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Preasfintitul Parinte Varsanufie Prahoveanul,  
noul Arhiepiscop al Râmnicului

În ziua de 22 mai 2014, sub preşedinţia Prea-
fericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în şedinţă de 
lucru la Reşedinţa patriarhală, a ales prin vot secret 
pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în 
scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului.

Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop 
al Râmnicului  a avut loc în Catedrala arhiepisco-
pală cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, din munici-
piul Râmnicu Vâlcea, în ziua de duminică, 8 iunie 
2014, după Sfânta Liturghie.

*
*        * 

Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul 
s-a născut la 24 ianuarie 1968 în Bucureşti.

 A urmat cursurile Seminarului Teologic din 
București (1985-1990) și ale Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București 
(1990-1994), iar în anul 2013 a obţinut titlu de doctor 
în teologie în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema 
„Lucrarea harului dumnezeiesc în opera Sfantului Grigorie 
Palama“.

În anul 1998, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Slănic 
(judeţul Argeș), fiind apoi hirotonit ieromonah pe seama  
mănăstirii Radu Vodă din București.  Între anii 1999-2006, a 
fost stareţul acestei mănăstiri, unde a iniţiat lucrări de resta-
urare a picturii, a catapetesmei și a turnului-clopotniţă şi de 
construire a unui lumânărar în mozaic.

Între anii 1999-2001, a fost exarhul mănăstirilor din Arhi-
episcopia Bucureștilor. În anul 2001, a fost ales de Sfântul 
Sinod Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titula-
tura de Prahoveanul.

În anul 2007, la propunerea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a fost numit secretarul Sinodului Mitropo-
litan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și președintele 
Comisiei Liturgice a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În calitate de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 
Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a coordonat 
lucrările de construire a bisericilor de la mănăstirile Bolintin 
şi Chiajna, de la parohiile Gherghiceanu, Sf. Ștefan cel Mare, 
Jilava,Vlădiceasca şi Ciorogârla II, de la alte 66 de biserici şi 
capele din instituţii publice (spitale, penitenciare, unităţi 
militare, şcoli şi aşezăminte sociale), precum şi înfiinţarea a 
11 cantine sociale.

De asemenea, a coordonat lucrările de pictare a capelei 
penitenciarului Ploiești, a bisericii penitenciarului Rahova şi 
a paraclisului Liceului „Hyperion“ din București.

Preasfinţia Sa a desfăşurat o bogată activitate didactică în 

calitate de profesor de religie (1990-1998) şi profesor meto-
dist pentru disciplina Religie în Sectorul 6 al municipiului 
Bucureşti. Din anul 1998, este profesor de Noul Testament la 
Seminarul Teologic Liceal „Nifon Mitropolitul“ din București. 
De menţionat faptul că Preasfinţitul Părinte Varsanufie 
Prahoveanul a coordonat lucrările de construire a noii clădiri 
a Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul“ din București şi 
înfiinţarea a 106 cabinete de religie în şcoli şi licee din Bucu-
reşti, Prahova, Ilfov şi Giurgiu.

Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a fost 
redactor la revista de apologetică ortodoxă „Martyria“ (1993-
1996), a editat revista pentru copii „Floarea Darurilor“ (1994-
1997), iar din anul 2001 este vicepreședintele Colegiului de 
redacţie al revistei Mitropoliei şi Dobrogei „Glasul Bisericii“.

A publicat mai multe articole şi studii în revistele „Glasul 
Bisericii“ şi „Mitropolia Olteniei“ şi este autorul a trei piese de 
teatru în versuri pentru copii: „Trei Crai“, „Martiriul Sfântului 
Gheorghe“ şi „Moartea lui Iuda“.

În perioada în care a fost Episcop Vicar al Arhiepisco-
piei Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul 
a coordonat traducerea şi editarea unei cărţi de rugăciuni şi 
a Sfintei Liturghii în limba rromanes, destinate comunităţilor 
de rromi din România şi s-a îngrijit de editarea mai multor 
CD-uri cu conţinut religios, dintre care menţionăm: „Cântări 
din perioada Triodului şi Penticostarului“, „Slujba Sfântului 
Cuvios Gheorghe de la Cernica“, „Slujba Sfinţilor Români“, 
„Viaţa Sfintei Maria Egipteanca“ etc.

„Misiunea“
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BISERICA ŞI ARMATA: DE LA JERTFĂ LA 
SFINŢENIE

Biserica şi Armata sunt două instituţii cu 
istorie şi tradiţie, cu asemănări şi deosebiri, 
care apără oameni şi popoare şi promovează 
pacea care vine de la Hristos – Pacea lumii. 
Slujitorii Bisericii au conlucrat adeseori cu 
slujitorii Armatei pentru împlinirea umană şi 
dobândirea mântuirii.

Biserica Ortodoxă Română şi Armata 
Română au scris pagini de istorie între grani-
ţele fireşti şi nefireşti ale unui popor răstignit 
şi înălţat pe culmile suferinţei şi muntele feri-
cirilor.

Istoria poporului român este înscrisă pe 
aripile speranţei şi purtată întru cunoaş-
tere de vulturul care poartă în plisc Crucea 
biruinţei, semn ce are două dimensiuni: cea 
verticală, realizată în Biserică, pentru că prin 
ea se reface legătura dintre cer şi pământ 
(prin jertfa Mântuitorul Iisus Hristos), şi dimensiunea orizon-
tală, reprezentată de popor şi Armată, fiindcă ele susţin 
apărarea vieţii umane pe timp de pace şi de război întru 
nădejdea vieţii veşnice.

Fost-a de la Dumnezeu ca şi Eparhia Râmnicului să aibă 
parte de binefacerile Sfintei Cruci, venite prin Biserică şi 
Armată pentru aşezămintele bisericeşti (şi monahale), Cetăţi 
ale credinţei care reflectă credinţa şi demnitatea, dăruirea şi 
dărnicia, frumuseţea şi dragostea neamului românesc.

În Anul omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei 
Împărtăşanii) – 2014 în Patriarhia Română, ne aducem aminte 
cu evlavie cum preoţii Bisericii noastre în timpul luptelor 
şi războaielor au săvârşit pentru soldaţii de pe front Taina 
Spovedaniei şi a Împărtăşaniei spre iertarea păcatelor şi 
dobândirea nemuririi, în condiţiile în care viaţa pământească 
se putea sfârşi oricând. Iar acum, în vremuri de pace, aceste 
Sfinte Taine sunt săvârşite de preoţii militari, care asigură 
asistenţa religioasă în Armata Română. Aceşti preoţi însoţesc 
soldaţii români în Afganistan, Irak sau în alte zone ale lumii, 
pentru a întări pacea şi buna înţelegere între oameni.

În Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – 2014 
în Patriarhia Română, ne aducem aminte de Voievozii români 
şi de oştenii credincioşi Bisericii şi Patriei, care şi-au dat viaţă 
pentru apărarea credinţei creştine, a poporului român şi a 
hotarelor ţării noastre. 

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, 
Voievozii Mircea cel Bătrân şi Mihai Viteazul, precum şi alţi 
domnitori dimpreună cu oştile lor, au vegheat şi luptat 
pentru dăinuirea neamului românesc, creştin şi sfânt, bine-
cuvântat de Dumnezeu cu un spaţiu pământesc ales, înveş-

mântat cu jertfă şi Altare Sfinte, candele ce 
fac să strălucească chipurile nemuritoare ale 
înaintaşilor care ne îndeamnă la păstrarea 
credinţei şi a gliei străbune.

De la Voievozii români la Generalul Paul 
Teodorescu (1888-1981), ministrul Aerului şi 
Marinei, unul dintre ctitorii Mănăstirii Dintr-
un Lemn şi binefăcătorul Bisericii şi neamului 
românesc, mireasma rugăciunii şi a muncii 
se înalţă întru lumina faptelor bune, a jertfei 
şi dragostei faţă de Dumnezeu şi popor.

Demersul comun al Arhiepiscopiei 
Râmnicului şi al Instituţiilor de comandă, de 
instrucţie şi învăţământ militar doreşte să se 
concretizeze prin înfiinţarea „Centrului de 
Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu 
Armata României”, purtând numele vredni-
cului de cinstire „Generalul Paul Teodorescu”, 

având sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, locul de odihnă 
veşnică a Generalului şi locul de pomenire a eroilor şi oste-
nitorilor din Aviaţia şi Marina Română, aşezământ monahal 
monumental ctitorit de marele Voievod Matei Basarab (de 
la a cărui trecere la viaţa veşnică se împlinesc anul acesta 
360 de ani: 1654-2014), şi ocrotit de Maica Domnului, a cărei 
Icoană făcătoare de minuni veghează locaşul sfânt.

Acest Centru de cercetare va avea o publicaţie – Misiunea 
– care va reflecta pagini de istorie a conlucrării dintre Bise-
rică şi Armată, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această comuniune şi 
început pe care îl dorim rodnic şi ziditor în fiinţa neamului 
românesc. 

Aducem mulţumire pentru binecuvântare vrednicului de 
pomenire Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscop 
al Râmnicului (n.1914–†2014).

Felicităm pe Domnul Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea şi pe 
colaboratorii domniei sale pentru iniţiativă şi aleasă lucrare-
împreună cu părintele Inspector Constantin Olariu şi Maica 
Stavroforă Emanuela Oprea, stareţa Mănăstirii Dintr-un 
Lemn.

Avem nădejdea că toţi ostenitorii  Centrului de Cercetare 
a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General 
Paul Teodorescu” şi ai Revistei „Misiunea” vor contribui la o mai 
bună cunoaştere a istoriei din perspectiva omului zidit după 
chipul lui Dumnezeu şi a luptei omului chemat la datorie 
pentru apărarea Bisericii şi a neamului românesc.

† Emilian Lovişteanul 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

EDITORIAL
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MISIUNEA PERPETUĂ

Iniţiativa profesorului universitar dr. 
Valentin Ciorbea de a (re)lansa un partene-
riat – strategic l-aş considera, în plan spiritual 
– sub forma Centrului de Cercetare a Conlu-
crării Bisericii Ortodoxe cu Armata României 
„General Paul Teodorescu”, între Arhiepi-
scopia Râmnicului, Universitatea „Ovidius” 
din Constanţa şi Serviciul Istoric al Armatei, 
constituie, pe tărâm ştiinţific, inter şi intra-
disciplinar, o fericită întâmplare. În calitate 
de fost ofiţer şi dascăl al multor generaţii 
de ofiţeri de marină în cadrul Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, distinsul meu 
profesor a avut nu numai posibilitatea dar, 
mai cu seamă, abilitatea de a evalua, intui 
şi de multe ori, dirigui evoluţia în carieră a 
unora dintre viitorii absolvenţi. În egală măsură, prin opera 
Domniei sale, îndeosebi în domeniul istoriografiei Dobrogei 
şi al celei militare, a fost printre primii cercetători din peri-
oada contemporană, care au readus în actualitate opera şi 
personalitatea unor reprezentanţi de prim rang ai institu-
ţiei militare, precum colonelul Marin Ionescu-Dobrogianu, 
generalul Paul Teodorescu, contraamiralul Horia Macellariu 
şi alţii.

De aceea, proiectul Domniei sale mi s-a părut, dintru 
început, nu numai deosebit de interesant din punct de 
vedere tematic ci de-a dreptul oportun şi deopotrivă necesar, 
dacă ar fi să analizăm numaidecât potenţialul ideatic, resursa 
intelectuală şi liantul misionarismului pe care tandemul 
Armată – Biserică l-a înfăptuit, de secole, pe altarul desă-
vârşirii unităţii naţionale şi al perpetuării spiritului naţional. 
În acest context, devine lesne de înţeles raţiunea alegerii 
titlului MISIUNEA pentru periodicul acestui Centru de relie-
fare a coexistenţei atât de armonioase dintre instituţiile cu 
cel mai important capital de încredere în societatea româ-
nească dar şi cu responsabilităţi vitale pentru însăşi fiinţa 
noastră naţională.

Cred că MISIUNEA va fi, dincolo de mesagerul preocupă-
rilor noastre ştiinţifice şi editoriale anuale, o cronică fidelă a 
ceea ce a însemnat rezistenţa prin cultură, prin jertfă, prin 
acţiunea colectivă a obştii sau spiritul de sacrificiu individual 
al Oşteanului din toate timpurile, călit sufleteşte de duhov-
nici cu harul şi vocaţia perenităţii. 

Cred, în egală măsură, că MISIUNEA are datoria să aşeze 
pildele trecutului şi învăţătura creştină la fundamentul 
preceptelor morale cu care sunt animaţi, educaţi şi motivaţi 

astăzi tinerii în uniformă. 
Aşa cum aviatorii şi marinarii au găsit, 

între zidurile Mănăstirii dintr-un Lemn din 
Frânceştii Vâlcei, intim lăcaş de reculegere, 
de închinăciune şi de preamărire a jertfei 
camarazilor trecuţi în eternitate, tot aşa sper 
ca MISIUNEA să-i atragă pe slujitorii de azi şi 
de mâine ai Forţelor Aeriene şi Navale spre 
Biserică şi spre altarele biruinţei, călăuziţi de 
crezul lor sacru în râvna desăvârşirii profesi-
onale, în performanţă, în determinare  şi, la 
nevoie, în supremul sacrificiu.

