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Lect.dr. pr. Ion Vicovan

După cum se cunoaşte, informaţiile despre Mitropolia Moldovei în
veacul al XIV-lea sunt foarte puţine şi ele provin exclusiv din surse
externe. La fel, pentru prima jumătate a veacului următor. Abia cu domnia
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504), când Moldova cunoaşte o stare de
maximă înflorire, sub toate aspectele, care nu va mai fi atinsă de succesorii
săi, încep să apară ştiri despre Biserica din Moldova din surse interne, în
special din acte de danii.
Din astfel de izvoare aflăm câteva menţiuni despre mitropolitul
Teoctist, cel care avea să-l ungă domn pe cel care va deveni “cel Mare” şi
“cel Sfânt”1.
Întrucât anul 2004 este declarat an omagial, anul ştefanian, apreciem
că este de datoria noastră de a-i aduce şi noi un smerit omagiu celui care a
fost deodată “Mare” şi smerit, “sfânt” şi preocupat de căinţă. Iar omagiul
pe care cu smerenie şi recunoştinţă I-l aducem este de a contura pe
parcursul câtorva pagini viaţa şi activitatea celui care la Direptate l-a
pomăzuit domn, mitropolitul Teoctist I.
Despre acest mitropolit al Moldovei se găsesc câteva informaţii în
Letopiseţele de la Putna I şi II, în letopiseţele lui Grigore Ureche (şi în
interpolaţia la letopiseţul lui) şi Nicolae Costin, în Cronica moldo-polonă,
în Istoria pentru Sfânta Mânăstire Putna a arhimandritului Vartolomei
Măzăreanu ş.a.

1

Ion Todiraşcu, Ştefan cel Mare, în vol. IV, cu titlul “Istoria Românilor – De la
universalitatea creştină către Europa «patriilor»”, sub egida Academiei Române, secţia de
ştiinţe istorice şi arheologie, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 364.
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Ce aflăm din sursele citate despre mitropolitul Teoctist? Aflăm că
mitropolitul Teoctist fusese hirotonit de patriarhul Nicodim de Ipek 2, deşi
Misail Călugărul afirmă că a fost hirotonit “la patrierşia de Ahrida” 3. Cum
se explică hirotonia lui Teoctist la Ipek, şi nu la Constantinopol sau în ţară?
Că nu a fost hirotonit la Constantinopol, este limpede de ce: în 1453
Constantinopolul căzuse sub turci. În afară de aceasta, între 1450-1454,
scaunul de patriarh era vacant 4, iar până la acea dată el fusese ocupat de
unionişti. Dacă avem în vedere şi faptul că moldovenii au refuzat să-l
primească pe mitropolitul Ioachim5, trimis de Patriarhia ecumenică, este la
fel de limpede că sinodul patriarhal ar fi avut obiecţii la hirotonia unui
mitropolit autohton. Însă considerăm că a fost şi un alt motiv, mai
important, pentru care moldovenii au apelat la sârbi, anume faptul că
Biserica de aici nu şi-a trimis delegaţi la Sinodul unionist de la FerraraFlorenţa, iar Moldova, antiunionistă, dorea un mitropolit care să fie sfinţit
de conducătorul unei astfel de Biserici.
De asemenea, faptul că a fost hirotonit în afara ţării ne determină să
credem că la vremea respectivă cel puţin unul din scaunele episcopale ale
ţării era vacant, neexistând în Moldova încă doi episcopi necesari pentru
hirotonia unui alt arhiereu 6.
Înainte de a ajunge în scaunul mitropolitan, Teoctist, probabil, a fost
egumen la una din mânăstirile ţării, poate la Neamţ, cea mai însemnată din
2

Este vorba de patriarhul sârb Nicodim de la Ipek (Peci), care a păstorit în timpul
despotului (sârb) Gheorghe Brancovici, “care putea fi considerat ca moştenitor al
Bizanţului căzut” (Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a
românilor, ediţia a II-a, vol. I, Bucureşti, 1928, p. 88). Arhiepiscopii sârbi de Ipek purtau
titlul de patriarhi încă din 1346, titlu recunoscut în 1375 şi de Patriarhia de Constantinopol
(cf. Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, IBOR, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 351).
3
Misail Călugărul, Domnia Iugăi vodă, carele mai întrece cu toate pre domnii cei
trecuţi mai denainte, în Grigore Ureche, Letopiseţul ţărîi Moldovei, ediţie îngrijită, studiu
introductiv, indice şi glosar, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955, p. 68.
4
Părintele profesor Mircea Păcurariu afirmă că scaunul Patriarhiei ecumenice era
vacant în perioada 1450-1454, în timp ce istoricul Nicolae Iorga, susţine că el s-a vacantat
în 1451, când patriarhul Grigorie Mammas, “care ţinea la unirea cu Roma” a plecat din
Constantinopol, fără a se numi alt patriarh în locul lui (cf. Nicolae Iorga, op. cit., p. 87).
5
După acelaşi istoric, prin 1449-1455, mitropolitul Moldovei, Ioachim, “care
rămăsese în tradiţia Unirii, părăsea Scaunul, refugiindu-se la Sandomir şi apoi la Roma”
(cf. Ibidem).
6
Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 351.
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mânăstirile ţării la acea vreme. El era, după Nicolae Iorga, “un fiu de boier, o
rudă de Voevod, căci prea mare e înrâurirea lui în toate afacerile, supt
Domnii cari urmează”, “era puternic şi respectat”7 şi, de asemenea, “un om
învăţat, care a dat un mare avânt culturii slavone în Moldova”8.
Faptul că era un om învăţat l-a făcut pe marele Iorga să afirme că
Teoctist era cu metania de la Mânăstirea Neamţ, ea fiind mânăstirea cu un
rol cultural de excepţie în Moldova, pe de o parte, iar pe de alta, potrivit
autorului citat, cultura slavonă “gonită acum din vetrele ei balcanice” se mai
păstra şi cultiva chiar în această mânăstire9.
