþiva ani impunãtorul mitropolit al Olteniei ºi „apos-
tol al ideii strãromâne“, doctrinar al afirmãrii „dreptului românilor la
sfinþii proprii“ ºi erudit autor de construcþie cãrturãreascã înfãptu-
itã ºi nu doar proiectatã. Antim Nica va pãstori ca arhiepiscop la
Dunãrea de Jos, fiind înconjurat cu o veneraþie neobiºnuitã ºi un
respect impresionant, deºi ne-a lãsat o operã mai puþin proeminen-
tã decât proiectul însã iniþiative numeroase ºi inteligibile ca program
subsidiar. Justin Moisescu va fi patriarh; Benedict Ghiuº ºi Grigorie
Babus, alãturaþi lui Sofian Boghiu ºi lui Adrian Fãgeþeanu, vor ajunge
în preajma anului 2000 între înþelepþii secreþi ai românilor, a cãror
înþelegere superioarã a lumii ºi vremurilor va da un sentiment de
stranietate, „lucrând“ într-un fel misterios în straturi sociale ramifi-
cate. Alþii, atunci absenþi, între care o menþiune va trebui fãcutã
pentru arhiepiscopul de azi Bartolomeu Anania al Clujului, vor avea
o biografie de strãluciri incomparabile în asfinþitul vieþii pãmânteºti
care va însemna „urmã în istorie“ ºi, deci, o traducere din an în an
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a unei materii neperisabile ce se recunoaºte ºi astãzi, ca ºi ieri.
„Mesajul“, dacã a existat, aºa cum se presupune, s-a rãspândit. Însã
pentru câtã vreme?

„UMBRA“ ªI „IMAGINEA“ 
La drept vorbind, oricâte „izbânzi de ucenici“ am constata,

„amintirea vlãdicãi Tit“ nu a rãmas „neºtearsã“ iar „pomenirea“,
invocatã demult de vlãdica Antim Nica, nu se face. Fost-a aceasta
o soartã nefericitã ºi o posteritate ingratã ocazionate de o atitudine,
uitãtoare, de colectivitãþi ce îºi pierd ºi simþul de a se conserva ºi
memoria faptelor însemnate, fiind incapabile sã întreþinã ideea de
Pantheon? Cãci, de fapt, astãzi sunt prea puþini cei ce mai þin minte
„viaþa ºi faptele vlãdicãi Tit“ ºi tot mai puþini, ºi rari, cei ce încuviinþeazã
sã îºi aminteascã. Tot ceea ce se spune, se spune invocând „ima-
ginea“ concentratã în câteva formule, deºi umbra autoritãþii magis-
trale se observã mereu aºternându-se în lungi rãsfrângeri. Revizuirea
unui punct de vedere asupra operei, prea indefinit ºi formulat schema-
tic, este însã inevitabilã ºi am ºi încercat-o întâia oarã acum aproape
trei ani, fãcând la început un plan sumar însã plauzibil. Întâi ar fi
trebuit sã existe un „documentar de istorie traitã“, consistând în
evocãri de prezenþã a omului viu ºi chiar de istorie oralã, de vreme
ce în aceste medii se pãstreazã multe ºtiri prin memorizarea ada-
giilor ziditoare, constituind „cuvintele de folos“. Însã „izvoarele vor-
bite“ erau din capul locului puþine. Arhiepiscopul Antim, cãrturarii
Sofian Boghiu, Benedict Ghiuº sau Roman Stanciu, stareþul Cernicãi
de la începutul anilor ’70, devenit episcop, dispãruserã iar din cei
ce rãmãseserã unii îºi aminteau detalii mãrunte iar alþii nu ºtiau aproape
nimic. Chestionarul trimis cãtre câteva zeci de ierarhi ºi cãrturari
bisericeºti s-a înapoiat mai rar ºi cu doar câteva însemnãri succinte
ca rãspunsuri de unde abia cu greu s-ar putea extrage ceva. 

În legãturã cu acestã importantã personalitate a Bisericii noas-
tre strãmoºeºti nu am date biografice ºi nici nu cunosc evenimente
deosebite, afarã de faptul cã fiind izgonit de la Cernãuþi, s a retras
la Mânãstirea Cernica, probabil în anul 1944 ºi cã a fost un distins
cãrturar, publicând studii temeinice în revistele Patriarhiei Române —
scria Episcopul Epifanie al Buzãului, care, la vremea când Tit Simedrea
se afla la Cernica, stãreþea la Neamþ de aproape un an. Nici Arhiepis-
copul Bartolomeu Anania, de la Cluj, nu pãrea sã deþinã mai multe
detalii, aºa cum rezulta dintr-o scrisoare conþinând elogii dar nici
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un amãnunt de biografie: L-am cunoscut pe mitropolitul Tit Simedrea —
un mare cãrturar — dar nu atât de bine încât sã vã pot fi de folos
pentru ceea ce vreþi sã faceþi. ªi totuºi, cu o altã ocazie, Arhiepis-
copul Bartolomeu evocase pe Mitropolitul Cernãuþilor ºi precizase
legãtura cursivã cu el, ba chiar ºi apropierea ca ucenic, rostind aces-
te propoziþiuni: Vreau sã vã spun cã mitropolitul Tit Simedrea a fost
pânã la intrarea ruºilor în þarã, mitropolitul Basarabiei ºi Bucovinei.
A fost ultimul ierarh mare cãrturar al bisericii noastre, de o vastã
culturã ºi m-am numãrat printre puþinii sãi tineri prieteni, pentru ca
aproape sãptãmânal venea la mine în casã, ºi era o adevãratã
încântare sã stai de vorbã cu el, un ceas, douã, trei. Îi port o amintire
scumpã. 