Şi tot aşa de bine mă gândesc la faptul 
că morala creştină trebuie şi poate să revină, 
sub formele actuale de percepere şi apro-
fundare, în arsenalul de simţire şi trăire al 

tuturor celor care, odată cu binecuvântarea acţiunii lor de 
luptători, primesc şi confirmarea încrederii în propriile forţe, 
îndrituirea actelor de curaj şi de devoţiune de care vor fi 
capabili la vremuri de restrişte.

MISIUNEA comună a celor care au consimţit să ni se 
alăture şi să pună în operă acest înălţător proiect de spiritu-
alitate creştină nu pare a fi deloc uşoară, dar nici imposibil 
de înfăptuit. Ne dau curaj şi speranţe toţi cei care au analizat 
deja, îndeobşte după 1990, problematica acestei indisolu-
bile comuniuni întru credinţă şi adevăr în foruri ştiinţifice de 
interes naţional, care au studiat şi publicat studii originale, 
lucrări complexe şi culegeri de documente inedite, prin 
care au evocat, cu acurateţe şi discernământ, acţiunile unor 
prelaţi, militari şi combatanţi în toate conflagraţiile, ctitori de 
lăcaşe de cult ori monumente, erudiţi ai culturii şi moralei 
creştine ş.a.m.d.

Pe cât de nouă pare, pe atât de străveche se reconfirmă 
MISIUNEA noastră – întru Credinţă şi Onoare, întru Onoare 
şi Patrie.

Aşadar, MISIUNEA este la început de drum. Ea continuă 
însă un crez, o speranţă şi o certitudine: că putem fi şi curaţi 
la suflet şi vrednici la faptă, şi călăuză şi călăuziţi, şi Ostaşi 
întru Domnul şi suliţe purtătoare de biruinţă.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Cu voia dumneavoastră, vrednic de trudă şi întru cele 
bune stăruitor,

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU

CUVÂNT ÎNAINTE



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

4AŞEZĂMÂNTUL MONAHAL MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

CENTRUL DE CERCETARE A CONLUCRĂRII 
BISERICII ORTODOXE CU ARMATA ROMÂNIEI 

„GENERAL PAUL TEODORESCU” CU SEDIUL LA 
MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

Argument

Înfiinţarea Centrului de Cercetare al Conlucrării Bisericii 
Ortodoxe Române cu Armata României – „General Paul 
Teodorescu” constituie demersul cultural pe care Arhiepi-
scopia Râmnicului şi Instituţiile de comandă, de 
instrucţie şi învăţământ militar îl susţin pentru 
reafirmarea misiunii jertfelnice pe care domni-
torii români creştini şi armata din toate 
timpurile au desfăşurat-o pentru „apărarea 
Bisericii şi a credinţei strămoşeşti, pentru 
întregirea neamului, pentru libertatea şi 
demnitatea noastră”.

Deşi Biserica a condamnat orice tip de 
violenţă, totuşi în decursul istoriei sale a fost 
nevoită, nu de puţine ori, să se pronunţe în 
mod public asupra legitimităţii conflictelor 
militare.

În discursul ţinut în şedinţa 
Senatului din 28 februarie 
1924 la discuţia generală 
asupra „Legii organizării arma-
telor”, episcopul Vartolomeu 
Stănescu, al Râmnicului Noului 
Severin, reaminteşte, citându-l pe 
Tertulian, că „Mântuitorul, porun-
cindu-i Sfântului Petru să-şi pună 
sabia în teacă, a dezarmat pe 
toţi soldaţii omenirii”. Pe de altă 
parte însă, prin Fericitul Augustin, 
s-a arătat că „după Creştinism, 
războaiele şi armatele nu sunt 
condamnate decât în abuzurile 
lor, dar nu şi în datoria de a-şi apăra 
popoarele şi patria lor”. „Iată, prin 
urmare – continuă episcopul Varto-
lomeu Stănescu – pentru ce Biserica 
lui Hristos binecuvântează armatele 
când ele stau pe tărâmul moral, după 
cum, din fericire, au stat de-a pururi, de la apariţia lor şi până 
astăzi, armatele neamului nostru”. 

Poporul român a rezistat pe acest pământ pentru că a 
avut înţelepciune, putere de jertfă şi de răbdare atunci când 
nu putea să biruie cu armele. Legitimitatea războaielor de 

apărare a fost prezentă în conştiinţa poporului român în 
perioada medievală şi prin reprezentarea în programul 
iconografic al bisericilor a sfinţilor militari şi mucenici.

Pe de altă parte, Cronicile şi Letopiseţele care consem-
nează jertfa acestui popor sunt admirabil rezumate în textul 
inscripţiei de pe Arcul de Triumf din capitala României: 

„După secole de suferinţe, creştineşte îndurate, şi după 
lupte grele pentru păstrarea fiinţei naţionale, după 
apărarea plină de sacrificii a civilizaţiei umane, se înde-
plini dreptatea şi pentru poporul român...”, iar Mesajul 
Învierii – „Hristos a Înviat”, a fost înscris, ca pavăză, pe 
frontispiciul Mausoleului de la Mărăşeşti.

Preoţii Bisericii nu au fost chemaţi să poarte 
armele, însă au fost chemaţi să-i întărească sufle-

teşte pe ostaşii români cărora le-au devenit duhovnici, 
ţinându-le trează conştiinţa morală sau alinându-le 

suferinţa.
Duhovnici cu viaţă sfântă au 
avut şi unii domnitori români. Cu 

poveţele şi rugăciunile acestora 
au luptat cu responsabilitate 
şi jertfelnicie pentru apărarea 
integrităţii şi demnităţii popo-
rului român şi a credinţei. 
Pătrunşi de credinţă sinceră, 
purtând apăsarea pierderii 
în lupte a vieţilor pentru care 
erau responsabili înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor, 
domnitorii români au ridicat 
sfinte biserici şi mănăstiri, 
cetăţi ale credinţei, spre pome-
nirea jertfei eroilor şi întărirea 
nădejdii în Dumnezeu.

Rolului duhovnicesc al 
mănăstirilor i s-au alăturat cel 

cultural şi social. Cel cultural a 
însemnat de fapt promovarea 

valorilor naţionale pe care le apăra 
armata, iar cel social s-a manifestat printre altele prin îngri-
jirea invalizilor şi a răniţilor, prin grija faţă de văduvele şi 
orfanii de război.

Pentru modul în care şi-au apărat şi mărturisit credinţa, 
unii  domnitori au fost aşezaţi în rândul sfinţilor –  Sfântul 
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Ştefan cel Mare, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Sfântul 
Constantin Brâncoveanu – devenind pentru totdeauna 
modele de slujire jertfelnică şi responsabilă a Bisericii, 
Statului şi oamenilor.