Este amintit în mai multe documente interne ale vremii (ca membru al
divanului, în acte de cancelarie, în actul prin care se hotăra plătirea de tribut
turcilor etc.). În studiul de faţă ne propunem să prezentăm, sumar, actele
emise de domnii moldoveni, Petru Aron şi Binecredinciosul Voievod Ştefan
cel Mare şi Sfânt, precum şi cronicile în care apare menţionat numele
mitropolitului Teoctist.
Locurile în care apare pomenit mitropolitul sunt:
1. Primul act în care este amintit mitropolitul Teoctist datează din 7
iunie 1455, emis în capitala ţării Moldovei, Suceava. Documentul este din
vremea domnitorului Petru Aron (1451-1452, 1454-1455, 1455-1457) şi
prin el domnul ţării “miluieşte cu deosebită milă” pe “credinciosul boieriu,
Gavril spathariu”. Alături de domn semnează “mitropolitul nostru, chir
Theoctist…, arhimandritul chir Eustatie bistriceanul” ş.a. 10.

7
Nicolae Iorga, cel care face această afirmaţie, o întăreşte spunând că “în 1462, când
clericii şi boierii moldoveni fură îndemnaţi să jure şi ei că vor păstra credinţă Poloniei, ca
şi Domnul pe care-l luau în chezăşie, Teoctist dă singur actul în numele tuturora, fără a
găsi cu cale măcar să amintească numele celorlalţi duhovnici, şi domni mireni ai
Moldovei, şi bogaţi şi săraci, cu tot Sfatul Domnului nostru Ştefan Voevod, şi bătrâni şi
tineri, şi cu toată obştea” (cf. N. Iorga, op. cit., p. 90).
8
Ibidem, p. 88.
9
Ibidem.
10
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. II, 1449-1486, volum întocmit
de Leon Şimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat şi Dumitru Agache, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1976, p. 66. Arhimandritul chir Eustatie bistriceanul trebuie să fi fost egumenul
Mânăstirii Bistriţa. De regulă, egumenii mânăstirilor, mai cu seamă ai marilor mânăstiri,
cum de altfel este şi astăzi, erau arhimandriţi. Bistriceanu, fără îndoială, vine de la Bistriţa,
una dintre cele mai vechi şi mai însemnate mânăstiri ale Moldovei.
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2. Din acelaşi an, însă din 2 iulie, şi tot de la Suceava a fost emis de
către acelaşi domn Petru Aron un act de “miluire” către “pan Mihail
Logofăt”. Actul a fost semnat şi de “mitropolitul nostru chir Theoctist”11.
3. Din 15 august 1455, tot la Suceava, domnitorul Petru Aron
“miluieşte” pe pan Petru comis pentru că “ne-a slujit drept şi credincios”.
De faţă, au fost mitropolitul Theoctist şi arhimandritul Eustatie, precum şi
boierii12.
4. Unui alt boier, “pan Trifu Borzescul”, acelaşi domnitor i-a întărit
mai multe sate. Documentul, semnat şi de mitropolitul ţării, “chir
Theoctist”, a fost emis la 20 august 1455, la Suceava 13.
5. Un act cu un conţinut similar este cel din 23 august 1455. El a fost
dat de acelaşi domn, tot la Suceava, prin el întărind lui “pan Tador al lui
Linbădulce” “ocina lui, satele…”. Documentul menţionează şi prezenţa
mitropolitului ţării, Teoctist 14.
6. Câteva zile mai târziu, la 29 august 1455, Petru Aron i-a dat lui
“pan Duma Micaci”, la Bohotin, “un loc de pustie, anume pe pârâul
Coziia”15. Şi de această dată este menţionat numele mitropolitului Teoctist.
7. Prin actul din 12 decembrie 1455, emis la Suceava, domnitorul
Petru Aron, pune capăt unei dispute pe care a creat-o un oarecare Gostilo,
care a pârât pe călugării mânăstirii Neamţ că stăpânesc satul Băloşeşti, pe
Neamţ. Judecând pricina, domnitorul a “dat” şi a “întărit” acest sat ca să fie
“mânăstirii noastre de la Neamţ uric, lor, şi cu tot venitul, neclintit
niciodată, în veci”16. Semnează, alături de domn, şi mitropolitul Teoctist.
8. Din acelaşi an, din 20 decembrie datează un alt act, legat prin
conţinut de cel dinainte. Domnitorul revine la satul Băloşeşti, pe care-l
11

Ibidem, p. 68.
Ibidem, p. 70.
13
Ibidem, p. 72.
14
Ibidem, p. 74.
15
Ibidem, p. 75
16
Ibidem, p. 77. Ceea ce se întâmpla acum la Neamţ, disputa cu Gostilo, având ca
obiect satul Baloşeşti, nu este ceva nou şi nici singular în istoria acestei mânăstiri sau a
Moldovei, în cazul nostru, în general. Parcurgând istoria Bisericii din Moldova sau a
mânăstirilor ei, cu privire la proprietăţi, întâlnim numeroase asemenea cazuri, fie de
revendicare a unor proprietăţi, fie de lăcomie şi abuz din partea unor vecini ai mânăstirilor.
În aceste situaţii de conflict se apela la judecata Domnului care da sentinţa “definitivă şi
irevocabilă”.
12
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dăruieşte “mânăstirii noastre de la Neamţ, unde este hramul Sfânta
Înălţare”. Semnează şi mitropolitul chir Theoctist17.
9. Prin actul din 20 ianuarie 1456, emis de Petru Aron la Suceava,
“oamenii din Pârleşti şi Siliştea lui Dieniş, sate ale mânăstirii Humor”, sunt
scutiţi de toate dările către domnie. În document este pomenit şi
mitropolitul ţării, fără însă a i se da numele 18.
10. Mitropolitul apare cu aceeaşi formulă, “credinţa domnului şi a
mitropolitului Theoctist”, într-un act, semnat la Suceava, la 18 februarie
1456, tot de întărire, dat “protopopului Ioil şi fiului său Giurgea
grămătic”19.
