I N T E R V I U

„SÃ ªTIÞI CÃ TREBUIE
IDENTIFICAT ªI DELIMITAT
FOARTE BINE SENSUL VIEÞII
DUHOVNICEªTI”
Dialog spiritual ºi cultural cu
PREACUVIOSUL PÃRINTE ARHIMANDRIT
DR. VARTOLOMEU ANDRONI
– stareþul Mãnãstirii Cozia ºi Exarh al mãnãstirilor
din Arhiepiscopia Rîmnicului…

F

iind de o þinutã spiritualã ºi monumentalã deosebitã, aparte, Mãnãstirea Cozia – ce are hramul Sfînta
Treime – rãmîne una dintre cele mai autentice valori ale arhitecturii bisericeºti, o adevãratã perlã a
Oltului, ce dãinuie de peste 600 de ani pe pãmînt românesc. În locul acesta mirific, unde pelerini de pretutindeni ajung în orice anotimp al anului, în aceastã vatrã monahalã a Olteniei, se pare cã cerul a coborît pe pãmînt,
iar cei care ajung aici trãiesc sentimentul opririi în loc a timpului în care trãim.
Preacuviosul Pãrinte Arhimandrit Vartolomeu Androni – Stareþul Mãnãstirii Cozia ºi Exarh al Mãnãstirilor din
Eparhia Rîmnicului, trudeºte de ani de zile la pãstrarea ºi conservarea a ceea ce strãmoºii ºi strãbunii noºtri au lãsat
cu mãrinimie în aceastã zonã. În acest context ºi pe acest subiect sau temã a avut dragostea, disponibilitatea ºi generozitatea sã ne rãspundã Sfinþia Sa la cîteva întrebãri…

– Preacuvioase Pãrinte Arhimandrit, Stareþ ºi
Exarh, ca orice pelerin care ajunge la Mãnãstirea
Cozia, aº vrea sã ºtiu dacã, involuntar de voinþa
noastrã, nu tulburãm în vreun fel sacralitatea
mãnãstirilor?
– Nu trebuie sã vã faceþi atîtea griji, toate cu rînduiala lor. Majoritatea celor care ajung la Cozia sunt
atraºi de aceastã oazã de frumuseþe ºi spiritualitate,
dar fiecare îºi are propria trãire, propria chemare. Cu
toþii trãiesc bucuria de a pãºi în acest spaþiu sacru,
pentru ca mai apoi sã se poatã închina la mormîntul
lui Mircea cel Bãtrîn, ctitorul acestei mãnãstiri. Se
creeazã astfel o punte spiritualã între cei care se
roagã ºi duhul strãmoºilor, care le dã sentimentul de
sporire a rugãciunii ºi ancestralã temeinicie. Cu siguranþã cã acest tumult de vizitatori este uneori în
detrimentul vieþii cãlugãreºti, pentru cã, oricît ai fi
de riguros ºi de puternic, sunt lucruri care, involuntar, ispitesc. Liniºtea aceea de care monahul are
nevoie este destul de greu de atins la Cozia, tocmai
datoritã acestor vizitatori, care de multe ori insistã
cu întrebãri nevinovate ºi-n felul acesta, fãrã voia
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lor, te tulburã. Ca monah însã trebuie sã fii întãrit
duhovniceºte, de aceea aº zice cã nu este un martiraj, iar obºtea noastrã are o rînduialã care îi dã consecvenþã în ascultare.
– Eu cred cã nimic nu este mai înãlþãtor decît
sã adormi în dangãt de clopot ºi sã te trezeascã
toaca, atunci cînd cheamã la rugãciune. Cum
puteþi veni în ajutorul pelerinilor, astfel încît sã le
puteþi dãrui bucuria unei nopþi de slujbã la
mãnãstire?
