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1  Articol publicat în revista „Boabe de Grâu”, anul IV, 1933  

Vlahii la Muntele Athos1

Împrejurările mă poartă iarăşi către Muntele Sfânt. Debarc la Dafni, coasta portului veşmântat 
în lauri, trec potecile însemnate cu simple cruci de lemn, colind pe rând mânăstirile, mă bucur de 
ospeţia lor, grăiesc unuia şi altuia din călugări, încât, la urmă, când stau şi caut să-mi rânduiesc 
impresiile, de care sunt copleşit, nu ştiu cum şi unde să încep şi să purced înainte.
Eu am venit să cercetez bogăţia daniilor voievodale, să gust frumuseţile naturii şi să mă încânt 
de naivitatea legendelor cu miracole. Însăşi Fecioara Maria s-a abătut cândva la Muntele 
Athos, luându-l sub înalta-i ocrotire. De aceea, şi chipul ei, zugrăvit în atâtea feluri, e adorat 
aici pretutindeni. Dinaintea unei asemenea icoane am auzit intonându-se la Protatu Axionul:
„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fecioară şi prea 
nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru...”
Apoi diaconul a dat glas pomenirii ctitorilor şi binefăcătorilor: Ştefan Voievod, Bogdan, 
Alexandru, Petru, Neagoe, Teodosie – un şir de nume ce le-am înscris şi într-un vechi diptih 
românesc. La aceeaşi biserică se află tăinuită de o parte şi o cristelniţă, rostul căreia nu-l pricep. 
„E de mult, spune eclesiarhul, din timpul Vlahilor... Îşi botezau în ea pruncii.” Şi astfel mă 
strămut cu gândul departe, în veacul al optulea, când trăia la Muntele Athos şi o populaţie 
mireană, când nu erau încă zidite mânăstirile, când monahii adăpostiţi în colibe şi peşteri 
căutau să creştineze grupurile de păstori vlahi, coborâtori pe aceste locuri. Fiinţarea lor ca neam 
aparte este dovedită. La 885, împăratul Vasile I Macedoneanul şi după douăzeci şi şase de ani 
urmaşul său Leon Înţeleptul, în vederea unei mai potrivite reculegeri monahiceşti, le opreşte 
intrarea la Athos. Dar măsura nu se ţine cu rigoare. Mai pe ascuns, mai pe faţă, vlahii încep 
a se strecura laolaltă cu soţiile şi cu fetele, care slujind de păstoriţe şi îmbrăcate bărbăteşte, 
străbat liniştea sihăstriilor şi atrag pe călugări în vraja ispitelor, aşa că împăratul Constantin al 
IX-lea Monomahul e nevoit să-i alunge. Acum, însă, după ce călugării au gustat din plăcerile 
neîngăduite şi s-au folosit de spiritul întreprinzător al vlahilor, pornesc ei înşişi a se plânge şi a 
cere cu stăruinţă înapoierea lor.
Toate acestea ni se lămuresc pe deplin într-un manuscris al bibliotecii Sfântului Pantelimon, 
intitulat Scandalurile petrecute la Athos în 1088, pe care îl dau în traducere:
„În zilele lui Alexie Comnenul, care a domnit timp de treizeci şi şapte de ani, din 1081 până în 1118, 
vlahii cuţovlahi, păstori de oi şi capre, înaintând, au pătruns în Athos. Şi cu turmele au pătruns 
şi femei în arătare bărbătească; şi mult desfrâu şi spurcăciuni au săvârşit, mânându-şi turmele în 
haine de bărbaţi, încât monahii Athosului s-au întors către împăratul Alexie, şi au fost îndată 
izgoniţi. Însă, după ce s-au dus vitele şi vlahii din Athos, în loc să mulţumească lui Dumnezeu că a 
ridicat mare pierzanie şi urgie, de s-a curăţit Muntele, monahii mai degrabă plângeau, nesăbuiţii. 
Şi era mare jelanie în Athos; şi, pe când fugarii Eghipetului simţeau lipsa cărnii, peştelui şi altora, 
monahii râvneau după stricăciunea vlahilor, amintindu-şi de laptele, brânza, lâna, petrecerile şi 
schimburile negustoreşti ce făceau împreună, şi de beţiile care mai pe urmă s-au arătat. Că intrase 
diavolul în sufletele vlahilor, de-şi ţineau femeile în podoabe bărbăteşti ca ciobani şi păşteau 
turmele şi slujeau călugărilor în mânăstiri şi le duceau brânzeturi, lapte şi lână, şi le frământau 
pâinea la zile de praznic. Iar cele săvârşite de ei ruşinos este a le spune şi a le auzi.
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        Numaidecât, doritorii de asemenea lucruri, pocăindu-se, şi-au îndreptat greşelile, căci mârşavii, 