11. După cum se cunoaşte, Petru Aron a fost primul domnitor care a
acceptat să plătească tribut turcilor. Or, acest lucru nu-l putea hotărî singur.
Din acest motiv, el a convocat atât pe ierarhi, cât şi pe boierii ţării pentru a
lua o decizie în acest sens. Şi astfel, se păstrează un document, din 5 iunie
1456, prin care Moldova a acceptat plata haraciului. Pentru importanţa lui,
considerăm binevenit a reda integral conţinutul documentului în cauză:
“Noi, Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, cu
panii sfatului nostru moldovenesc şi a mitropolitului nostru, chir Theoctist,
şi cu toţi panii, de la mare şi până la mic, ne-am sfătuit şi mult am socotit
între noi despre cotropirea şi pierirea ţării noatre, pe care le avem din toate
părţile, dar mai ales de la turci, care au prădat şi pradă de atâtea ori şi cer
de la noi dare două mii de zloţi ungureşti. Noi însă am fost datori să le-o
dăm, dar să ne apărăm (nu putem nicidecum), pentru că nu avem nici un fel
de sprijin şi de ajutor din nici o parte, aşa cum au avut înaintaşii noştri; iar
nedându-le, ei singuri vor lua, aşa cum au luat şi până acum soţiile şi copiii
fraţilor noştri.
Pentru aceea, am chibzuit toţi împreună să ne înlăturăm nevoia după
putinţa ce o avem şi să ne plecăm capul în faţa păgânătăţii, să găsim şi să le
17

Ibidem, p. 78.
Documentul din 20 ianuarie 1456, în Catalog de documente din Arhivele Statului
Iaşi, vol. I, 1390-1595, Bucureşti, 1989, p. 72, catalog întocmit de Virginia Isac, sub
egida: Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România.
Cu toate că nu i se menţionează numele, suntem convinşi că este vorba despre
mitropolitul Teoctist, deoarece, din documentele existente, dealtfel şi foarte cunoscute, el
a fost mitropolit al Moldovei în perioada respectivă.
19
Ibidem.
18
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dăm ceea ce vom putea, ca să-i îmblânzim, până când şi milostivul
Dumnezeu se va îndura să putem iarăşi avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi
să ne găsim aliaţi, aşa cum au avut şi înaintaşii noştri.
De aceea, sfătuindu-ne toţi împreună, am rugat pe boierul nostru, pan
Mihai logofăt, ca să plece la turci, să înlăture greutatea noastră, luând pe
Dumnezeu în ajutor, şi să ne facă pace, aşa ca ţara noastră să nu se mai
piardă…
Şi pentru aceasta am dat cartea noastră panului Mihai logofăt şi cu toţi
panii noştri şi cu sfatul moldovenesc, sub pecetea noastră şi sub peceţile
tuturor boierilor noştri, ca el să umble din toată inima pentru pacea noastră.
Iar panii noştri, anume: mai întâi mitropolitul nostru, chir Theoctist…”20.
12. La 8 iunie acelaşi an, 1456, tot la Suceava, în uricul de întărire dat
lui Sin de la Hotin semnat de domnitorul Petru Aron, apare din nou
mitropolitul Theoctist 21.
13. La 13 iunie 1456, în Suceava, acelaşi domn Petru Aron, împreună
cu “toţi boierii domniei mele”, “a dat” şi “a întărit” “sfintei mânăstiri de la
Moldoviţa hotarul satului lor”. La semnarea documentului, “a fost însumi
domnia mea şi a fost mitropolitul nostru, chir Theoctist”22.
14. În uricul de întărire dat lui Giurgea al lui Ioil, pisarul domnesc, prin
care, aşa cum afirmă şi actul, i se întăreşte “ocina lui”, este amintit domnul
şi mitropolitul Theoctist 23. Documentul a fost dat la Suceava la 30 iunie
1456.
15. Apoi, în aprilie 1457, după înfrângerea lui Petru Aron, Ştefan cel
Mare a fost “pomăzuit” domn la locul “ce se chiamă Direptatea”. Iată cum
descrie cronicarul acest eveniment: “Deciia Ştefan-vodă strâns-au boierii
ţării şi mari şi mici şi altă curte măruntă dimpreună cu mitropolitul
Theoctistu şi cu mulţi călugări, la locul ce să chiamă Direptatea şi i-au
întrebatu pe toţi: iste-le cu voie tuturor să le fie domnu? Ei cu toţii au
strigat într-un glas: În mulţi ani de la Dumnezeu să domneşti”. Şi decii cu
toţii l-au rădicatu domnu şi l-au pomăzuitu spre domnie mitropolitul
20

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. II, 1449-1486, p. 90.
Documentul din 8 iunie 1456 în Catalog de documente din Arhivele Statului Iaşi,
vol.I,…, p. 73.
22
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. II, 1449-1486, p. 90.
23
Documentul din 30 iunie 1456, dat la Suceava, în Catalog de documente din
Arhivele Statului Iaşi, vol. I,…, p. 72.
21
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Theoctistu. Şi de acolea luă Ştefan – vodă steagul ţărîi Moldovei şi să duse
la scaunul Sucevii”24. De acum înainte pe mitropolitul Teoctist îl întâlnim
în hrisoavele lui Ştefan cel Mare, în fruntea dregătorilor săi din sfatul
domnesc25.
16. La 13 februarie 1458 mitropolitul Teoctist apare menţionat, pentru
prima oară, într-un act semnat de Ştefan cel Mare, act prin care marele
domnitor întărea Mânăstirii Neamţ satul Băloşeşti26.
17. Într-un act din 26 octombrie 1458, emis la Suceava, de către acelaşi
domn, prin care întăreşte uric lui Neagul şi Tatul, apare şi mitropolitul
Theoctist27.