Mai multe îndrumãri veniserã de la venerabilul cãlugãr Mina
Dobzeu, de la Mânãstirea „Sfinþii Petru ºi Pavel“ din Huºi, o legendã
a României secrete despre care se ºtia cã îl botezase în detenþie
pe Nicolae Steinhardt ºi ale cãrui puþine cãrþi aveau un regim de
raritate iar „Rugãciunea inimii“ se copia pe fragmente intrând în fol-
clor. El îºi amintea câte ceva, dar nu detalii ci doar „imaginea“:

Stimate domnule Artur, Cu respectul cuvenit, cu bunãvoinþã
vã comunicãm cã am primit scrisoarea d-voastrã, în care îmi soli-
citaþi sã vã informez despre personalitatea distinsã a Preasfinþitu-
lui Episcop de Bãlþi ºi Mitropolit al Cernãuþilor. În aceastã problemã
vã rãspund cã nu l-am cunoscut personal ci numai din auzite. Am
cunoscut un consilier de al lui la Episopia de Bãlþi, pãrintele consi-
lier Dumitru Balaur, care îmi povestea: Episcopul de la Bãlþi Tit
Simedrea cã era un Episcop cu demnitate, cult, bun administrator
ºi atât. La toate acestea vã felicitãm cã vã preocupã problema Înal-
tului Mitropolit, om de culturã mai ales cã vã este rudenie. Pãrin-
tele Mina Dobzeu

„Pãrintele consilier Dumitru Balaur“ îi fusese apropiat Mitro-
politului Tit ºi avusese, la rândul lui, o biografie aventuroasã; era
basarabean de obârºie ºi fugise în douã rânduri din Basarabia în
Regat, izgonit de ocupaþie; se nãscuse în 1903, în judeþul Lapuºna
ºi fãcuse studii de teologie ºi geografie. 

Cam tot pe atunci, eruditul ºi misteriosul Veniamin Micle, arhi-
mandritul de la Bistriþa de Vâlcea, reuºise sã smulga timpului necruþã-
tor o fãrâmã de viaþã semnificativã, evocând omul prestant ºi le-
gendar, respectat de contemporanii lui: 

Sfânta Mânãstire Bistriþa, 15 mai 2004 / Stimate domnule
dr. Artur Silvestri, Am primit scrisoarea Domniei Voastre, prin care
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Vã interesaþi despre vrednicul de pomenire mitropolit Tit Simedrea.
O singurã datã l-am vãzut, prin anii 1966-1967, când urmam cursurile
de doctorat la Institutul teologic din Bucureºti. Era într-o duminicã
ºi asistam la Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Elefterie“. În tim-
pul slujbei, vãd cã intrã un prelat, care m-a impresionat prin înfãþiºarea
sa distinsã ºi venerabilã. Eram împreunã cu un preot; el mi-a spus:
„Este Înalt Prea Sfinþitul Tit Simedrea, fostul mitropolit al Bucovinei“.
Din nefericire nu am avut ocazia sã-l cunosc personal. Este adevãrat
cã, ulterior — dupã cum V-am mai scris — am intrat în contact cu
savantele sale studii, în special cele privind monahismul, precum ºi
primele tipãrituri din þara noastrã, care mã preocupã ºi pe mine.
În prezent pregãtesc mai mult decât un studiu, probabil chiar o mono-
grafie a primului tipograf, Macarie Ieromonahul, folosind din plin
cercetãrile vrednicului mitropolit, împãrtãºindu-i concluziile la care
a ajuns. Aveþi dreptate cã ar fi o datorie de conºtiinþã repunerea în
valoare a operei sale. Arhim. Veniamin Micle

ªi acum, ca întotdeauna, memoria afectivã ºi „tipologia le-
gendarã“ împiedicau investigaþia sã înainteze. Spre a le depãºi era
nevoie de un program — care exista în concept — însã ºi de îndrumãri
de teren spre a se obþine documente. Abia par. Mircea Pacurariu,
eminentul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, formulase o „schiþã
de lucru“ unde se includeau obiective, etape, prioritãþi ºi surse posi-
bile — în douã scurte epistole ce vor trebui puse ca începutura oricãrui
studiu ulterior în aceastã materie, fiind, cum se spune, „casaþie în
problemã“: Mã bucur de cele ce mi aþi scris în legãturã cu Tit Sime-
drea. Despre Tit Simedrea nu s a scris mai nimic, doar necroloage
la moartea sa, ºi ce am scris eu în Dicþionarul teologilor românilor
(ed. II, p. 441 442). Ar merita o monografie de 250-300 pagini!
ªtiu cã un preot din jud. Suceava, fost student de al meu, cu fru-
moase preocupãri istorice, vrea sã scrie despre el într o revistã bi-
sericeascã din Moldova. V aº sugera sã i scrieþi ºi sã vedeþi dacã
a lucrat ceva sau nu. Se numeºte Dumitru Valenciuc, co. Volovãþ,
jud. Suceava, cod 5885. În orice caz, trebuie cercetate arhivele
eparhiilor în care a lucrat: Bucureºti, Bãlþi, Cernãuþi, Suceava ºi va
fi destul de dificil. Ar fi necesarã apoi o analizã temeinicã a operei
sale istorice, cãci a scris frumos ºi bine! /.../ Dacã el n-a avut parte
de o pãstorire liniºtitã nici la Bãlþi, nici la Cernãuþi, în schimb opera
sa ºtiinþificã rãmâne ca operã de referinþã pentru cercetãtori. Toate
lucrãrile mai noi îl citeazã, atunci când e vorba de „Pripeale“, „Viaþa
Sf. Nifon“ ºi celelalte. Dar, din pãcate, tocmai aceastã operã ºtiinþificã
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e tratatã cam sumar. De aceea, va fi nevoie ori de o ediþie nouã,
ori de o altã lucrare consacratã lui Tit Simedrea, pe bazã de docu-
mente din Arhiva Patriarhalã. Pr. Prof. Mircea Pãcurariu