ca şi virtuoşii călugări, aflând de relele acestea, le-au spus tare, şi patriarhului încă le-au scris, 
cum că vlahii au femei păscătoare de turme. Ci de plecarea vlahilor, mai mult a călugărilor să 
povestim, căci, găsind necuratul uneltele răutăţii, a insuflat monahilor drept pricină oarecum 
binecuvântată porunca patriarhului de a sta cu vlahii în Athos. Şi acum, izgonindu-se, călugării 
se făceau vinovaţi către sufletele lor după moarte. Şi auzind acest cuvânt, mulţi dintre ei s-au 
tulburat foarte, monahi şi pustnici, care, timp de cincizeci ori şaizeci de ani se luptaseră cu 
diavolul şi din chilii nu se clintiseră, acum ieşeau plângând în chip nerod, zicându-şi unii altora, 
că de azi înainte trai nu avem, nici hodină, deoarece am izgonit pe vlahi şi ne-am călcat un 
legământ. Oh, nebunia lor! Cârduri-cârduri ieşeau întru bucuria diavolului.
Şi erau vlahii patru sute de familii, pe turmele cărora a voit patriarhul să pună zeciuială şi n-
a lăsat pe arhonţi s-o facă, spre a nu se îngreuna mânăstirile. Au ieşit cu vlahii o mulţime de 
călugări, încât vedeai mânăstirile păzite numai de orbi, ologi şi bătrâni. Şi astfel întâmplându-
se lucrurile, a venit sărbătoarea Crăciunului şi s-au strâns toţi după datină în Lavra Cariesului. 
Au afurisit întâi pe dimogheronţi, apoi, sobor făcându-se, au ales trei bărbaţi evlavioşi: pe 
Ioan, egumenul Vatopedului şi pe Simeon, egumenul Caracalului, şi pe Nichifor, egumenul 
Costamonitului, o rudă a împăratului Alexie, şi pe doi supraveghetori, de i-au trimis la împărat, 
scriindu-i şi carte: „Sfinte despot al nostru, cunoscut este împărăţiei tale, că porunca patriarhului 
de a sta vlahii a golit Athosul şi ne rugăm să ridici această poruncă, deoarece ne pierdem cu 
toţii, şi sub a ta seninătate ducem şi noi o viaţă liniştită.”
Citind acestea, împăratul a luat şi sfatul Curţii, care şi-a dat părerea să-l cheme pe patriarh. 
Împăratul, însă, din evlavie n-a făcut-o, ci a trimis pe monahi la patriarh, scriindu-i doar că 
ordinul acestuia golit-a Muntele Athos. Iar patriarhul a dat răspuns împăratului: „Întrucât n-ai 
iscălit, porunca rămâne fără putere, şi este vrerea lui Dumnezeu să ţie Athosul sub împărăţeasca 
stăpânire, spre a nu mai intra vlahii.”
O notă a manuscrisului adaugă: „Egumenul Lavrei, Ioanichie Valmas, cunoscut de împărat şi 
de patriarh, a fost începutul şi rădăcina relelor săvârşite de vlahi, fiindcă a scris ca din partea 
patriarhului, în chip mincinos şi a iscălit cu mâna sa, cum că patriarhul a poruncit să intre 
vlahii, spre a lua brânzeturi, lapte, lână şi altele.”
Din aceste rânduri, cât şi din întrebuinţarea termenului de cuţovlahi, reiese că manuscrisul 
datează din veacul al XIX-lea, dar el foloseşte şi în bună parte reproduce textul unui alt 
manuscris, cu vreo cinci sute de ani mai vechi. Se află în biblioteca Ivirului. Începe aşa:
„Zicea monahul acesta Ioan Trahaniotul, că cele întâmplate dintru început la Sfântul Munte, 
înainte şi după porunca patriarhului, nu numai episcopul Leontie, ci şi mulţi dintre sfinţii 
părinţi le-au scris şi-au luat astfel de ştire, că în urma izgonirii vitelor şi vlahilor din Athos, în 
loc să mulţumească lui Dumnezeu monahii, că a ridicat o periculoasă urgie şi a curăţit Muntele 
Sfânt, unde ne-a învrednicit să trăim, mai mult se plângeau. Şi era jelanie mare în Athos... .”
Urmează scrisorile dintre împărat şi patriarh, scoţându-se la iveală purtările amăgitoare ale 
vlahilor faţă de călugări:
„Precum madineii îşi găteau femeile şi le aduceau înaintea poporului iudeu, spre a-l corupe şi 
a-l îndepărta de Dumnezeu, tot astfel şi diavolul a intrat în sufletele vlahilor, de-şi împodobeau 
soţiile şi fetele în straie bărbăteşti, ca să-i piardă pe acei ce voiau a trăi evlavios.”
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        Alungaţi de la Muntele Athos, vlahii au continuat până astăzi să-şi mâne turmele în celelalte 

părţi ale Calcidicei. În calea mea spre Salonic le-am întâlnit corturile de popas, iar unul din 
părinţii Lavrei mi-a spus, cu înfiorarea tinereţii amintite, de iubirea sa pentru o frumoasă 
păstoriţă vlahă, când avea odată grija unui metoh mânăstiresc la Casandra. Relaţiile Muntelui 
Athos cu românimea nu se întrerup nicicând, mărindu-se bineînţeles după întemeierea 
Principatelor Dunărene.
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