18. La 11 noiembrie 1458, Ştefan cel Mare semna un uric prin care
dăruia lui Stanciu Sinescul “ocinile lui drepte, satele din ţinutul
Cârligăturii…”. Alături de el a semnat şi mitropolitul Teoctist 28.
19. Mânăstirii Bistriţa, printr-un act din 14 decembrie 1458,
domnitorul îi întăreşte uric “dania Moruşcăi, fiica lui Andrieş Slujăscul…

24

Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei,
Chişinău, Ed. Hyperion, 1990, p. 40. În cuvinte asemănătoare este amintită “ungerea
pentru domnie” a lui Ştefan de către “preasfinţitul mitropolit, chir Theoctist”, pe Siret,
“unde se numeşte Dereptate până în ziua aceasta” (cf. Izvoare româneşti. A.MoldovaLetopiseţul de la Putna I, în vol. “Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004, portret în cronică”,
Ed. Sfânta Mânăstire Putna, 2004, p. 30). Informaţia apare, aproximativ cu aceleaşi
cuvinte şi în Letopiseţul de la Putna nr.II, în vol. cit., p. 33. Despre pomăzuirea lui Ştefan
cel Mare de către mitropolitul Teoctist vorbeşte şi cronicarul Nicolae Costin în Letopiseţul
Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi de la 1709 la 1711, în vol. cit., p. 70.
25
Apare, de pildă, pentru prima oară într-un hrisov de danie către mânăstirea Neamţ,
în februarie 1458, iar de la această dată apare în aproximativ treizeci de ani de domnie ai
lui Ştefan.
26
Ibidem, p. 76. Este cel de-al treilea document care are ca obiectiv satul Baloşeşti,
pe care-l semnează mitropolitul Teoctist. Interesant de remarcat este faptul că atât Aron
Vodă, cât şi Ştefan Vodă, întărind satul respectiv Mânăstirii Neamţ, o numesc “mânăstirea
noastră”, deşi nici unul dintre ei nu o ctitoriseră. Abia mai târziu, în 1497, binecredinciosul
Voievod cel Mare şi Sfânt va ridica actuala biserică a mânăstirii, ceea ce înseamnă că
Neamţu era mânăstirirea de frunte a ţării şi ei îi făceau danii toţi domnitorii ei, fie
oferindu-le noi danii, fie întărindu-le pe cele vechi. Mânăstirea Neamţ poate fi considerată,
cel puţin pentru vremea aceea, dar cu siguranţă au fost şi altele, un fel de mânăstire
catedrală a culturii şi spiritualităţii moldovene.
27
Ibidem, p. 78.
28
Documenta Romaniae Historica…, p. 114.
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partea ei, după împărţeala cu fraţii şi surorile ei, ca să o scrie în pomelnic”.
Ca de obicei, mitropolitul semnează alături de domnitor29.
20. Mitropolitul Theoctist apare şi în uricul de întărire dat lui Lînă
Rugină, semnat de domnitorul Ştefan, la 3 ianuarie 1459, la Suceava 30.
21. Prin actul din 16 februarie 1459, semnat la Suceava, Ştefan cel
Mare scuteşte pe “oamenii mânăstirii noastre din Poiană (mânăstirea
Probota n.n.), unde este hramul Sfântul Nicolae…ca să aibă slobozenie să
nu umble în acele sate judecătorii de la Dorohoi şi nici dregătorii lor. De
asemenea, nici o podvoadă să nu dea”. Întrucât această mânăstire făcea
parte din grupul celor care se bucurau de largi privilegii, domnitorul
hotărăşte că “nici un judecător al nostru, şi nici globnic, şi nici pripăşar să
nu îndrăznească să-i judece pe aceşti oameni, şi nici să nu ia de la ei gloabă
şi nici tretină, nici un groş. Iar cui i se va părea vreo strîmbătate la acei
oameni, acela să-i tragă cu legea înaintea egumenului sau înaintea
dregătorilor lui, iar alt judecător să nu aibă deasupra lor…”. Acest
document a fost semnat, după tradiţie, şi de mitropolitul Teoctist 31.
22. În luna mai, ziua 20, anul 1459, la reşedinţa din Suceava,
domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare, … “dăruieşte uric mânăstirii
Bistriţa, unde este egumen popa Eustatie arhimandritul, dreptul de a strânge
darea episcopală de la ungurii din Lucăceşti, de a-i judeca, dreptul de a lua
desetina din albine şi pripasul ce va cădea în hotarul lor”. Alături de domn
apare şi numele mitropolitului Theoctist32.
23. Prin actul emis la Suceava, în 30 august 1459, Ştefan cel Mare
“întărea” mânăstirii Humor, “unde este hramul Sfânta Adormire a
preacuratei născătoare de Dumnezeu”, “în fiecare an câte 5 buţi de vin…”.
Şi acest document a fost semnat de mitropolitul ţării, Teoctist 33.

29

Documentul din 16 februarie 1459, în Catalog de documente din Arhivele Statului
Iaşi…,vol. I, p. 79.
30
Ibidem.
31
Documenta Romaniae Historica…p. 119.
32
Documentul din 20 mai 1459, în Catalog de documente din Arhivele Statului
Iaşi…, vol. I, p. 80.
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24. Prin actul din 3 septembrie din 1459, emis de Ştefan cel Mare la
Suceava, acesta “i-a dat şi i-a întărit” lui pan Gostilă “dreapta lui ocină şi
dedină”34. Mitropolitul Teoctist semnează actul alături de domn.
25. Din actul din 5 septembrie 1459, dat la Suceava, domnitorul Ştefan
cel Mare “îngăduie panului Mihail logofăt liberă trecere” pentru a se
întoarce la “slujba sa dreaptă şi credincioasă, în bunăvoie şi fără nici o
zăbavă”. Semnează şi mitropolitul “chir Theoctist”35.
26. Prin actul din 13 ianuarie 1460, Suceava, domnitorul Ştefan cel
Mare l-a “miluit” pe Ivaşco Goenescul cu o selişte. Actul de “miluire” a
fost întărit şi de mitropolitul Teoctist 36.