Pãr. Valenciuc se ocupase cu adevãrat de biografia lui Tit
Simedrea ºi lucrase cu sârguinþã dar majoritatea cercetãrilor rãmãs-
eserã inedite, precum mãrturisea câþiva ani mai târziu când îmi
scrisese într-un mod surprinzãtor; el se concentrase însã asupra
unor amãnunte de biografie, având un caracter de „dezvãluire“ care,
fiind utile, clarificau detalii ºi doar atrãgeau atenþia asupra unei „lucrãri“
rãmase fãrã recunoaºterea meritatã: ian 2007 / Distinse Domnule
Artur Silvestri. Sunt preotul Valenciuc Dumitru din com. Volovãþ, jud.
Suceava. Îndrãznesc sã mã adresez Domniei Voastre cu rugãmintea
de a mã lãmuri în problema mitropolitului Tit Simedrea. Vã este cunos-
cut faptul cã, momentul plecãrii sale de la conducerea eparhiei
Bucovinei este complet nelãmurit. Motivaþia unei demisii din proprie
iniþiativã, vehiculatã de cãtre unii cercetãtori, nu stã în picioare. Mã
pregãtesc sã public o ciornã scrisã de mitropolitul Tit, în august 1944,
care, dupã umila mea pãrere, lãmureºte multe din dedesupturile
demisiei. Am gãsit informaþia cã Domnia Voastrã aþi publicat „Gân-
duri rãzleþe despre mitropolitul Tit Simedrea“. Din pãcate, în cursul
documentãrii pentru lucrarea „Emilian Antal, Lt. de mitropolit al
Bucovinei“, apãrutã în 2005, nu am avut la dispoziþie documentele
la care fac acum referire. Cartea /../ s-a bucurat de bunã primire
ºi în Ardeal, la Topliþa, dar ºi la Iaºi. Acum mã gândesc sã public
aceste documente pe unde voi avea posibilitatea, pentru a se cunoaºte
mulþimea mizeriilor pe care a trebuit sã le suporte vrednicul cãrtu-
rar. /../ Pr. D. Valenciuc

Însã opera ºi „mesajul“ rãmãseserã cu adevãrat fãrã o
înþelegere potrivitã în posteritate iar „lucrarea“ era întreruptã, aºa
cum apãrea pe suprafeþe? Ipoteza nu pãrea sã se confirme de vreme
ce pretutindeni evocarea studiilor de mari însemnãtaþi se fãcea
stãruitor iar istoriografia literaturii aºa-zise „vechi“ aproape cã pre-
lua prin compilaþie încheierile lui Tit Simedrea despre Filotei de la
Cozia, tipograful Macarie ºi „viaþa mânãstireascã anterioarã anului
1370“. Rezultã cã opera vorbea cu putere prin mijlocitori iar „prezenþa
tipologicã“ rãmãsese întipãritã într-un strat de rezonanþe perpetue.

Aceeaºi „imagine“ compusã din concluzii de personalitate, bi-
bliografie ºi „cursus honorum“ reieºea ºi din scurta evocare fãcutã
de respectabilul episcop Gherasim Cristea, al Râmnicului, unde ima-
ginea cãrturarului studios, întâlnit în Biblioteca Academiei cãtre
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sfârºitul „deceniului criminal“, constituie o relativã noutate: Maestre
Artur Silvestri, Cu privire la vrednicul de pomenire — fostul mitropo-
lit Tit l-am cunoscut mai bine pe când frecventa Biblioteca Acade-
miei din Bucureºti, prin anii 1958-1960, în sala bibliotecii „Cartea
rarã“. Mitropolitul Tit al Cernãuþilor, a fost un ierarh, cult prietenos,
comunicativ, bun român ºi preot ales, a fãcut cinste Bisericii Orto-
doxe Române. La Cernãuþi, între alte activitãþi culturale ºi de viaþã
duhovniceascã a avut bune relaþii cu un grup de intelectuali care,
în criza de viaþã duhovniceascã, care avea sã se instaleze cu venirea
comunismului, au constituit „Rugul Aprins“ de la Mânãstirea Antim
din Bucureºti, iniþiat de gazetarul Sandu Tudor, mai târziu schimon-
ahul Daniil — fost stareþ la Mânãstirea Rarãu, care a durat pânã
prin anul 1949, când a fost desfiinþat de comuniºti. Mitropolitul Tit
ºtiu cã s-a ocupat de trecutul ºi viaþa Schitului Titireci din judeþul
Vâlcea. De asemenea, s-a ocupat de cãlugãrul Macarie, care a tipãrit
Liturghierul slavon la 1508, susþinând cã a fost român.

„OMUL SECRET“ 
De fapt, „noutatea“ privitoare la Biblioteca Academiei se dis-

tingea ºi într-o repede evocare fãcutã de mitropolitul Antonie
Plãmãdealã drept rãspuns la câteva întrebãri ce i-am trimis pentru
„Modelul Omului Mare“ unde acest scurt fragment, inedit pânã astãzi,
nu a intrat:

Cum vã amintiþi de Mitropolitul Tit Simedrea? I.P.S. Dr. Antonie
Plãmãdealã: Pe Mitropolitul Tit Simedrea l-am cunoscut destul de
bine. Dupã ce a venit de la Cernãuþi ºi s-a stabilit în Mânãstirea Cer-
nica, venea des prin Bucureºti, unde ºi slujea: Era un mare mi-
tropolit, cãrturar de care þineau seama toþi. Nu ºtiu sigur de
ce a plecat de la Cernãuþi. Cum însã eu l-am întâlnit dupã rãzboi,
cred cã a plecat din pricina rãzboiului. L-am întâlnit adesea pe la
Academia Românã, la bibliotecã, pentru cã era destul de studios.
El a publicat cel dintâi din scrierile unui cãlugãr de la Cozia. A scris
{despre} primele documente descoperite în Mânãstirea Cozia /../
care au fost socotite scrierile cele mai vechi de pe teritoriul þãrii
noastre. ªtiu cã era un cãlugãr bun, ºi nu ºi-a încetat încer-
cãrile nici când a fost în Mânãstirea Cernica. Cred cã era foarte
bãtrân. Îmi aduc aminte bine de el, fiindcã el a fost unul din cei trei
episcopi care m-au hirotonisit pe mine întru arhiereu, în ziua a treia
de Crãciun, în anul 1970. Mi se pãrea cã e de o liniºte cumva
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fantasticã. Nu l-am auzit plângându-se vreodatã de ceva. Aºadar,
el m-a hirotonisit împreunã cu patriarhul Iustinian ºi Episcopul Antim
Nica. Îi doresc o mântuire în cerurile lui Dumnezeu, iar liniºtea
lui sã-mi dea ºi mie putere, sã fiu mereu liniºtit în Domnul.“