– Mãnãstirile de pretutindeni sunt deschise pentru toatã lumea doritoare de astfel de lãcaºuri de
închinãciune. Ca exarh al mãnãstirilor din spaþiul
monastic ºi monahal vîlcean, vã pot spune cã noi am
fãcut eforturi sã rezolvãm problema celor care vin
aici pentru rugãciune ºi reculegere, sau chiar într-un
circuit turistic. La Mãnãstirea Cozia am reuºit sã
realizãm un spaþiu care sã asigure cazarea celor care
vin din diferite locuri ºi colþuri ale þãrii. În termeni
cãlugãreºti, noi considerãm cã este arhondaric, fãrã
a avea pretenþiile unui hotel, dar dispune de toate
utilitãþile, de un ambient confortabil, care sã le
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întreþinã starea de spirit, conferitã de un spaþiu monahal. Aceasta am gîndit-o ca pe o acþiune caritativã,
în primul rînd pentru copiii care vin în excursie la
Mãnãstirea Cozia. Putem sã le asigurãm o noapte
sau douã de cazare ºi masã, dar nu mai mult, pentru
cã solicitãrile sunt foarte mari ºi facem tot ceea ce ne
stã în putinþã pentru a mulþumi pe toatã lumea.
– Preacuvioase Pãrinte Stareþ, mulþi dintre cei
care au fost astãzi la slujbã aºteptau sã se
spovedeascã. Am stat de vorbã cu cîþiva credincioºi ºi am fost cutremurat de ceea ce pot trãi
semenii noºtri, care nu reuºesc sã-ºi gãseascã un
duhovnic. Multã lume vã cautã pentru harul
duhovnicesc, dar ºi pentru profunzimea ºi implicarea în esenþa suferinþei umane. Cum reuºiþi sãi întãriþi sufleteºte pe cei care vin sã se mãrturiseascã?
– Problema duhovniceascã joacã un rol foarte
important nu numai pentru cei din mãnãstiri, ci pentru toatã lumea. Trebuie identificat ºi delimitat
foarte bine sensul vieþii duhovniceºti. Aceastã parte
duhovniceascã nu-nseamnã numai credulitate,
numai obscurantism, înseamnã de fapt o nevoie logicã de a afla, cu ajutorul duhovnicului, cum sã te
mîntuieºti. Cei care vin de la parohii spre a se spovedi la mãnãstire cautã de fapt ceea ce nu gãsesc ei, ca
nevoie sufleteascã. Din acest motiv aleargã la mãnãstire, dar, atenþie, nu toþi care au primit harul preoþiei
au ºi darul duhovniciei. Este extrem de important ca
cel care-i este duhovnic sã nu-l pãgubeascã pe om ºi
mai bine sã-l trimitã la un altul mai iscusit decît el.
Pe lîngã dezlegare, duhovnicul trebuie sã-i dea celui
care se spovedeºte ºi o întãrire, ºi un rãspuns, ºi-o
siguranþã în cel pe care ºi l-a ales ca pãrinte spiritual. Este adevãrat, cu toþii trecem printr-o perioadã
mai grea, dar nu trebuie sã uitãm cã dintotdeauna au
existat astfel de perioade, mai bune sau mai grele.
Eu am convingerea cã întotdeauna se vor gãsi pãrinþi
duhovnici care sã le fie de folos celor care aleargã la
mãnãstiri, ca ºi la bisericile de enorie sau parohie.
– În altã ordine de idei, Preacuvioase Pãrinte
Stareþ, dacã tot am ajuns la Mãnãstirea Cozia, nu
am putut rezista ispitei de a urca (ºi) la Bisericuþa
Bolniþã. Am gãsit acolo o liniºte parcã uitatã de
lume ºi un tãrîm al artei, pe care cu mare bucurie
l-am explorat. Aþi vrea sã ne spuneþi cîte ceva (ºi)
despre aceastã bijuterie a Mãnãstirii Cozia?
– Aºa dupã cum se ºtie, Mãnãstirea Cozia a fost
ctitoritã de Mircea cel Bãtrîn, la anul 1386, pãmîntul
mãnãstirii aflîndu-se de ambele pãrþi ale ºoselei care
leagã municipiul Rîmnicu Vîlcea de municipiul
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Sibiu. Dupã ani de zile, un alt mare ctitor, Radu
Paisie sau Petru Voievod, a þinut ca la Cozia sã
ridice un edificiu unde sã se adãposteascã cei bolnavi, dar ºi o capelã în care preotul sã facã slujbe ºi
sã se roage pentru ei. Între anii 1542-1543, acesta a
ridicat bisericuþa bolniþã, care impresioneazã ºi
astãzi pe cei mai exigenþi vizitatori, ajunºi aici de pe
toate meridianele lumii. Stilul arhitectonic este cu
certitudine autohton, fiind expresie a stilului muntenesc. Bisericuþa are o formã treflatã, iar pereþii exteriori erau înconjuraþi de ocniþe ºi rozete de piatrã, pe
care cineva, din pãcate, le-a dat jos. Bisericii îi
lipseºte pronaosul, astfel cã din pridvorul închis se
intrã direct în naos. Pictura nu a suferit renovãri fundamentale, a mai fost doar consolidatã, ca suport,
pentru a nu se dezlipi fresca de perete ºi-n felul acesta pictura ºi-a pãstrat prospeþimea ºi expresivitatea.
