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Părintele Andronic, duhovnicul si starețul mănăstirii Noul Neamț. Aduceri aminte.
Editura Cathisma, 2007.
Părintele Andronic (Popovici) este unul din marii duhovnici pe care i-a avut
neamul nostru, din păcate rămas necunoscut publicului larg datorită perioadei vitrege prin care a trecut Biserica din Basarabia de-a lungul vremii. Deși născut în România actuală în anul 1820, crescut și educat în Mănăstirile Neamț și Secu, unde va
ajunge și duhovnic, numele părintelui Andronic a rămas legat de Basarabia. Alături
de părintele Teofan (Cristea), el rămîne unul dintre fondatori și stîlp duhovnicesc al
”noii Mănăstiri Neamțu” de pe malul Nistrului.
Pentru prima dată publicul larg are ocazia să citească un manuscris păstrat
doar în arhiva secretă a KGB-ului. Scrisă cu măiestrie, cartea se citește pe nerăsuflate, fiind una dintre puținele surse rămase dintr-o lume pe care manualele de istorie
ne-o prezintă drept glorioasă și eliberatoare, dar ascunzînd, în fapt, o realitate plină
de tristețe pentru neamul românesc. Martor al reformei lui Cuza, părintele Andronic, pe atunci duhovnic
la Neamț, ne istorisește adevărul despre felul cum a decurs această reformă și despre risipirea călugărilor
care a avut loc la sfîrșitul veacului al XIX-lea.
Om de înaltă statură duhovnicească, printre ascultările doborîtoare pe care le-a îndeplinit din fragedă pruncie cu desăvîrșită lepădare de sine, părintele Andronic găsea timp să studieze manuscrisele
aflate în Mănăstirile Neamț și Secu, să învețe notația psaltică, să copieze cărți și învățături pentru îmbogățirea bibliotecii, dar și să își noteze impresiile și cugetările personale. Părintele ne-a lăsat o impresionantă Istorie a Mănăstirii Neamț precum și alte scrieri.
Părintele Andronic ne-a lăsat o comoară neprețuită și necercetată încă, în care se oglindește cu
claritate un secol de istorie a poporului român. Minuțiozitatea și totodată laconicitatea cu care părintele
Andronic ne relatează evenimentele politice contemporane lui, nume de miniștri, de fețe bisericești sau
jandarmi, dialoguri revelatoare, numere de ordine și ucazuri, fac din el un ultim cronicar al Moldovei. “
Lăsând eu cu ajutorul Preabunului Dumnezeu într-o parte ostenelile și supărările călătoriei prin țara stăpânită de păgâni și uitându-le pe toate și intrând întru păruta patria mea pământească, precum am zis,
apoi la 30 de ale lunii lui iulie, fiind ziua joi, prin acoperământul Maicii lui Dumnezeu, am ajuns și la
sfânta Mănăstirea noastră Neamțu și am intrat în chilie și mă aflam oareșicum săltând de bucurie, mulțumind pentru toate bunătățile dumnezeiești.”
Mai scrie părintele: ”Adunînd eu, cu ajutoriul Preacuratei Maicii lui Dumnezeu: şi scriind foarte
cu lămurire, dupre cît mi-au luminat mintea cel Preaînaltu, Istoriile bisericeşti şi politiceşti, începătoare
din anii întrupării cuvîntului lui Dumnezeu şi cuprinzătoare pînă în anul 1888; şi istoriile pentru Sfintele
Monastiri Neamţul şi Secul; şi pentru toate sfinţeniile din ele; Istoriile pentru toţi Mitropoliţii Moldaviei,
şi pentru monastirile de acolo; Istoria pentru sfînta cetate [a] Ierusalimul şi pentru sfinţeniile de acolo;
Istoria pentru sfîntul munte Afonu şi pentru monastirile şi sfinţeniile de acolo; Istoria, pentru împărăteasca cetate [a] Kievul[ui] şi pentru sfinţeniile de acolo, şi din Lavra Pecerskii Kievului, şi altele; şi istoria şi pentru aceasta sfîntă din nou înfiinţată monastire Neamţul, mi-au venit dorinţa ca să mai adun încă la un locu şi o altă istorie cuprinzătoare şi pentru ştiinţele, de începutul întemeierii monastirilor şi a
chinoviilor, şi a sihastriilor, şi ai toatei rînduialei monahiceşti.”
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