Dar în stilul de profetism senin din scrierile de amurg, Antonie
Plãmãdealã rezuma o legendã ºi indica o altfel de realitate unde nu
apare doar prestigiul cãrturarului „de care þineau seama toþi“ ci ºi
„omul încercat“ însã stoic, trãind cu o „liniºte cumva fantasticã“ ºi
fãrã a se plânge „vreodatã de ceva“. Concentrarea este impresio-
nantã deºi textul pare surprinzãtor de sumar. Apar aici „Biblioteca
Academiei“ ca loc de catedrã portativã unde Învãþãtorii Secreþi ai
vremii oficiau ºi adunau prin alegere de ucenici (o temã ce va tre-
bui studiatã cu timpul ºi lãmuritã); „triumviratul episcopal“ ce con-
sacrã ºi unde Mitropolitul Tit stãtea alãturi de patriarh în ipopsifierea
candidatului la arhierie ce va deveni marele mitropolit de Ardeal; apoi,
impresionantã ºi tulburãtoare, rugãciunea de final, adresatã ca unui
sfânt: iar liniºtea lui sã-mi dea ºi mie putere, sã fiu mereu liniºtit
în Domnul. Cãci ce altceva ar putea sã însemne aceste cuvinte de
neuitat, de invocare aproape ºoptitã, seninã ºi încrezãtoare? 

Un aer de mistic insondabil începea sã se întrevadã, aici abia
presimþit, dar l-am întâlnit mai pronunþat ceva mai târziu citind câte-
va rânduri de evocare a hirotoniei sale, fãcutã de pr. Dumitru Bejan
într-un fel ce conþine dezvãluirea unei iniþieri de o facturã stranie:
În anul 1940, mitropolit al Bucovinei de Nord, cu sediul la Cernãuþi,
era Tit Simedrea. Un ierarh foarte deºtept. Era din Teleorman. Istoric
mare. El m-a hirotonit. Înainte de hirotonie mi-a zis aºa: „Eu te hiro-
tonesc, dar sã ºtii, când vei sta cu mâinile pe colþul Sfintei Mese ºi
eu îþi voi pune mâinile pe cap, sã ceri de la Dumnezeu o harismã.
Harul preoþesc îl au toþi preoþii egal, dar harismele nu le au toþi. E
o deosebire. ªtim de harul Preoþiei, una din cele ºapte Taine, pe
care îl au toþi preoþii, dar harisma este un dar special, pe care îl
are cineva. Poate sã nu fie preot; dar în special preoþii îl au, dacã
îl cer!“ ªi am cerut. ªi mi-a dat, pãrinþilor. Orice candidat trebuie sã
cearã o harismã, când citeºte arhiereul cele trei rugãciuni. Ai timp
sã ceri de la Dumnezeu o harismã. Uitã-te la Sfântul Pavel ºi vezi
ce daruri sunt de la Duhul Sfânt: predica, puterea de pãtrundere
în inima omului, harul de a vindeca bolnavi, harul scrisului. Crezi
cã-i uºor sã ai cinci talanþi? Trebuie înmulþit, dublat harul“ 

Alte câteva consemnãri risipite într-un loc ºi în altul îngroºa
ceaþa deasã a supoziþiilor din care astãzi este cu neputinþã de a se
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extrage o concluzie desluºitã. Sunt unii care îi atribuie Mitropolitu-
lui Tit rostul de a fi iniþiat „miºcarea Rugului Aprins“ de la Mânãstirea
Antim, legându-l de prezenþa neobiºnuitã a Mitropolitului Nicolae al
Rostovului ( exilat la Cernica în vreme de rãzboi ) ºi a însoþitorului
acestuia, profeticul cãlugãr Ioan Kulaghin, „cel Strãin“, cel ce desluºea
viitorul. Alþii sunt de pãrere cã întâile îndemnãri în vederea acestei
„renaºteri neo-bizantine“ s-ar documenta în epoca pãstoririi de la
Cernãuþi unde ar fi primit, la începutul anilor ’40, pe Sandu Tudor
ºi încã ºi pe alþi cãrturari dedicaþi „trãirii mistice“ ºi i-ar fi instruit,
creind un program ce a fructificat ulterior. În lipsã de documente,
„versiunile“ sunt neobiºnuite ºi conduc la încheieri ce nu trebuie dez-
voltate, mãcar din prudenþã. Mareºalului Antonescu i-ar fi stat aproape
ºi l-ar fi sfãtuit cu înþelepciune ºi solidar. Ar fi fãcut scãpaþi mulþi
evrei din Cernãuþi ºi ar fi creat „reþele“ bucovinene de felul celei ce
l-a inclus pe Raoul ªorban în Ardeal. I-ar fi fost apoi duhovnic ºi
îndrumãtor patriarhului Justinian; ar fi practicat un gen de isihasm
de iluminat iar pe „tinerii vremurilor postbelice“ i-ar fi povãþuit în ve-
derea rãspândirii în geografie, atunci când timpurile ne-o vor cere.
Rezultã cã „justinienilor“ îndrumaþi de Patriarh, ar trebui sã le
adaugãm pe „simedriºti“, o confrerie care s-a rezemat cu precãdere
pe „osul basarabean“ ºi pe celula romanitãþii de Rãsãrit, încercatã
de ocupaþiile prelungite. Sunt, însã, ipoteze despre care nu s-ar putea
spune nimic verificabil deºi, însumate din alãturare de izvoare diverse,
acestea existã ºi se citesc uneori.