27. De sărbătoarea Sfântului Gheorghe a anului 1460, Ştefan cel Mare
semna, tot la Suceava, “mânăstirii noastre unde este hramul Adormirea
preasfintei născătoare de Dumnezeu, care este la Bistriţa, unde este chir
Eustatie, vama mare şi mică şi numărătoarea de la Bacău, şi de asemenea,
şi vama de la Tazlău”, precum şi alte daruri. Actul de danie a fost semnat şi
de întâistătătorul Bisericii din Moldova37.
28. Într-un act din 5 decembrie 1460, emis la Bârlad, domnitorul
Ştefan cel Mare întăreşte uric lui Ivaşco comisul. Alături de domn este
menţionat şi numele mitropolitului Theoctist 38.
29. Dintr-un act din 2 februarie 1461, aflăm că doi boieri, Şendrea din
Dorohoi şi Iaţco al lui Hudici, au dăruit bisericii mitropolitane, “de sub
mitropolitul Theoctist, ocina lor proprie şi dreaptă, o prisacă …pe Bahlui,
cu toate hotarele sale”39.
30. Din actul din 8 august 1461, emis de Ştefan cel Mare la Suceava,
aflăm de privilegiile oferite de domnul Moldovei la două familii boiereşti
(pan Ivul Solca şi Grada cu nepoţii ei). Mitropolitul Moldovei Teoctist
semnează actul alături de domnitor40.
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31. Actul din 12 august 1461, semnat de Ştefan cel Mare la Suceava,
se referă la judecata ce avut loc între două familii pentru a săpânirea a trei
sate. Şi acest document a fost semnat de mitropolitul Teoctist41.
32. Din actul datat cu 15 mai 1462, emis de domnitorul Ştefan cel
Mare la Bacău, semnat şi de mitropolitul Teoctist, aflăm de cedarea unei
jumătăţi de sat de dătre fiica lui Ulea, mătuşii ei Stana 42.
33. În acelaşi an, la 5 octombrie, domnitorul semna la Suceava uricul
de întărire către Petru Glodeanul, alături de el fiind şi mitropolitul
Theoctist43.
34. Tot în 1462, la 18 octombrie, la Suceava, domnitorul întărea uric
lui Murance satul Bucşeşti, semnând alături de el şi mitropolitul
Theoctist44.
35. În 3 decembrie 1462, la Suceava, domnitorul a judecat şi a dat
câştig de cauză lui pan Laţco, “ocina cea dreaptă a soţiei lui, fiica panului
Romaşco”. Apare din nou numele mitropolitului Theoctist45.
36. La 5 iunie 1464, în Vaslui, Ştefan cel Mare întărea uric lui Ignat şi
lui Ion satul Găgeşti. Actul era semnat şi de mitropolitul Theoctist 46.
37. În 11 iunie 1464, tot în Vaslui, Ştefan cel Mare dădea un uric de
întărire lui Muşa, “paniţa panului Pentelei”, uric în care apare şi
mitropolitul Theoctist 47.
38. Despre o dispută pentru stăpânirea unui sat, aflăm din documentul
din 13 august 1464, semnat de domnul Ştefan cel Mare şi mitropolitul
Teoctist48.
39. O lună mai tîrziu, la 12 septembrie 1464, domnitorul Ştefan cel
Mare emitea, la Suceava, un document din care aflăm că “părintele nostru,
chir Theoctist, mitropolit de Suceava…şi cu voia tuturor marilor noastre
mânăstiri din Moldova şi cut toţi călugării lor şi cu ţârcovnicii mitropoliei”
41
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a vândut unui boier, “pan Tador Prodan” “pisarul nostru” un sat care
aparţinea mitropoliei. Cu banii respectivi, mitropolia a cumpărat un alt sat,
“anume Mihăeşti, pe Brădăţel”49.
40. Din actul datat cu 11 aprilie 1465, emis de domnitorul Moldovei la
Suceava, aflăm că mitropolitul Teoctist a cumpărat, pentru mitropolie, satul
Mihăieşti, pentru care a plătit suma de 270 de zloţi, care să fie “uric, cu tot
venitul, cu moara şi cu ştezele care ascultă de acest sat, Mitropoliei noastre
din Suceava, unde este hramul Sfântul mucenic Gheorghe”. La cumpărarea
satului menţionat stă mărturie şi “chir Tarasie de Roman” 50.
41. La 11 iunie 1466, domnitorul Ştefan cel Mare semna un act de
vânzare din partea lui Şteful din Tămaş “al său uric o mânăstire din sus de
Tămaş, unde au fost Marta călugăriţa, de ceia parte de Siret, mânăstirii
noastre, ce este din sus de Piatră, unde este hramul Adormirii preasfintei
născătoare de Dumnezeu, unde este egumen popa Toader”. Actul de
vânzare este întărit şi de “mitropolitul nostru, chir Theoctist”51.
42. Printr-un act din 9 iulie 1466, emis la Suceava, “cu sfatul
mitropolitului chir Theoctist şi al episcopului din târgul Roman, chir
Tarasie, întăreşte uric mânăstirii Pobrata, unde este egumen chir popa
Selevestru, pentru sufletul bunicului său, Alexandru voievod cel bătrân, al
tatălui său, Bogdan voievod, al mamei sale, Maria, al soţiei sale Ovdotia, şi
al copiilor săi, Alexandru şi Olena, obroc, în fiecare an, câte 10 buţi de vin,
două măji de peşte …”52.
43. Nici mânăstirea Putna nu este trecută cu vederea de către marele
domnitor, ctitorul ei. Începând chiar cu anul 1466, anul de început al
edificării ei, ea apare menţionată în documente, ceea ce denotă grija
specială a ctitorului faţă de ea. Astfel, un act din 15 septembrie 1466, dat la
Suceava, cuprinde informaţia potrivit căreia domnitorul, în prezenţa
mitropolitului ţării, Teoctist, şi a episcopului Tarasie de la Roman, a
cumpărat de la “pan Stan Babici” şi de la rudele acestuia “satul lor care este
în sus pe Suceava, anume Jicovul de Sus, pentru 200 de zloţi tătăreşti,
împreună cu toate poienile şi fâneţele, cu muncelele şi izvoarele”. Mai
49
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departe documentul arată că “noi am dat acest sus-numit sat… sfintei
noastre mânăstiri Putna”53.