Cum spuneam, bisericuþa bolniþã rãmîne o bijuterie
de netãgãduit, într-o deosebitã armonie arhitecturalã. Mulþi au apreciat-o ca pe o „prinþesã ori
domniºoarã”, pentru zvelteþea ºi eleganþa ei. ªi vizitatorii din alte confesiuni sunt impresionaþi de valoarea artisticã. În bisericuþa bolniþã se oficiazã doar
Sfînta ºi Dumnezeiasca Liturghie, în ziua hramului
„Sfinþii Apostoli”, sau slujbe ocazionale de înmormîntare. Pentru noi este o mare bucurie cã aceastã
bolniþã existã ºi cã a ajuns pînã în zilele noastre. Din
pãcate, multe astfel de ctitorii au dispãrut.
– Preacuvioase Pãrinte Exarh, trebuie sã
recunoaºteþi cã vã ascundeþi cu greu nostalgia,
cred cã mult mai bine ar fi sã detaliem starea de
fapt a acestui aºezãmînt. ªi pentru cã lumea de
azi traverseazã o perioadã grea, în care suferinþa
ºi bolile îi copleºesc pe cei sãrmani, vã gîndiþi
cumva la revigorarea bolniþei de la Mãnãstirea
Cozia?
– Dacã este sã ne gîndim la faptul cã bolniþa a
fost realizatã într-o perioadã în care lumea trãia întro mare suferinþã, este evident faptul cã era nevoie ca
aceasta sã serveascã ºi la tãmãduirea bolilor trupeºti,
dar ºi sufleteºti. Eu consider cã este într-adevãr
nevoie de o revigorare. Bolniþele mãnãstireºti erau
de fapt mici spitale pentru cãlugãrii bãtrîni ºi, în
acelaºi timp, aziluri pentru bãtrînii ºi bolnavii din
împrejurimi. Pe lîngã tãmãduirea trupeascã, monahii
aveau menirea de a asigura ºi un suport spiritual
celor bolnavi, astfel încît slujbele din bisericuþã erau
ca un balsam pentru cei aflaþi în suferinþã. Eu consider cã nu este deloc rãu ºi ar trebui ca în viitorul
apropiat sã reactivãm aceste bolniþe, pentru cã acest
lucru este posibil. Numai cã acele case care au fost
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ridicate atunci de voievozii vremii trebuie consolidate, reamenajate, ca sã corespundã cel puþin din
perspectiva funcþionalã a unui spital. ªi la
Mãnãstirea Cozia, dacã Dumnezeu va ajuta, s-ar
putea ca pe lîngã bisericuþa bolniþã, care este o frumuseþe ºi care trebuie pãstratã, pentru cã ºtiþi cum
este, cînd dezvolþi ceva trebuie sã ai grijã sã nu distrugi altceva, eu consider cã la Mãnãstirea Cozia ar
fi posibilã o revigorare a acelei bolniþe ºi ca bisericã,
ºi ca vieþuire. Dumnezeu ne-a învrednicit ca sfînta
mãnãstire sã se afle pe un pãmînt binecuvîntat, astfel încît avem la îndemînã ºi ape minerale, ºi alte
resurse balneare, dar ºi un aer proaspãt de brad, care
face bine plãmînilor ºi psihicului. Deci, posibilitãþile
terapeutice sunt multiple.
– Deºi toatã lumea ºtie cã sunteþi principalul
sacrificat al obºtii, în sensul cã tot ceea ce aþi realizat aici aþi fãcut-o cu preþul multor drumuri ºi al
multor nopþi nedormite, aº vrea sã vã rog sã ne
spuneþi dacã programul slujbelor de la
Mãnãstirea Cozia a fost afectat din punct de
vedere canonic?
– În anul 2000, dupã trecerea la cele veºnice a
Pãrintelui Arhimandrit ºi Stareþ Gamaliil Vaida,
Dumnezeu aºa a rînduit, sã ajung stareþ. De atunci
mi-am propus ca acest program liturgic sã nu
lipseascã din viaþa monahului. La noi în mãnãstire
obligaþia fundamentalã este aceea de a ajunge la slujbã, mai întîi biserica ºi dupã aceea alte trebuinþe.