AMINTIRI DINTR-O „CARTE VORBITÃ“
Acestor detalii stranii ce ar trebui legate altfel spre a fi cla-

rificate, li s-a adaugat într-o vreme încã unul, absolut tulburãtor. În
vara lui 2007, la câteva sãptãmâni dupã ce publicasem o micã
broºurã cu titlul „Regula Chiliei Luminate“, am primit un mesaj de
la Schitul Locurele, unde se retrasese venerabilul cãlugãr Adrian
Fãgeþeanu, care plecase de câþiva ani de la Mânãstirea Antim pãrând
a dori sã îmbrace „marea schimã“ (o treaptã a esoterismului orto-
dox despre care se vorbeºte prea puþin ºi nu se ºtie aproape nimic).
Deºi nu îºi luase „chipul îngeresc“ dupã tipic, era evident cã trãia în
pustnicia mãrilor mistici ºi cã, ajuns la o vârstã de patriarh biblic,
ar fi voit sã comunice altceva decât se spune în mod curent. Ceea
ce aflasem m-a descumpãnit cãci, ºtiind cã îi sunt „rudenie“ Mitro-
politului Tit, se hotãrâse sã îmi destãinuiascã profeþia acestuia despre
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viitorul României . Insã deºi aº fi dorit, nu am urcat în munte sã-l
întâlnesc cãci mi-am dat seama cã nu eram nici pregãtit ºi cred cã
nici vrednic sã o ascult. Abia am reuºit sã scriu câteva întrebãri
oarecari ºi sã i le trimit printr-un mesager care a ºi înregistrat cele
ce socotise util sã rãspundã ºi le-a transcris întocmai aºa cum
sunt aici:

Aºa am ajuns la Mitropolitul Tit Simedrea; de ce? Nu aveam
nici o idee despre mãnãstire, nu ºtiam dacã tineri ca mine, necre-
dincioºi ºi plini de greºelile tinereþii, {sunt primiþi}; pentru cã eu am
dus o viaþã de Heidelberg cât am fost student la drept, numai cu
bãuturã, femei ºi distracþii dintre care nu toate erau dupã ideea
creºtinã. ªi am cãutat un fost coleg al meu de liceu ºi de joacã care
fusese profesor de filosofia creºtinã — cred cã acum nici nu se mai
predã- ºi m-am dus la el ºi i - am spus cã nu pricep cum ar trebui
sã vorbesc cu un stareþ sau cu un episcop sau mitropolit. Când am
ajuns la uºa lui Vasile Boacã, am ciocãnit ºi a ieºit alt arhimandrit
ºi m-a întrebat: „Pe cine cãutaþi?“ I-am rãspuns {ca} pe pãrintele
Vasile Boacã. L-am întâlnit, i-am spus ce am pãþit ºi cã vreau sã
ajung la mãnãstire ºi sunt dezorientat, nu ºtiu la cine sã mã duc ºi
cum sã fac. I-am spus cã am studiat dreptul ºi literele ºi mi-a spus
cã nu mã sfãtuieºte sã merg acum la mãnãstire pentru cã un tânãr
cu studii nu e bine primit pentru cã este acuma o stare aºa de nu
se ºtie cu ce scop ai venit, nu se are încredere în stareþ, în noii-
veniþi, chiar dacã au studii multe, nici cã va asculta, nici cã va munci.
În acest timp, duhovnicul cu care discutam este chemat de mitro-
politul Tit Simedrea la Cancelaria Mitropoliei. Îmi zice „Uite, mã cheamã
I.P.S. Mitropolitul Tit Simedrea, mã cheamã la Cancelarie ºi cu ocazia
asta vino cu mine ºi am sã-l rog pe el sã-þi dea un rãspuns la ceea
ce vrei tu“. M-a luat aproape cu sila, eu eram mai timid, aºa, nu
îndrãzneam sã merg; ºi m-a dus acolo. Când i-a spus mitropolitului
Tit Simedrea cã vreau sã merg la mãnãstire, el i-a zis foarte intere-
sat „Vorbim mai târziu de problemele Cancelariei ºi acum lasã-mã
cu el ºi ne vedem mai târziu, pentru cã acum nu vreau sã fiu de-
ranjat: vreau sã vorbesc cu el“. Pe masã avea niºte cãrþi. A deschis
în faþa mea douã volume de istoria creºtinismului ºi mi-a spus cã
le þine în faþã ºi de câte ori le citeºte lãcrãmeazã când ºtie ce a
fost creºtinismul la noi în þarã, secole întregi. Uneori, traversând
peste Carpaþi, veneau din alte þãri cãlugãrii sihaºtri sã întâlneascã
sihaºtrii noºtri, veneau din Rusia, din Grecia sã asculte sfaturile ºi
din cauza asta lãcrãmeazã; ºi a repetat de câteva ori aceeaºi idee
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cã secole de-a rândul în Carpaþii noºtri a fost o viaþã adevãratã,
creºtineascã. ªi monahii acum nu mai au încredere unii în alþii ºi
sunt dezbinaþi. Aproape douã ore m-a þinut explicându-mi aceeaºi
problemã, dar cu alte cuvinte. ªi apoi zice: „Mi-a spus ºi pãrintele
arhimandrit ºi alþii, ºi îþi spun ºi eu, cã poþi sã mergi dar nu la orice
mãnãstire. Acum am treburi urgente cu niºte ºedinþe aici la mitropolie
dar peste douã sãptãmâni eu merg la mânãstirea Putna ºi atunci
vino, cã te iau ºi pe tine. Te duc acolo cã acolo sunt eu stareþ, cã
nu stricã când cineva îmi ia locul“. Atunci ne-am luat rãmas bun ºi,
repet, cã în aceste douã ore de mai multe ori a oftat Tit Simedrea
când îºi amintea de viaþa trecutã. Dupã ce am ieºit, m-am gândit:
ce sã mai aºtept eu douã sãptãmâni ºi sã-l deranjez pe mitropolit?
M-am dus la garã la Cernãuþi ºi am întrebat când este tren spre
Mânãstirea Putna ºi mi s-a rãspuns cã seara târziu, dupã miezul
nopþii: ajungi acolo cu trenul de persoane pânã la Rãdãuþi iar de
acolo înainte, cu un tren de munte. Am luat bilet, am plecat, am
ajuns într-adevãr dupã miezul nopþii la Putna, pe la ora 3 noaptea:
nu ºtiam drumul spre mãnãstire, am stat în sala de aºteptare a
gãrii pânã dimineaþa, când m-am dus spre mãnãstire . ªi când am
ajuns acolo, mãnãstirea era plinã de credincioºi cãci eu nu ºtiam
cã e Hramul mãnãstirii ºi era o mulþime de þãrani care aduceau de
toate la mãnãstire. Slujba m-a impresionat mult ca de altfel ºi ceea
ce am gãsit la Putna; iar dupã slujbã toþi au fost invitaþi la masã,
eu însã am rãmas în bisericã cã, de, nu adusesem nici un dar. Îmi
spuneam cã eu n-am ce cãuta la masa tuturor când eu nu am adus
nimic. Un cãlugãr a venit peste vreo jumãtate de orã în bisericã sã
ia o carte ºi,vãzându-mã, îmi zice: „De ce stai aici? De ce nu vii la
masã?“. „Pãi dacã n-am adus nimic?!“. M-a luat cu forþa când a auzit,
spunându-mi: „Nu-i nimic!“ 