Devenind necropole domneşti, sau păstrând în jurul lor 
mormintele conducătorilor de oşti sau a eroilor neamului, 
mănăstirile ortodoxe au ţinut aproape – şi în felul acesta – pe 
ostaşii armatelor române care şi-au cinstit întotdeauna eroii.

Eroilor neamului, Biserica le-a rânduit o zi de pomenire, 
le-a alcătuit slujbe şi panegirice – semn al recunoştinţei 
pentru că s-au jertfit pentru păstrarea valorilor morale şi 
sociale. Cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam 
sau din generaţie în generaţie a celor jertfiţi pentru apărarea 
credinţei şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului 
românesc.

Din dorinţa de a consemna recunoştinţa faţă de înaintaşi, 
faţă de eroii neamului românesc, Arhiepiscopia Râmnicului 
în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi 
Serviciul Istoric al Armatei,  au organizat o serie de eveni-
mente spiritual-culturale: Simpozionul Naţional „Istorie, 
spiritualitate şi eroism”, 21 octombrie 2011, Simpozionul 
Naţional „Generalul Adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-
1981) – slujitor al neamului şi ctitor al Bisericii”, 28 iunie 2013, 
a fost încheiat parteneriatul  între Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa şi Mănăstirea Cozia, a fost lansat 
volumul  „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-
1981) – vocaţia creativităţii”.

Demersul constituirii CENTRULUI DE CERCETARE A 
CONLUCRĂRII BISERICII ORTODOXE CU ARMATA ROMÂ-
NIEI „GENERAL PAUL TEODORESCU” este rodul şi al urmă-
toarelor motive:

 y Generalul Paul Teodorescu (1888-1981) a dezvoltat 
decisiv, cu impact de lungă durată legătura a două 
categorii de forţe armate, Aviaţia şi Marina, la a căror 
progrese a contribuit cu devoţiune în perioada 1923-
1940, cu Mănăstirea Dintr-un Lemn, Arhiepiscopia 
Râmnicului şi Mitropolia Olteniei. 

 y Concomitent cu amplele lucrări de reparaţii şi moderni-
zare a mănăstirii pe care le-a iniţiat şi desfăşurat în prin-
cipal cu militari aviatori şi marinari între anii 1938-1940, 
generalul Paul Teodorescu, titularul Ministerului Aerului 
şi Marinei, a făcut demersuri şi a obţinut în luna decem-
brie 1939 aprobările cuvenite ca sfântul locaş să devină 
Altar de închinăciune şi pomenire peste veacuri pentru 
sufletele eroilor Aviaţiei şi Marinei şi paza celor în viaţă. 

 y Dispunerea simbolurilor marinăreşti la stranele biseri-
cuţei de lemn şi cea de zid, a plăcilor ce consemnează 
rânduiala specială a mănăstirii, a listelor cu cei 312 eroi 
şi personalităţi ale Marinei şi Aviaţiei constituie peste 
ani mărturii ale înţelegerii complexe de către general a 
legăturii Armatei cu Biserica. 

 y Lucrarea desfăşurată la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu 
semnificaţie spirituală profundă, ataşamentul şi susţi-
nerea soborului de maici până la sfârşitul vieţii sale, 
contribuţiile aduse la repararea bisericilor din comu-
nele Fundeni, Joiţa (Ilfov), Sfinţii Împăraţi (Bacău) şi 
zidirea bisericii cu hramul „Sf. Teodosia” din comuna 
Joiţa, pentru care patriarhul Iustinian i-a adresat mulţu-
miri, întregesc dovezile, respectul profund şi iubirea sa 
faţă de Biserica Ortodoxă, instituţie a cărui rol în viaţa 

poporului român a înţeles-o din perspectivă pluricom-
plexă: spiritual, educativ, cultural, economic, politic 
şi militar.    

 y Mormântul generalului Paul Teodorescu de la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn, promovarea activităţii sale în 
rândul pelerinilor de către maici, manifestările ştiinţifice 
naţionale organizate de Arhiepiscopia Râmnicului au 
amplificat interesul faţă de personalitatea sa, emble-
matică pentru înţelegerea şi rolul avut în dezvoltarea 
legăturilor dintre Biserica Ortodoxă şi Armata Română. 

Organizarea, scopul şi obiectivele centrului  

 y Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe 
cu Armata României „General Paul Teodorescu” va 
avea sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn şi îşi va desfă-
şura întreaga activitate cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului şi a Prea-
sfinţitului dr. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar, precum 
şi în cooperarea deplină cu Maica stareţă, stavrofora 
Emanuela Oprea. 

 y Centrul va iniţia programe de cercetare a relaţiilor 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României sub multiple 
aspecte: instituţii comune, legislaţie, biserici şi capele 
militare ş.a.

 y Centrul va colabora cu celelalte biserici şi culte recunos-
cute în istoria noastră şi viaţa societăţii româneşti.

 y Centrul va contribui la cercetarea şi promovarea perso-
nalităţilor militare ce au manifestat interes şi sprijin faţă 
de Biserică, precum şi din cadrul clerului ortodox care 
au dezvoltat legăturile dintre cele două instituţii.

 y Centrul se va ocupa de cooptarea la activităţile sale a 
specialiştilor din Armată şi Biserica Ortodoxă, cadre 
didactice, cercetători, muzeografi, arhivişti, monahi, 
preoţi din structurile militare, ziarişti şi doctoranzi. 

Principalele obiective

 y întocmirea de programe de cercetare;
 y iniţierea de proiecte în vederea obţinerii de granturi şi 
sponsorizări;

 y organizarea sesiunii ştiinţifice anuale la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn în zilele de 27-29 iunie;

 y editarea revistei „MISIUNEA”, ca periodic al centrului;  
 y publicarea de articole, studii, documente, legislaţie, 
baze de date şi iconografie;

 y organizarea de dezbateri/acţiuni media pentru promo-
varea activităţilor Centrului;

 y completarea cu fond de carte şi periodice a bibliotecii 
„General Paul Teodorescu” de la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn;

 y stabilirea de parteneriate cu instituţii de cercetare şi 
cultură.

Conducerea Centrului

Va fi asigurată de către Consiliul Ştiinţific şi directori.

Consiliul Ştiinţific

 y reuneşte personalităţi cu prestigiu ştiinţific recunoscut;
 y analizează, aprobă şi pune în aplicare prin directorul 
executiv, manager, secretar şi a redactorului şef al 
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revistei „MISIUNEA”,  a proiectelor, programelor de acti-
vitate ş.a.

 y evaluează sumarul revistei şi stabileşte referenţii mate-
rialelor.