Cei care au rezistat la Mãnãstirea Cozia au reuºit sã
ajungã la o mulþumire sufleteascã desãvîrºitã. În
fiecare zi avem slujbã tipic mãnãstireascã: dimineaþa
avem Acatistul, Ceasurile, Sfînta ºi Dumnezeiasca
Liturghie zilnic, este extraordinar de îmbucurãtor
pentru noi. Dupã aceea avem ºi un program de lucru,
pentru cã în monahismul românesc funcþioneazã
foarte bine „roagã-te ºi munceºte”, lucru care se
îmbinã, chiar dacã uneori este acuzatã aceastã sintagmã cã ar þine numai de perioada comunistã. Ea a
existat de cînd lumea. Aºa cã cine vrea sã se înhame
la jugul monahal de la Mãnãstirea Cozia are parte de
întreg programul acesta monastic, ce se continuã cu
Vecernia de la ora 17:00, urmatã de Utrenie. Slujba
de Utrenie am coborît-o de la miezul nopþii la ora
19:30, ºi asta din motive practice, pentru cã monahul
care stã noaptea douã ore la slujbã, a doua zi cu greu
îºi mai face ascultarea. Mãnãstirea este mare, are
nevoi speciale, iar noi nu suntem aºa de mulþi. În
felul acesta, programul slujbelor nu suferã din punct
de vedere canonic, liturgic se desfãºoarã normal, iar
ascultãrile toate sunt acoperite. Aºa cã pentru cei
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care îºi doresc cu adevãrat viaþã monahalã, o spun cu
toatã sinceritatea cã este o bucurie sã se afle la
Mãnãstirea Cozia.
– ªtiu cã Pãrintele Gamaliil Vaida a plecat la
Domnul cu durerea de a nu fi putut ridica o
clopotniþã a mãnãstirii. Înainte de a ne despãrþi,
aº vrea sã ºtiu dacã îi veþi duce visul la bun
sfîrºit?
– O, Doamne, dacã ar depinde numai de mine!
Eu v-am mai spus cã nimic din tot ceea ce s-a fãcut
la Mãnãstirea Cozia nu am fãcut singur. Dacã nu
exista obºtea, fãrã îndoialã cã n-aº fi reuºit mai
nimic din toate astea. Dar ca ºi stareþ, a þinut de
obligaþia mea. Eu am iubit întotdeauna Mãnãstirea
Cozia cu toatã fiinþa mea ºi am iubit istoria, ºi am
iubit fiinþa asta a poporului român, atît de greu încercat de-a lungul vremii. M-am implicat atît la
Mãnãstirea Cozia, cît ºi la alte mãnãstiri, care sunt
într-o stare deplorabilã ºi aproape de distrugere. Un
astfel de exemplu este Mãnãstirea Berislãveºti, care
are o bisericã fãrã turlã, ºi unde, dacã nu am fi intervenit la timp, zidurile se distrugeau în întregime. Ar
fi fost mare pãcat, avînd în vedere cã avem de-a face
cu un monument din anul 1956, care se transformase
în ruinã ºi pur ºi simplu cãdea sub ochii noºtri. Pe
astfel de obiective noi trebuie sã ne mobilizãm, pentru cã aºa ne punctãm istoria. Toate se duc, dispar,
dar, dupã cum vedeþi, aceste monumente au rãmas.
Trist este cã în toate aceste demersuri întîmpinãm
mari probleme cu cei de la monumente, care ar trebui sã dea dovadã de mai multã înþelegere ºi mai
mult realism, sã nu alergãm cu anii dupã aprobãri,
de multe ori inutile. Vã repet, toþi monahii de-aici
m-au ajutat, pentru cã cine poate sã fie mai aproape
de un astfel de monument decît cãlugãrii? De-acum,
numai Dumnezeu va rîndui totul…
– Preacuvioase Pãrinte Stareþ, vã mulþumim
în mod deosebit pentru tot ºi vã dorim sã aveþi
parte de mult spor ºi de multe împliniri
duhovniceºti!...
– Dumnezeu sã ne binecuvinteze pe toþi, în toatã
lucrarea cea bunã pe care o sãvîrºim!...
Interviu realizat de Stelian GOMBOª
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