Mitropolitul Tit Simedrea cred cã m-a pus la încercare ºi a
dorit sã vadã dacã eu doresc sincer sã merg la o mãnãstire sau
mã socoteam inapt pentru alte funcþii sau vieþuiri. ªi abia când ºi-a
dat seama cã nu mã intereseazã alte funcþii — cu toate cã aveam
destulã pregãtire, cã am ocupat funcþii destul de importante- nu mã
mai interesa altceva, nici cãsnicia, nici familia, ci numai sã rãspund
recunoºtinþei lui Dumnezeu cã m-a salvat de la moarte. Auzisem cã,
din toþi episcopii ºi mitropoliþii þãrii, Tit Simedrea era cel mai cult .
M-am convins de aceasta dupã opt ani când l-am cunoscut pe pãrin-
tele Daniil care era la mãnãstirea Antim: ºi el mi-a spus cã toatã
lumea ºtie de la el cã a fost convertit din cauza unei vizite pe care
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a fãcut-o la Sfântul Munte la Athos . Mie însã mi-a spus în particu-
lar cã pe el vlãdicul Tit Simedrea l-a convertit cu adevãrat ºi el l-a
îndemnat la lucrarea Rugului Aprins care s-a desfãºurat câþiva ani
la Antim, la Govora, ºi ne-a folosit pe noi ca un fel de comensori,
administratori sau sã pregãtim toate cele necesare în mod special
pentru slujbele de noapte, dupã îndurarea Sfîntului Munte, care s-a
fãcut la Antim ºi la Govora.

Ce ºtiþi dumneavoastrã despre Rugul Aprins ºi dacã existã un
secret al Rugului Aprins?

În Biblie scrie foarte clar cã Moise când s-a urcat în muntele
unde a primit poruncile de la Dumnezeu, a vãzut cã un rug, un arbust
ardea cu o flacãrã diferitã, specialã, neasemãnãtoare cu flacãra Pe
care o vedem când arde orice lucru, ºi totuºi nu se prefãcea în cenuºã
ºi era mult mai verde, mult mai viu ca alþi copaci. Aºa era înþelesul
cã atunci când focul este dumnezeiesc, existã ceva ce nu putem
percepe, ceva frumos, care te întinereºte, te învioreazã, cum s-ar
zice te face cum erai în tinereþe, asta simþi. Deci, din cauzã cã, în
timpul marxismului, creºtinismul era pus la mare încercare de foarte
mulþi ce dirijau ºi preferau sã spunã cã nu mai sunt credincioºi, numai
sã spunã,/../ Din aceastã cauzã educaþia copiilor a rãmas cu totul
neglijatã ani de zile ºi acum se simte cã ºi fiii celor de atunci nu
sunt credincioºi. Deºi au fost botezaþi. ªi cred cã la sugestia I.P.S.
Tit Simedrea, Sandu Tudor a pornit aceastã miºcare a „rugului aprins“
{Dar} pe urmã toþi au fost arestaþi ºi condamnaþi. Sandu Tudor a
fost bãtut ºi chiar a murit în timpul bãtãilor la închisoarea de la Aiud
unde trebuia sã ispãºeascã o condamnare de 25 de ani. Eu am fost
al doilea ca maximã de condamnare, 20 de ani de temniþã grea ºi
muncã silnicã.

Sandu Tudor ne spusese cã el a ispãºit ºi cum a fost conver-
tit la Sfântul Munte. El s-a dus cu un gând foarte urât acolo: era
un foarte mare talent ca scriitor ºi a scris niºte cãrþi foarte cãu-
tate de cei care îºi bat joc de credinþã, a câºtigat avere cu aceste
cãrþi, dar nu aºa mare cum a câºtigat cu alte câteva cãrþi . /.../
Când i-a povestit cum a fost un refugiat in viaþa veºnicã, cînd s-a
convertit, vlãdicului Tit Simedrea, acesta/.../ le-a spus cã altul este
rostul cãrþilor: ca în rândul monahilor sã înceapã într-adevãr o viaþã
duhovniceascã superioarã. Tit Simedrea era foarte iubit de subal-
terni, aceasta nu din respectul pentru rang ci cu toatã dragostea
sincerã pe care o aveau cei care erau conduºi de mitropolit./../
El nu îngãduia sã spunem formula asta de „prea sfinþite“, pentru cã
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spunea cã nu poate fi el „cel prea mare“, nu-i prea bun, pentru cã
Dumnezeu e a-tot-bun. Era singuratic ºi rugãtor. Aºa mi-au spus
toþi pe care i-am cunoscut ºi cu care am vorbit despre el, cã tot
timpul — mai ales ziua — fiind foarte ocupat cu subalternii, noaptea
se trezea ºi scria. Dormea foarte puþin ºi mai toatã noaptea scria,
pentru cã noaptea se simþea liniºtit. 