44. Mitropolitul Teoctist apare şi în actul de vânzare din 2 octombrie
1467, emis de Ştefan cel Mare în capitala ţării, la Suceava 54.
45. Actul din 28 iulie 1468 are un conţinut mai special. El este un act
de iertare din partea domnitorului, la rugămintea “panului Mihul şi a
fratelui său, pan Duma şi a tuturor celorlalţi”, dar şi “după rugămintea
mitropoliţilor noştri”55. Aici, vedem încă o dată, faptul că Episcopia
Romanului, într-o anumită perioadă din existenţa sa, purta numele de
mitropolie, iar ierarhul ei titlul de mitropolit.
46. Din actul datat 2 octombrie 1468, emis la Suceava, aflăm că
domnitorul, în prezenţa mitropolitului Teoctist şi a episcopului Tarasie al
Romanului, ca şi a tuturor boierilor, a cumpărat de la “Marena, paniţa
panului Ivanco jumătate din satul Maneuţi, pe Suceava, partea lor, jumătate
din moară, jumătate din mânăstire şi jumătate din tot hotarul, cu venitul,
pentru 130 zloţi tătăreşti”56.
47. Actul din 15 februarie 1469 reprezintă un act de danie făcut de
marele domnitor mitropoliei din Suceava. Din el reiese, atât dragostea
domnitorului faţă de Biserică, cât şi grija sa faţă de cei adormiţi. Pentru
frumuseţea conţinutului lui îl redăm: “În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, a sfintei şi nedespărţitei Treimi, eu, robul stăpânului meu
Iisus Hristos, noi, Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării
Moldovei. Facem cunoscut cu aceasta fiecărui om, care se va nimeri la
aceasta, că am dat de bunăvoia noastră, cu inima curată şi luminată şi cu
ajutorul lui Dumnezeu, Mitropoliei Sucevei, cu hramul mucenicului
Gheorghe, unde este mitropolit Theoctist, prisaca numită Balica… În afară
de aceasta, am dat Mitropoliei noastre via, care se află între Socola şi
Bucium, pe care am cumpărat-o cu proprii noştri 60 de zloţi… De aceea,
noi ne-am înţeles cu înaltpreasfinţitul mitropolit şi am stabilit ca totdeauna,
marţea şi lunea, în fiecare săptămână, să se facă pentru sufletul răposatei
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mele soţii, Evdochia, şi anume, lunea seara, fără întrerupere parastas şi
colivă, iar marţea să se ţină liturghia”57.
48. Actul din 8 februarie 1470, emis la Suceava, întărit şi de
“mitropolitul nostru chir Theoctist” este un act de iertare dat de către
domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, unui tătar care fugise din Moldova în
“ţara leşească”58.
49. Din 7 mai acelaşi an datează un act de danie, prin care doamna
Chiajna “mătuşa noastră”, în faţa domnului, a mitropolitului Teoctist şi a
tuturor boierilor, “de bunăvoia ei şi nesilită de nimeni…a dat ocina sa
dreaptă, pentru sufletul părintelui ei, Alexandru voievod, şi pentru sufletul
mamei ei, Marina, şi pentru sufletul şi sănătatea ei, mânăstirii noastre de la
Neamţ, unde este hramul Înălţarea domnului dumnezeului şi mântuitorului
nostru Iisus Hristos, unde este egumen rugătorul nostru, chir popa
Siluan…”59.
50. Din aceeaşi lună, şi acelaşi an, ziua 28 datează un alt act, semnat de
domn la Suceava, în prezenţa mitropolitului Teoctist, a episcopului Tarasie
de Roman, a arhimandritului “chir popa Teodor, egumen la mânăstirea
Bistriţa” şi înaintea “popii chir Siluan, egumen la mânăstirea Neamţ şi
înaintea tuturor egumenilor noştri din toate mânăstirile noastre”, prin care
acesta (domnitorul) cumpăra de la “oamenii săraci din târgul Hârlău… o
vie în hotarul Hârlăului, 9 fălci şi 4 prăjini” 60.
51. Din 5 iunie acelaşi an, 1470, datează un act de schimb între “pan
Jurii vistier şi pan Petraşco, cumnatul lui, şi cu soacra sa, bătrâna cneaghină
57
Ibidem, p. 233. Cum afirmam mai sus, acest act de danie conţine mai multe idei
teologice înalte: 1. Domnitorul vorbeşte mai întâi de Sfânta Treime, punând în evidenţă
atât treimea persoanelor, cât şi unimea fiinţei; 2. Când se referă la sine ca persoană, zice
“eu, robul Stăpânului meu Iisus Hristos”, iar când se referă la sine ca domn al Moldovei,
se exprimă cu “noi”, cu precizarea, foarte importantă, “din mila lui Dumnezeu”; 3. Ceea
ce dăruieşte este “de bunăvoia noastră, cu inima curată şi luminată” , dar “şi cu ajutorul lui
Dumnezeu”; 4. Dania o face pentru sufletul “răposatei sale soţii”, spre a fi pomenită
“marţea şi lunea”. Această formulare este foarte interesantă: nu zice lunea şi marţea, cum
este firesc, în ordinea zilelor săptămânii, ci marţea şi lunea. Formulează în această
manieră, deoarece lunea urma să se săvârşească doar parastasul “şi coliva”, iar marţea “să
se ţină liturghia”.
58
Ibidem, p. 240.