Directori

 y Director onorific;
 y Directorul executiv răspunde de întreaga activitate a 
Centrului, organizarea şi funcţionarea acestuia, de atra-
gerea de noi membri, pregătirea manifestărilor ştiinţi-
fice, legătura cu presa ş.a.; se consultă asupra tuturor 
problemelor cu directorul onorific; informează periodic 
Consiliul Ştiinţific asupra activităţii, situaţiei financiare, 
legăturilor ştiinţifice ş.a.

 y Managerul asigură la Mănăstirea Dintr-un Lemn cadrul 
logistic pentru organizarea sesiunii ştiinţifice anuale 
organizate în zilele de 27-29 iunie.

 y Secretarul îşi desfăşoară activitatea în strânsă legă-
tură cu directorii Centrului; se ocupă de documentele 
Centrului; informează periodic membrii Consiliului 
Ştiinţific.   

Membri Consiliului Ştiinţific:

 y P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepisco-
piei Râmnicului;

 y Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Universitatea 
„Ovidius“ din Constanţa;

 y Maica stareţă Stavroforă Emanuela Oprea, Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn;

 y Comandor dr. Marian Moşneagu, șeful Serviciului 
Istoric al Armatei Române;

 y Comandor dr. Olimpiu Glodarenco, director al Muze-
ului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”;

 y Dr. Vasile Ciobanu, cercetător știinţific gradul I, Insti-
tutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, Academia 
Română;

 y Prof. univ. dr. Ion Giurcă, Universitatea „Hyperion“, 
Bucureşti;  

 y Dr. Silviu Moldovan, şeful Compartimentului de Cerce-

tare din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii; 

 y Dr. Cornel Ţucă, Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor 
Militare Istorice Piteşti;

 y Comandor (r.) Gheorghe Vartic, cercetător știinţific, 
Comisia Română de Istorie Militară; 

 y Preot Constantin Ţanu, inspector general al Clerului 
Militar;

 y Comandor dr. Aurel Pentelescu, Comisia Română de 
Istorie Militară;

 y Pr. dr. Rădoi Laurenţiu, Arhiepiscopia Râmnicului.

Conducerea Centrului: 

 y Director onorific: P.S. dr. Emilian Lovişteanul
 y Director executiv: Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea
 y Manager: Maica stareţă stavroforă Emanuela Oprea
 y Secretar: dr. Luminiţa Giurgiu

Revista „MISIUNEA” a Centrului de Cercetare a Conlucrării 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodo-
rescu”, cu apariţie anuală, susţine cercetarea în domeniul de 
bază, de interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate, Armata 
– Biserica Ortodoxă, precum şi cu bisericile şi cultele recu-
noscute prin lege.

Colegiul de redacţie: 

 y Redactor-şef – comandor dr. Marian Moşneagu - 
mosneagu_marian@yahoo.com

 y Redactor – Pr. dr. Laurenţiu Rădoi

 y Secretar de redacţie – dr. Teodora Giurgiu - teodora.
giurgiu@gmail.com

 y Colaborator permanent: Dumitru Manolache – ziarist  

Adresa redacţiei: 

 y Mănăstirea Dintr-un Lemn - Comuna Frâncești, judeţul 
Vâlcea, cod 247195

 y e-mail: revista.misiunea@yahoo.ro
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Maica Stareţă Stavroforă Emanuela OPREA1 
Maica Tecla FUIOAGĂ2

PAGINI DIN ISTORIA MĂNĂSTIRII 
DINTR-UN LEMN (I)

Mănăstirile şi bisericile, case ale Lui Dumnezeu, au fost 
şi vor rămâne acele locuri unde oamenii vin să se unească 
cu Dumnezeu, făcându  -se părtaşi şi beneficiari ai tainelor şi 
rugăciunilor Bisericii. Fiecare locaş îşi are istoria şi particula-
rităţile lui, fiind unic prin început şi desăvârşire. 

Aşezată în apropierea pitorescului oraş Râmnicu Vâlcea, 
Mănăstirea Dintr-un Lemn3 poartă în spate o istorie de 
peste cinci veacuri şi amintirea a mii şi mii de pelerini care 
i-au călcat de-a lungul vremii pragul, spre a se bucura de 
moştenirea lăsată de înaintaşii noştri. Ea a avut o istorie, 
afectată în câteva rânduri de împrejurările vremurilor care 
s-au abătut asupra Olteniei. Cu toate acestea, ca un parcurs 
ciclic, Mănăstirea Dintr-un Lemn a redevenit astăzi o oază de 
linişte, lucrând spre mântuirea generaţiilor ce-i trec pragul şi 
îşi pleacă cu smerenie capetele în rugăciunea bisericii.

Locaşul sfânt al Mănăstirii Dintr-un Lemn îşi are originea 
într-o Taină care este Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii 
Domnului. În cinstea ei s-a ridicat mănăstirea şi a adăpostit-
o ca pe cea mai de preţ comoară, timp de peste cinci secole.

Potrivit unei vechi tradiţii locale, Mănăstirea Dintr-
un Lemn ar fi luat fiinţă în primele decenii ale secolului al 
XVI-lea, prin ridicarea în acest loc a unei bisericuţe de lemn 
din materialul unui „singur lemn – un bătrân şi falnic stejar”4, 
bisericuţă ridicată în cinstea Icoanei Maicii Domnului, Icoană 
ce se păstrează şi acum în biserica de piatră a acestei mănăs-
tiri5. În baza acestei tradiţii, aşezarea monahală poartă denu-
mirea de Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Cea mai veche mărturie despre mănăstire a fost consem-
nată în scris de diaconul Paul de Alep, care l-a însoţit pe 
Patriarhul Macarie al Antiohiei în călătoriile acestuia prin 
Ţările Române, între anii 1653-1658. Paul de Alep scrie că: „În 
timpurile vechi trăia prin împrejurimi un Eremit, care deştep-
tându-se odată din somn, a găsit o icoană a Maicii Domnului 
atârnată pe un pom, care-i zise: «Dorinţa mea este ca tu să 
zideşti pentru mine o mănăstire din acest pom». Eremitul 
se ridică, tăie arborele şi începu cu acesta zidirea unei bise-
rici pe care o acoperi şi o construi numai cu lemnul acestui 
singur arbore”6.

În călătoria sa întreprinsă pentru vizitarea mănăstirilor 
din eparhia Munteniei şi a celor de peste Olt, Mitropolitul 
Neofit Cretanul (1738-1754), un mare apărător al dreptu-
rilor ţăranilor de la care ne-au rămas preţioase însemnări 
istorice, geografice şi etnografice, ne spune că la 29 iulie 
1745 a poposit şi la Mănăstirea Dintr-un Lemn, venind de 
la Craiova. Vorbind despre bisericuţa de lemn, el scrie că „în 
zilele lui Alexandru Voievod la 7008 de la Adam (1500 d.Hr.), 
un păstor de oi cu numele Radu a mers acolo în pădure şi s-a 
culcat la poalele unui stejar şi în vis a văzut o dată şi de două 

ori, fiindcă nu se supuse primei vedenii, o femeie frumoasă 
care îi zicea: «Scoală şi taie acest copac şi îmi fă biserică şi 
eu îţi voi fi ajutătoarea ta». Iar el, sculându-se a luat toporul 
şi a început să taie stejarul şi îndată ce a tăiat puţin coaja 
stejarului, şi văzând icoana s-a spăimântat. După aceasta, 
scoţând sfânta icoană, a tăiat şi despicat stejarul, făcând o 
biserică numai din lemnele acestui stejar, şi punând icoana 
Născătoarei de Dumnezeu în Biserică”7.

