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Istoria mănăstirii înconjurate de 

stejari înalţi este legată de numele lui 

Petru Rareş şi de cel al Sfântului Ioan 

de la Râşca, mitropolit al Moldovei în 
secolul al XVII-lea.

La 15 km de Fălticeni, se află satul 

Râşca. Cu secole în urmă, acesta era 

un ţinut al sihaştrilor. Petru Rareş a 

ridicat aici, la 1542, o mică mănăstire 
de călugări.



Invaziile turcilor şi ale tătarilor i-au 

obligat pe oamenii locului să refacă 

în repetate rânduri construcţia, 

astăzi inclusă pe Lista 

monumentelor istorice din judeţul 
Suceava.



Mai întâi şi mai întâi, a fost adusă de la 

Bogdăneşti în satul Râşca o bisericuţă 

din lemn, ctitorie a domnitorului 

Bogdan I, peste temelia căreia fiul 

nelegitim al lui Ştefan cel Mare, Petru 

Rareş, a înălţat o biserică mică, dar cu 
ziduri din piatră.



Încă mai poţi vedea, pe un zid exterior al 

bisericii, o frescă înfăţişându-l pe 

domnitor. La mănăstirea Râşca, te rogi 

în biserica „Sf. Nicolae” şi priveşti 

chiliile vechi din secolul al XIX-lea sau 

frescele bizantine, cu Judecata de Apoi 
şi Viaţa Sfântului Antonie.



Un stejar păzeşte intrarea:
Dacă vei porni către Râşca, vei găsi satul 

înconjurat de păduri bătrâne, cu stejari din 

vremea lui Ştefan cel Mare sau a lui Petru 

Rareş.

La poarta mănăstirii, e un stejar de-o seamă cu 

mănăstirea. Pe scoarţa lui – un înscris vechi, 

imposibil de descifrat.



Călugării spun că ar fi o însemnare făcută 

chiar de Petru Rareş, care printr-un miracol 

nu a fost înghiţită complet de trunchiul 

copacului nici până în ziua de azi.

Dar, oricât de mult au încercat sihaştrii 

locului, bătrânii şi călugării, nimeni nu a 

putut să descifreze taina. A rămas întrebarea: 

oare ce spun literele săpate în copac?



Misterul lor se împleteşte cu misterul vieţii 

Sfântului Ioan de la Râşca. Iar bătrânii 

călugări, foşti poeţi, foşti matematicieni sau 

doar bărbaţi cu chemare duhovnicească, îşi 

spun poveştile tuturor vizitatorilor dispuşi 

să-i asculte între două rugăciuni acolo, în 

mănăstirea din mijlocul pădurilor 
bucovinene.




