
Mitropolitul Varlaam 

 

- Se călugăreşte la M-rea Secu – ctitoria vornicului Nestor Ureche şi a soţiei sale Mitrofana; 

- Învaţă aici greaca şi slavona; 

- Traduce cărţi în română; 

- Devine egumenul M-rii Secu; 

- Devine duhovnicul domnitorului Miron Barnovschi (1626-1629) şi sfetnicul acestuia; 

- În timpul domniei lui Vasile Lupu e ales mitropolit al Moldovei; 

- Mitropolitul Kievului, Petru Movilă îi trimite o tipografie pe care o montează la M-rea Sfinţii 

3 ierarhi din Iaşi -> PRIMA TIPOGRAFIE DIN MOLDOVA! 

 

TIPĂRITURI 

1. CAZANIA din 1643 – carte de predici traduse din greacă şi slavonă care circulau în acea 

vreme; 

2. ŞAPTE TAINE din 1644 – o explicare sub formă de întrebări şi răspunsuri a celor 7 sfinte 

taine; 

3. RĂSPUNS LA CATEHISMUL CALVINESC din 1645 – combate învăţăturile greşite expuse în 

Catehismul Calvinesc apărut în 1642 la Alba Iulia. 

 

ŞCOALA SUPERIOARĂ DE LA IAŞI 

- Mitropolitul Petru Movilă trimite de la Kiev profesori; 

- Se studiau limbile greacă şi slavonă şi materii precum: teologia, filosofia, retorica, poetica, 

dialectica,aritmetica, geometria, astronomia, gramatica şi muzica; 

- Academia a decăzut după ce Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc. 

 

RETRAGEREA ŞI MOARTEA 

- Vasile Lupu a fost intr-un conflict continuu cu voievodul Ţării Româneşti Matei Basarab, pe 

care îl detronează cu ajutorul unor intrigi la Poarta Otomană corupând pe câţiva înalţi 

dregători turci; 

- Mitropolitul Varlaam îi împacă pe cei doi. Ca semn al împăcării, fiecare construieşte o 

mănăstire în ţara celuilalt: Stela în Târgoviște și Soveja în ţinutul Putna; 

- Pacea nu a durat mult.  Lupu intră într-un nou conflict cu Matei (1650) și-l amenință cu 

invazia în momentul în care acesta se îmbolnăvise (1652). Însă bătrânul Basarab, în alianță 

cu Gheorghe Rákóczi al II-lea, îl ajută pe pretendentul Gheorghe Ștefan să-l detroneze pe 

Vasile Lupu (aprilie 1653).  

- În 1653 Vasile Lupu este detronat, iar Mitropolitul Varlaam se retrage din funcţie la M-rea 

Secu; 

- Moare în 1657. 
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