Avea ceva special, avea ceva al lui, aparte, care-l inspira, cre-
deþi cã pogorâse duhul sfânt asupra lui?

Ceea ce mi se pare ºi mie ºi altora li s-a pãrut cã avea ceva
deosebit: fãcea totul din dragoste adicã voia sã facã ºi el ºi apre-
cia foarte mult pe cei care nu erau egoiºti; fiecare fãcea bine altora.

Când l-aþi vãzut ultima datã, vã aduceþi aminte ce aþi vorbit,
cum vi s-a pãrut dupã anii trecuþi?

El a mai venit la mãnãstirea Antim unde era miºcarea „rugu-
lui aprins“, ºi când au fost arestaþi ºi condamnaþi eram sigur cã îl
vor aresta ºi pe el. Comuniºtii aveau o practicã diplomaticã deosebitã
dar pe vlãdica nu l-au arestat ca sã nu se spunã în strãinãtate cã
biserica e persecutatã de sus în jos. Nici un mitropolit de-al nostru,
nici patriarhul, n-au suferit aceasta, dar erau mii de închisori ºi lagãre,
aºa cã pe el l-au cãutat numai din punct de vedere diplomatic ºi nu
l-au arestat.

Aþi avut atunci o discuþie specialã cu el?
Nu, n-am avut, dar mereu repeta Sandu Tudor cã lui îi datore-

azã toatã revenirea la adevãr. Ceea ce v-am spus eu acum nu avea
cine sã-i spunã domnului Silvestri. Cã rodul Sfântului Munte nu e rezul-
tatul poveºtii lui Sandu Tudor, nu-i Sfântul Munte în orice caz, deºi
toþi spun acest lucru, ci ºi al lui Tudor. Ne-am confesat când eram
împreunã la Schitul Crasna în ’67, numai noi doi eram aici.

Dacã nu se întâmpla nimic ºi totul mergea bine conform pla-
nului stabilit ºi scopul miºcãrii rugului aprins se materializa, ce se
întâmpla?

Scopul acestei miºcãri era tot duhovnicesc ºi, într-adevãr, ºi
pãrintele Daniil {Sandu Tudor}, ºi mitropolitul Olteniei Firmilian au spus
cã vom organiza întâlnirea tuturor cãlugãrilor din þarã ca sã schimbe
rânduiala: cã fiecare mânãstire avea regula ei ºi se dorea ca toate
mãnãstirile sã aibã aceeaºi rânduialã, aceeaºi regulã ºi pentru asta
a fost numit pãrintele Daniil la Crasna — Gorj ºi pe mine m-a pus sã
chem ºi sã pregãtesc chemarea tuturor cãlugãrilor. ªi mitropolitul
Firmilian, care-mi fusese profesor la seminar înainte, ºtia de acest

21



lucru. Tot la sugestia vlãdicului Tit Simedrea se fãcea o singurã rân-
duialã pentru toate mãnãstirile din þarã.

Deci ideea miºcãrii „rugului aprins“ aparþine clar mitropolitu-
lui Tit Simedrea?

Da, el a fãcut totul din ce s-a putut face ca acest scop sã fie
atins, dar nu s-a putut din cauzã cã toþi am fost arestaþi. De la Cras-
na-Gorj a fost arestat Sandu Tudor ºi, în scurt timp, eu.

Ce credeþi cã s-ar fi întâmplat în Biserica Ortodoxã ºi în Româ-
nia de azi dacã atunci aceastã miºcare se concretiza?

Dupã pãrerea mea ar fi fost un impuls ce s-ar fi simþit extra-
ordinar în câteva decenii, producând o schimbare majorã în Bise-
rica Românã. 

/.../ Dacã aþi fi în puterea vârstei acum aþi încerca o reiniþiere
a miºcãrii „rugului aprins“? Cât de bunã ar fi pentru România mate-
rializarea miºcãrii „rugului aprins“? 

Ar fi bine pentru România sã se concretizeze acest lucru dar
în împrejurãrile ºi stadiul în care a ajuns acum Biserica nu-i poþi uni
nici pe monahi, nici pe creºtini, nici pe vlãdici. Nu-i poþi uni. Chiar
pentru mine e un fel de semn de întrebare dacã în viitor se va face
ceva sau nu. Eu am un fel propriu de înþelegere a lucrurilor astfel:
întotdeauna când o furtunã puternicã face dezastre, întotdeauna sunt
loviþi copacii din vârf, nu cei de jos. Deci întâi lovirea se face împotri-
va capului Bisericii ºi a celor apropiaþi lor ca ei sã conducã haosul
ºi nu politicul. Da. S-a exprimat acest lucru ºi în creºtinism: ucideþi
pãstorul ºi i se va risipi turma. De aceea, biserica ortodoxã are o
rugãciune întâi pentru capii bisericii ºi apoi pentru noi, ceilalþi.

Credeþi cã „rugul aprins“ va înflori vreodatã în România?
Abia dupã ce Dumnezeu va interveni ca domnia lui Anticrist

sã se termine.
Credeþi cã se va mai naºte în viitor un Tit Simedrea care sã

concretizeze miºcarea „Rugului aprins“?
Cred cã nimeni nu poate sã prevadã acest lucru dar atunci

când prorocul Ilie vedea cã în jurul lui e haos, cerea lui Dumnezeu
poveþe, iar Dumnezeu i-a rãspuns: Cine ºtie cãile vii sunt în munþi
necunoscuþi ºi care au pusã nãdejdea în Dumnezeu.
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„RUGUL APRINS “ DE LA ANTIM 
Recitind documentele adunate aici întâi de toate ca sã nu se

piardã, mi-am dat seama cã deºi par a fi sumare ºi, unele, chiar
destul de puþin semnificative, dau o impresie de indistinct miste-
rios ºi parcã ascund ºi o altã dimensiune decât cea vizibilã. Cele
mai multe „contururi nedefinite“ se întâlnesc ori de câte ori se invocã
istoria „Rugului Aprins“ ºi, mai mult decât atât, însãºi ideea care
creeazã sentimentul cã ne vorbeºte „în mai multe limbi“. Existã, deci,
un „secret al Rugului Aprins“ de la Antim? 