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60
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a lui Steşco”, pe de o parte, şi mânăstirea Bistriţa, reprezentată de
egumenului ei, arhimandritul Teodor, pe de altă parte. Actul de schimb a
fost semnat de domnul Ştefan cel Mare la Suceava, întărit fiind de
mitropolitul Teoctist şi episcopul Tarasie al Romanului61.
52. La 10 iulie 1470 domnitorul Ştefan cel Mare întărea un act prin
care “sora lui Dobrul logofăt” dăruia verilor săi ”panului Barsu comis şi
fratelui său, panului Şuşman”, două sate”. Acest act s-a făcut în prezenţa
“mitropolitului nostru, chir Theoctist, şi înaintea episcopului nostru, chir
Tarasie”62.
53. O lună mai tîrziu, acelaşi an, Ştefan cel Mare semna, la Târgul de
Jos, un act de iertare pentru pan Mihul logofăt. Actul este întărit de
“mitropolitul nostru de Suceava, chir Theoctist”, şi “mitropolitul domniei
mele de târgul de Roman”63.
54. În 3 septembrie 1470 cronicarul consemnează evenimentul
târnosirii mânăstirii Putna ctitoria şi gropniţa marelui domnitor: “Deacă să
întoarse Ştefan-vodă de la acel război cu noroc ce izbândi pre acei tătari,
spre lauda aceia, mulţămind lui Dumnezeu, au sfinţit mânăstirea Putna,
care era zidită de dânsul, septembrie 3 zile, întru lauda a Preacuratei
Fecioarii Mariei, Maicii Domnului nostru Iisus Hristos. La care sfinţenie
multă adunare de călugări au fostu: Theoctistu mitropolitul şi Tarasie
episcopul dimpreună cu Iosif arhimandritul şi igumenul Putnii, zicu că au
fostu la liturghie arhiepiscopi şi episcopi şi preoţi şi diiaconi 64 la
jirtăvnic”64.
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55. Din 10 septembrie 1471 datează un act semnat de Ştefan cel Mare,
la Suceava, “înaintea mitropolitului nostru, chir Theoctist, şi înaintea
episcopului noastru, chir Tarasie de la Târgul Roman” prin care domnitorul
cumpăra de la Oană, fratele lui Alexa spătar, satul Bălcăuţi65.
56. Un act semnat de domnul Moldovei în prezenţa mitropolitului şi a
celorlalţi ierarhi ai ţării, este actul din 25 aprilie 1472, prin care Ştefan cel
Mare “din mila lui Dumnezeu domn…” a cumpărat un sat pe Prut pe care
l-a donat “mânăstirii noastre de la Putna, unde este egumen popa chir
Ioasaf”. La cumpărarea, ca şi la dăruirea lui sfintei mânăstiri Putna, au fost
de faţă mitropolitul Teoctist, precum şi episcopii Tarasie “de târgul Roman
şi chir Ioanichie de Rădăuţi”66
57. La 14 octombrie 1473, la Suceava, mitropolitul Theoctist apare
alături de domnitorul Ştefan cel Mare care semna un uric de întărire către
Petrea Stolnic. Împreună cu mitropolitul Theoctist sunt menţionaţi şi
episcopul chir Tarasie de (la) Mitropolia de Jos şi chir Ioanichie de
Rădăuţi67.
58. Mitropolitul Teoctist este amintit, fără a i se spune numele, şi în
luna noiembrie 1473, cu referire la lupta împotriva lui “Radul voievod”,
după înfrângerea căruia s-a întors la cetatea de scaun a Sucevei68. “Şi
atunci mitropolitul (subl.n.) cu tot clerul bisericesc i-au făcut o întâmpinare
minunată şi frunoasă, dar mai ales proslăvind pe Dumnezeu pentru toate
câte dăruise robului său, Ştefan voievod”69
numărul slujitorilor participanţi a fost de 65 (cf. Nicolae Costin, op. cit., p. 64). Ion
Neculce a sa O samă de cuvinte, relatând despre târnosirea Mânăstirii Putna, îl numeşte pe
mitropolit Theofil şi nu Theoctist (cf. vol. cit., p. 110). Acest însemnat eveniment a fost
consemnat, mai târziu, şi de renumitul cărturar arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, în
lucrarea sa intitulată Istorie pentru Sfânta Mânăstire Putna, scrisă “în numita mânăstire
Putna, în anii de la zidire lumii 7269, iară de la Hristos, Mântuitoriul nostru, 1761 mart 1”
(cf. vol. cit., p. 149).
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59. Mitropolitul Teoctist mai este menţionat, fără a i se da numele şi
fără a preciza anul, cu prilejul ctitoririi bisericii din Vaslui, ca urmare a
luptei de la Podul Înalt (1475): “şi într-aceia laudă şi bucurie au ziditu
biserica în târgu în Vasluiu, dând laudă lui Dumnzeu de biruinţă ce au
făcut. Şi decii s-au întorsu la scaunul său, la Suceava, cu mare pohvală şi
biruinţă, de la însuşi Dumnezeu de sus, ieşindu-i înainte mitropolitul şi cu
toţi preoţii, aducându Sfânta Evanghelie şi cinstita cruce în mîinile sale, ca
înaintea unui împăratu şi biruitoriu de limbi păgâne, de l-au blagoslovitu.
Atuncea mare bucurie au fostu tuturor domnilor şi crailor de prinprejur de
biruinţa ce au făcut Ştefan-vodă”70.
Ultima ştire referitoare la mitropolitul Teoctist aparţine lui Grigore
Ureche care, în cronica sa, în puţine cuvinte, se referă la moartea
mitropolitului Teoctist: “Vă leato 6985 (1477) noemvrie, pristăvitus-a
Theoctist mitropolitul de Suceava, carile au ţinut scaunul 25 de ani şi au
stătut altul…”71.
Aşadar, 14 din cele 58 de acte, în care apare menţionat mitropolitul
Teoctist, se referă la acte de întărire, de scutire, de danie, de cumpăre şi de
schimb, 4 din ele fiind emise de domnitorul Petru Aron, iar celelalte 10 de
“binecredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfânt”, ele fiind destinate unor
mânăstiri, “bisericii mitropolitane” sau mitropoliei.