Mitropolitul Neofit face legătura între numele de Radu 
însemnat pe o cruce de lemn de pe acoperişul bisericii şi 
publică această însemnare, în româneşte, din care aflăm: „Cu 
vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Sfântului 
Duh, Amin. Ridicatu-s-au această sfântă cruce, unde este 
hramul Născătoarei de Dumnezeu, rugăciunea robului Radu, 
în zilele lui Ioan Alexandru”8.

Existenţa stejarilor seculari, precum şi a Icoanei Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn se constituie azi 
în probe de necontestat pentru adevărurile consacrate în 
legendă. Întemeierea schitului este datorată, aşadar, unui 

Biserica de cărămidă
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„călugăr râvnitor a sluji Lui Dumnezeu cu credinţă şi cu totală 
dăruire, aşa cum numai marii dăruiţi au făcut-o totdeauna 
pentru Biserică şi pentru Neamul lor”9. În vremea lui Paul de 
Alep mai existau „doi arbori enormi, se zice că sunt fraţi cu cel 
de-al treilea care a servit la construcţie”10. Aceştia au căzut cu 
timpul, doborâţi de bătrâneţe, dar ei vor fi fost aidoma celor 
patru stejari uriaşi ce se înalţă astăzi în faţa monumentului.

Faptul că o biserică de lemn ar fi putut exista pe locul 
unde se înalţă azi Mănăstirea Dintr-un Lemn şi că ar fi fost 
făcută dintr-un singur copac este admisibil. Un calcul simplu 
arată că, într-adevăr, dintr-un stejar ca cel de azi se poate 
uşor clădi o biserică având dimensiunile lăcaşurilor mai mici 
din regiune, inclusiv, cum precizează Paul de Alep, şindrila.

Actuala biserică de lemn nu este cea originală. „Biserica a 
fost refăcută din temelie de cel puţin două ori, odată în 1733 
şi a doua oară, după ce «au ars din întâmplare», în 1814, fără 
a mai menţiona restaurările ulterioare, printre care şi acelea 
efectuate în zilele noastre”11.

Biserica de lemn existentă astăzi este aşezată, pe locul 
celei vechi, de Iancu, ginerele lui Constantin Socoteanu, 
ruda episcopului Grigore Socoteanu (1777). Căci „Dumnealui 
cocon Iancu zeţ căminar Constantin, văzând că biserica, 
adică bolniţa sfintei mănăstiri au ars din întâmplare, au 
cugetat pentru dragostea mănăstirii lui Dumnezeu şi cu 
toată cheltuiala sa de iznoavă au făcut altă biserică, tot în 
acel loc”12. Putem presupune însă că monumentul nu diferă, 
în linii mari, de prima construcţie, el fiind reprezentativ 
pentru tipul de biserică de lemn din regiune, socotit ca cel 
mai apropiat tip autohton. „Este o biserică de lemn de stejar, 
pe o bază de zidărie de cărămidă, pardosită în interior şi în 
pridvor cu cărămizi pe lat şi învelită cu şindrilă”13.

Biserica de lemn, lucrată în bârne groase de stejar, înche-
iată în coadă de rândunică, are o formă dreptunghiulară, cu 
absida altarului decroşată, cu o lungime de 13 metri pe o 
lăţime de 5,50 metri şi înaltă de aproximativ 4 metri. Stâlpii 
pridvorului, lucraţi la strung, sunt mai recenţi. Alte elemente 
decorative caracteristice sunt brâul în chip de funii răsucite, 
cioplit chiar în grinda respectivă, şi banda de crestături ce 
subliniază marginea superioară a tălpilor. În interior, bise-
rica este acoperită cu obişnuita boltă cilindrică, terminată la 
absidă prin panouri curbe sprijinite pe nervuri. Se remarcă 
tâmpla artistic lucrată în lemn de tei de culoare naturală, 
nevopsit şi fără nici un alt ornament bogat, în afară de sculp-
turile migăloase, frumos proporţionate care o umplu în 
întregime; acestea poartă o singură inscripţie, „1814”, care 
determină precis timpul când a fost aşezată. 

Fiind lipsită de fumul zilnic al lumânărilor, slujba făcându-
se în biserica mare de jos, lemnul şi-a putut păstra culoarea 
frumoasă.

Tâmpla este lucrată în lemn de tei, iar tot ce este sculptat 
pe ea are o anumită simbolistică. Pe Uşile Împărăteşti şi 
pe stâlpii care împrejmuiesc icoanele împărăteşti se pot 
observa diferite motive florale. Uşile diaconeşti lipsesc, ele 
fiind înlocuite cu perdele. Deasupra Uşilor Împărăteşti este 
sculptat Iesei – tatăl proorocului David, din a cărui seminţie 
s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, iar din coasta lui creşte 
un butuc de viţă de vie care se extinde de-a lungul tâmplei, 
simbolizând genealogia Mântuitorului. Frunzele de stejar 
sculptate simbolizează copacul din care a fost făcută bise-
rica. În partea superioară a tâmplei se pot observa, de o 
parte şi de alta a crucii, doi dragoni. Aceştia au capetele 

întoarse de la cruce şi simbolizează forţele răului distruse 
prin răstignire. Tâmpla nu este pictată în întregime. Sunt 
pictate doar câteva icoane, printre care: Icoanele Împără-
teşti, cu Maica Domnului şi Mântuitorul. Tot în acest registru, 
în partea stângă este pictată icoana hramului Naşterea 
Maicii Domnului, iar în partea dreaptă este pictat Sf. Ioan 
Botezătorul. Uşile Împărăteşti nu sunt pictate.

Deasupra se află un registru cu icoane pe care se pot 
observa scene din viaţa pământească a Mântuitorului Iisus 
Hristos. Pentru că tâmpla nu a fost terminată, icoanele din 
partea superioară (unde ar trebui să fie Maica Domnului şi Sf. 
Ioan) şi sfânta cruce nu au fost pictate. Se pot observa doar 
locurile pregătite pentru pictură. Bisericuţa nu a fost nicio-
dată pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane pictate pe 
lemn, donate de maici şi de credincioşi. Între pronaos şi naos 
se află un perete despărţitor, împodobit pe o parte şi alta cu 
icoane pictate pe lemn. 