De obicei, evocãrile se opresc la „moment“ ºi la „context“ iar
analiza, atunci când se face (deºi folosind o materie prea de tot firavã
în absenþa documentului extins) deplânge felul cum „miºcarea“ a fost
întreruptã ºi cum iniþiativa, indiferent de unde ar fi pornit, s-a aflat
prea repede culcatã la pãmânt. Lipsesc deopotrivã „preistoria“ (adicã
originile ºi izvoarele) ºi „post-istoria“ (deci ecourile ºi efectul) care,
însã, au mai mare însemnãte decât episodul cronologic.

La drept vorbind, miºcarea „Rugului Aprins“ de la Antim „nu
a fost o miºcare“ dacã ar fi sã ne alãturãm în concluzie Pãr. Arse-
nie Papacioc însã, deopotrivã, aceasta ascunde ºi o altã semnifi-
caþie, mai înaltã, ce depãºeºte datele consemnate ºi se include în
imemorial ºi pecetluit. Cãci, de fapt, „rugul aprins“ trebuie socotit
însuºi felul nostru de a reacþiona istoriceºte ºi mecanismul ireductibil
ce îngãduie mulþimea de „renaºteri“ periodice care au o aparenþã
de inexplicabil ºi de miracol. 

O exegezã în enigmatic ar fi posibilã deºi în aceastã materie
concluziile sunt de obicei privit circumspect ºi luate în derâdere. Fapt
este cã „Rugul aprins“ al lui Moise se localizeazã pe Muntele Sinai,
nu departe de „Mânãstirea Sfânta Ecaterina“, un „loc“ izolat ºi o cetate
sacrã terestrã, unde se pãtrundea printr-o intrare situatã la zeci
de metri de pãmânt. Aici, într-un Loc consacrat unde stau manu-
scrise vechi ºi numeroase, multe încã necunoscute (ºi de o însem-
nãtate ce rivalizeazã cu Vaticanul, fiind poate „un sediu de enigme
pãzite“) cel dintâi hram fusese „Schimbarea la Faþã“ ºi în vremea lui
Justinian fusese populatã cu bessi, o seminþie tracicã de la Dunãrea
de Jos, precum susþine D. Stãniloae într-un studiu ce încã nu a fost
dezvoltat decât sumar — deºi în manierã eruditã — de cãtre Aurora
Petan ºi Mihai Andrei Aldea. Însã Tit Simedrea iniþiase „Rugul Aprins“
de la Mânãstirea Antim încã de la începutul anilor ’40, pe când se
afla cu ºederea de arhiepiscop la Cernãuþi, ºi îl aºezase în ideea
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„Schimbãrii la Faþã“, care poate prin coincidenþã este ºi „ziua muntelui
Ceahlãu“. Un aer iniþiatic existã. Cu „Basarabia“ — ilustrând drama
noroadelor persecutate — ºi cu „Bucovina“, loc de consacrãri rãspân-
dite în mânãstiri emblematice, suntem într-o geografie de sensuri
concentrate, având Muntele Sfânt în însãºi prototipul de aºezare.
Cu Antim, unde pretutindeni se re-aminteºte cãrturarul ucis, mar-
tirul cãrþilor ziditoare, „Fondatorul“ de bibliotecã, adaosurile se
proiecteazã în sacrificial. Apoi, „învãþãtura“ ºi „discipolii“, existând,
deci, o lecþie nerostitã, ucenici rãspândiþi, „misiune“ ºi o poruncã
din vremuri neidentificate. Acestea pot fi „coincidenþe“ sau „sim-
boluri“ însã, ori de unde le privim, au o greutate de semn ºi potrivire.

Indiferent cum ar fi, „uitarea“ lui Tit Simedrea începe sã se
explice. În fond, aceasta este pedeapsa spiritului creol care lucreazã
sistematic ori poate numai intuitiv. Tot ceea ce i-a orânduit opera îi
este potrivnic „rãului românesc“ cãci el s-a exprimat prin „fãcut“ (ºi
arareori în teorie) în direcþii care acestuia nu-i plac. Recapitularea
tematicã impune ºi motiveazã. Prin imnograful Filotei, ne-a arãtat
calea ofensivã ºi afirmarea în universal; prin „continuitatea ºi
strãvechimea mânãstirilor“ ne-a dat întãrirea autohtonismului uimi-
tor ºi manifestat în realitãþi paralele care nu-i obligatoriu a se con-
semna; prin micile monografii de „lãcaºuri regionale“ ne-a evidenþi-
at înrãdãcinarea în Loc; iar prin „Rugul Aprins“ întrevedem reazemul
de recucerire ºi secretul „focului imaterial“ care lucreazã alãturi de
timp, precum cãlugãrul de la Sfânta Sofia care liturghiseºte din ziua
Cãderii Constantinopolei, aflându-se într-o altã dimensiune. Acestea
nu sunt îngãduite în vremurile ce trãim când tocmai „Locul“, „Nea-
mul“ ºi afirmãrile necontrolate se expun condamnãrii ºi trebuie sã
fie aºezate în genunchi spre a se încuviinþa triumful expasiunii în
uniforme. 

Dar în esenþã „uitarea“ însãºi devine o cheie a înþelegerii
ºi nu, aa cum ne apare în superficial, subiect de dramã personalã
ºi de ieremiadã în tema zadãrniciei universale. Cãci, de fapt, în aces-
te straturi enigmatice „persoana“ sau „omul trecãtor“, nici nu con-
teazã ºi chiar dacã este uitat ori desfãcut de identitate, ne rãmân
concluziile transmise pe cãile anonimatului imemorial, ca ºi faptul
de folclor. Dincolo de prezenþe stau, aºadar, „Focul fãrã moarte“,
„înrãdãcinarile“, memoria nedesluºitã epic însã tradusã în peceþi. 

9 Aprilie 2007, Sfintele Paºti
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