În ceea ce priveşte mânăstirile menţionate în documente cu titlul de
“beneficiar”, ele sunt: Neamţ (4 acte), Humor (2 acte), Moldoviţa (1 act),
Bistriţa (4 acte), Probota (2 acte), şi Putna (2 acte). Bisericii mitropolitane
îi este destinat un act, iar “mitropoliei noastre”-2 acte.
Mânăstirii Neamţ, prin trei acte (din 2 şi 20 decembrie 1455, emise de
Petru Aron, şi cel din 13 februarie 1478, emis de Ştefan cel Mare şi Sfânt)
îi este întărit satul Baloşeşti, pe Neamţ, iar prin actul din 7 mai 1470, al
70
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Putna nr. I, în “Ştefan cel Mare şi Sfânt - 1504-2004”, …, p. 31). Aceeaşi informaţie este
cuprinsă şi în Letopiseţul de la Putna nr. II, în acelaşi volum, p. 35, precum şi în
Letopiseţul lui Nicolae Costin (cf. Nicolae Costin, op. cit., p. 83).
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celui din urmă, îi este dată, de către mătuşa Binecredinciosului Voievod,
doamna Chiajna, “ocina ei dreaptă, pentru sufletul părintelui ei, Alexandru
Voievod, şi pentru sufletul mamei ei, Marina”.
Mânăstirea Humor primeşte scutire, din partea lui Petru Aron, pentru
darea către domnie a locuitorilor din două sate aparţinătoare ei (20 ianuarie
1456). Ştefan cel Mare şi Sfânt, prin actul emis la 30 august 1459, întăreşte
un act de danie ce constă din acordarea a 5 buţi de vin anual.
Mânăstirii Moldoviţa îi este întărit hotarul satului (la 13 iunie 1456),
de către acelaşi domnitor.
Următoarele acte sunt emise de Ştefan cel Mare:
Mânăstirii Bistriţa îi sunt destinate 4 acte: un act de întărire a unei
danii (14 decembrie 1458), un act prin care egumenului i se dă dreptul de a
strânge darea episcopală (de la ungurii din Lucăceşti), de a-i judeca şi de a
încasa “desetina de albine şi pripasul”, un act (din 23 aprilie 1460) prin
care i se dădea dreptul de a încasa venitul de vămile (mare şi mică) din
Bacău, precum şi de la Tazlău şi, al patrulea, un act de schimb între doi
boieri şi mânăstire (5 iunie 1470).
Mânăstirea Probota, prin actul din 16 februarie 1459, primeşte drept
de judecată asupra locuitorilor din satele ce aparţin ei, după cum sunt
scutiţi şi de “podvoadă”, iar prin actul din 9 iulie 1466 îi întăreşte uric 10
buţi de vin şi 2 măji de peşte pentru sufletele părinţilor săi, al soţiei
“Ovdotia” şi a doi dintre copii.
Bisericii mitropolitane îi sunt oferite ca danie, de doi boieri, prin actul
din 2 februarie 1461, “ocina lor pe Bahlui, cu toate hotarele sale”.
În sfârşit, mitropolitul Teoctist a cumpărat pentru mitropolie (actul
datând din 11 aprilie 1465) satul Mihăieşti, iar domnitorul Ştefan cel Mare
îi face danie o prisacă (Balica), o vie (între Socola şi Bucium), urmând ca
în fiecare zi de luni, seara, să se facă pentru soţia sa Evdochia “parastas şi
colivă”, iar marţea Sf. Liturghie.
Ulitma dată când este pomenit mitropolitul Teoctist este la
scurtă vreme după lupta de la Vaslui. După această dată mitropolitul
Teoctist nu mai apare menţionat în documente. Se ştie că a murit în
noiembrie 1478, fiind înmormântat în pridvorul bisericii din mânăstirea
Putna, ceea ce denotă preţuirea deosebită pe care i-a arătat-o Ştefan cel
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Mare şi, nu este exclus, după cum afirmă unii cercetători72, să fi fost rudă
cu familia domnitoare a muşatinilor.
Reţinem din această sumară prezentare rolul mitropolitului Teoctist în
istoria glorioasă a Moldovei din această perioadă, precum şi cinstea
deosebită de care el s-a bucurat din partea partea voievodului Ştefan cel
Mare şi Sfânt, ruda sa şi pomăzuitorul său.

His Eminence Lord Metropolitan Lord Theoctist I (1453-1477) – The Anointer Of
The Righteous And Saint King Stephen The Great

Abstract: In the context of the events occasioned by the commemorative year Saint
Stephen the Great, we deemed it appropriate to briefly survey “kir Teoctist”, metropolitan
of Moldavia between 1453-1478, who anointed as king the one who would become Saint
Stephen the Great.
Information on Teoctist I, as he would be remembered in history, can be found in: The
Putna Chronicle, tomes I and II, the Chroniclend The History of the Holy Putna Monastery
by Archimandrite Vartolomeu Măzăreanu.
After presenting some of the few biographical data known about his life and activity
prior to his elevation to the Metropolitan See of Moldavia, we list, in chronological order,
the 59 documents and references containing the name of the great metropolitan: internal
documents of the time (member of the King’s advisory council, Chancery records, etc.), as
well as chronicles relating events occurring in Molds of Grigore Ureche and Nicholae
Costin, the Moldavian – Polish Chronicle aavia in that period.
The conclusion of the known – and herein presented – records is that metropolitan
Teoctist was a very active bishop, playing an essential role in the spiritual and cultural life
of the country, as well as in the establishing of Putna monastery by Stephen the Great.
Researchers have stated that metropolitan Teoctist was a relative of the prince taking into
account the role he played in Moldavia during his more than 20 years of Episcopal ministry,
the fact that his name was mentioned in all the records of the time and that the prince
showed a high regard for him by having him laid to rest in the royal necropolis.
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