Pe vremea când Lancelot, călătorul francez a fost pe aici, 
se pare că cimitirul acesta era mult mai bogat, căci el redă 
într-o gravură o vedere a acestui cimitir remarcând astfel 
frumuseţea crucilor şi troiţelor aşezate pitoresc la capetele 
mormintelor umbrite de bătrânii stejari. „Din bătrânul stejar 
care mai întâi în scorbura sa, mai apoi transformată în Biseri-
cuţa Dintr-un Lemn, a adăpostit icoana Făcătoare de Minuni 
a Maicii Domnului, au rămas urmaşi în număr de cinci, care 
au astăzi vârsta de peste trei sute de ani”14.

Paul de Alep în descrierile călătoriilor Patriarhului Macarie 
din Antiohia prin Principatele Române, spune că lângă Bise-
rica de Lemn, în care a şi oficiat o slujbă, se găseau în vremea 
aceea (1653-1658) doi arbori enormi, despre care se zicea 
că sunt fraţi cu cel de-al treilea, care servise la construirea 
Mănăstirii Dintr-un Lemn. După cercetările făcute, cei doi 
stejari doborâţi de bătrâneţe au căzut, servind la diferite 
construcţii. Stejarii de azi sunt descendenţi direcţi, fiind de o 
vârstă fragedă şi dimensiuni neînsemnate pe vremea călăto-
riei făcute de venerabilul patriarh.

Dintre acei stejari, unul, cel aşezat lângă poteca ce urcă 
din curtea mănăstirii spre bolniţă, este cu deosebire impor-
tant prin aceea că cuprinde în el o icoană pictată pe lemn, 
ce a fost în vechime agăţată de arbore şi acesta, crescând, 
a cuprins-o în lemnul său ca într-o ramă. „Datorită filiaţiunii 
sale şi faptului că cuprinde un obiect sfânt, stejarul acesta 
întotdeauna a fost socotit ca un arbore sfinţit, spunându-se 
despre el că are calitatea de a face minuni. Grigore Alexan-
drescu, în Memorialul său de călătorie la mănăstirile de 
peste Olt la 1842, ne spune că maicile din mănăstire îşi amin-
teau că, la 1822, în vremea ocupaţiei turceşti, un turc, având 
trebuinţă de lemn, a vrut să şi-l taie din acest stejar mai apro-
piat. I s-a spus turcului că nu se poate aceasta, fiind vorba 
de un copac sfânt şi că fapta sa constituie o nelegiuire, dar 
turcul, neamintindu-şi să fi citit pe undeva în Coran astfel de 
lucruri, s-a apucat să taie. La cea dintâi lovitură însă toporul îi 
sări din mână lovindu-l şi el căzu mort”15.

Deşi nimeni nu a avut nici o vină de moartea turcului şi 
căpetenia turcilor era convinsă despre aceasta, totuşi pentru 
răscumpărarea omorului făcut de copacul proprietate a 
mănăstirii, aceasta a fost obligată la plata a 300 lei, bani pe 
care maicile i-au plătit turcilor.

„Tot Alexandrescu povesteşte că, la sosirea lui, a găsit 
patru doamne craiovence care făcuseră Sfântul Pelerinaj 
pentru deosebite pricini şi au vizitat şi minunatul stejar din 
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care cu multă devoţiune au rupt câteva frunze, s-au închinat, 
le-au sărutat şi le-au băgat în sân. Obiceiul acesta şi credinţa 
în minunile ce ar avea calitatea de a săvârşi acest copac se 
păstrează, căci şi astăzi mai vin locuitori care iau din acest 
stejar frunze sau bucăţi întregi din coajă, drept relicve”16. [...] 
„Gros de aproape doi metri în diametru, înalt de 20 metri şi 
măsurând 3,5 metri până la primele ramuri, coronamentul 
lui se întinde acoperind o suprafaţă de peste 4.000 mp”17. 
Între acest stejar şi cimitir se află o improvizaţie după masa 
tăcerii făcută dintr-un stejar secular care s-a frânt.

Liniştea ce domneşte în acest cadru mirific, la poalele 
pădurii, este umplută de cântările păsărilor ce le imită pe 
cele ale îngerilor din Rai. Chiar amplasarea pe acest deluşor, 
ne ridică deasupra a tot ce ne înconjoară. Cimitirul, atât de 
simetric poziţionat în jurul bisericuţei, ne aminteşte că păşim 
pe un loc sfânt, în care odihnesc trupurile monahiilor şi ale 
preoţilor slujitori ai acestui sfânt locaş. Deja ne ducem cu 
gândul la viaţa veşnică şi conştientizăm atât de bine cât de 
trecătoare este această viaţă – doar o pregătire pentru cea 
de dincolo. Stejarii seculari stau de strajă la umbra bisericuţei 
şi au să ne povestească atâtea minuni care s-au petrecut de 
atâtea secole. Ei sunt mărturia incontestabilă a posibilităţii 
ridicării bisericuţei dintr-un singur arbore.

La o primă vedere, prima întrebare ce se ridică din partea 
oricăruia dintre noi este una legată de planul acesta pămân-
tesc, care, vom vedea că are putere insuflată de la Duhul Sfânt 
de a ne ridica dinspre materie înspre cer: „Cum s-a putut face 
o asemenea construcţie dintr-un singur copac?”. Un prim 
răspuns ni-l dau chiar stejarii seculari plini de măreţie şi 
umbră, care îi pot sta mărturie unui ochi cât de cât priceput. 
Ca să desfaci un astfel de stejar în cele câteva zeci de bârne 
ale unei construcţii solide, cu tălpi şi acoperiş cu tot, nu e 
trebuinţă de o minune. Arborii de acum sunt doar urmaşii 
celor de demult, între care vor fi fost unii şi mai trupeşi.

Reconstituind întregul cu ajutorul părţii, uşor îţi dai 
seama că din uriaşul arbore s-ar fi putut face nu una, ci mai 
multe construcţii chiar. La urma urmei, este o problemă de 

tehnică meşteşugărească, iar pentru asta nu trebuie invocat 
un miracol. Ştim că în jurul acestui locaş s-au creat câteva 
legende. Acestea au pornit de la cea originală, pe care o 
cunoaştem de la Paul de Alep, acest sirian care a călătorit 
mult prin Ţara Românească – în vremea lui Matei Basarab 
– care a fost martorul atâtor evenimente şi căruia istorio-
grafia noastră îi datorează atât de mult. Jurnalul său de drum 
consemnează, printre altele, şi legenda potrivit căreia un 
călugăr a găsit într-un stejar o icoană a Maicii Domnului care 
i-a poruncit ca din acel arbore să ridice o biserică, ceea ce el a 
şi făcut, folosind lemnul copacului. Tot după tradiţie, icoana 
a fost pogorâtă în biserica cea nouă zidită de Matei şi Preda, 
unde se află şi astăzi, înconjurată de o imensă veneraţie. 

O altă întrebare care s-ar putea ridica este: de ce i s-a spus 
călugărului să facă lăcaşul numai dintr-un singur stejar şi nu 
din mai mulţi, la alegere sau întâmplare? Mai întâi, mănăs-
tirea ia fiinţă din poruncă dumnezeiască. În al doilea rând, 
stejarul în care se află o icoană nu mai este un copac oare-
care, ci un copac sacru, ale cărui rădăcini marchează un topos 
sacru; el este un ţăruş divin. În mentalitatea arhaică primul 
act pe care îl săvârşea şeful unei familii de „descălecători” 
este acela „de a bate ţăruşul”, însemnând astfel un centru în 
jurul căruia urma să se întemeieze gospodăria. Cu un capăt 
spre cer şi cu altul spre inima pământului, ţăruşul devenea 
„o axis mundi”, simbol nu numai al stabilităţii ci şi al bipola-
rităţii uman – teluric, divin – uman18. Cu atât mai puternică 
e semnificaţia stejarului din legenda noastră. Astfel lemnul 
arborelui sacru se preface în navă plutitoare spre eshaton, 
o navă nu numai sfinţită, dar şi sfântă prin ea însăşi, unitară, 
neîmpărţită şi nedespărţită, avându-L la cârmă pe Iisus 
Hristos Care, oriunde S-ar afla, e pururi în centru. 

Însăşi forma bisericii este aceea de navă şi imediat ne 
duce cu gândul la asocierea cu viaţa noastră, care întot-
deauna a fost asemuită cu o mare învăluită de valuri, pe 
care omul e nevoit să o străbată cum poate. Biserica însă ne 
oferă şansa unei certitudini, constituindu-se ea însăşi într-o 
corabie care, cârmuită de Însuşi Iisus Hristos, ne poartă pe 

Iconostasul bisericii din lemn sculptat în esență de tei
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noi credincioşii dinăuntru către limanul cel neînviforat. A ne 
afla în această navă înseamnă a ne face părtaşi la drumul 
către veşnicie, a participa la o lume nouă în care Hristos este 
Cârmaciul. Pătrunşi de harul Sfântului Duh, ni se dezvăluie 
dincolo de aparenţă o semnificaţie bogată, menită să ne facă 
participanţi activi la această lume.

„Inima” Mănăstirii Dintr-un Lemn este însăşi Bisericuţa 
Dintr-un Lemn. Aceasta însă şi-a manifestat proprietăţile 
strălucirii divine, dând naştere celei de-a doua biserici de zid. 
Din preaplinul său harul s-a revărsat în împrejurimi, dând rod 
din belşug. Aşa cum în viaţa duhovnicească există mai multe 
trepte, tot astfel ni se deschide şi nouă această împărăţie, din 
treaptă în treaptă, urcând către desăvârşirea în Hristos. Fără 
a înţelege că există vreo diferenţă între cele două registre, 
acestea se reunesc în misiunea pe care o au, izvorând crono-
logic şi mistic una din cealaltă.

Domnitorul Matei Basarab este reprezentat în tabloul 
votiv de la intrarea în biserică, în pisania pe care Ştefan 
Cantacuzino a aşezat-o în 1715, după renovarea sfântului 
locaş, dar şi în pomelnicul scris de Dionisie, eclesiarhul Mitro-
poliei din Bucureşti, în 1804. Respectivul document afirmă 
că lavra „iaste zidită şi înălţată din temelie de răposatul […] 
Matei Basarab Voievod care din toată osârdia a miluit-o şi 
a înzestrat-o cu moşii, cu ţigani, cu dobitoace, cu scule, cu 
sfinte vase şi odăjdii, împodobindu-o cu zugrăveli de mare 
cuviinţă”19. Un raport austriac fixează data ctitoriei lui Matei 
Basarab în anul 1635.

Însă Paul de Alep care vizitează mănăstirea în 1657 
afirmă că ea a fost ctitorită în urmă cu 20 de ani de un mare 
dregător, care „plăcându-i această biserică de lemn (despre 
care vorbesc şi legendele), o lasă în vârful dealului şi zidi din 
jos o altă mănăstire mare de piatră pentru călugăriţe, cu o 
biserică splendidă. Paul de Alep întăreşte prin documente că 
adevăratul ctitor al bisericii de zid este Preda Brâncoveanu. 
Astfel arată că acesta a donat mănăstirii, la momentul ctito-
ririi ei, şapte moşii. De asemenea, în timpul răscoalei seime-
nilor (trupele mercenare ale domnitorului Matei Basarab) 
actele mănăstirii au fost luate de aceştia din casa boierului şi 
puse pe foc: cărţile şi hrisoavele şi zapisele sfintei mănăstiri 
au fost în casa boiarului domniei mele Preda dvornicul. Apoi, 
pe vremea când s-au ridicat clăcaşii şi dorobanţii şi seimenii, 
de au tăiat boiarii şi au jefuit carele tuturor boiarilor, ei au 
luat cărţile toate şi zapisele din casa Predii dvornicul de le-au 
băgat în foc”20. Paul de Alep întăreşte toate aceste izvoare 
spunând că Preda Brâncoveanul care l-a şi găzduit o vreme, 
„posedă mai multe mănăstiri, de la strămoşii săi dintre care 
cea dintâi este Mănăstirea Bistriţa, apoi Mănăstirea Dintr-
un Lemn”21. O ultimă dovadă este adusă de Sf. Constantin 
Brâncoveanu, care afirmă într-un document din anul 1689 
că această „sfântă mănăstire a fost înălţată din temelia ei de 
răposatul moşul domniei mele Preda Vornicul”22.

Din toată această controversă reţinem un fapt foarte 
sigur: în anul 1657, mănăstirea este terminată, iar Paul de 
Alep îi contemplă frumuseţea. Ctitorul ei Preda Brânco-
veanu va sfârşi în chip tragic, ucis în 1658 de Mihail Radu, un 
domn sângeros care s-a văzut pe sine ca succesor al lui Mihai 
Viteazul şi a încercat să lupte contra turcilor.

În forma ei actuală Biserica de zid prezintă, în linii gene-
rale, arhitectura epocii lui Matei Basarab. În comparaţie cu 
monumentele ridicate de Neagoe Basarab sau Constantin 
Brâncoveanu, bisericile rămase de la Matei Basarab sunt 

mai simple; stilul lor este mai modest, mai apropiat de cel 
popular, mai uşor de înţeles. În decorul acestor monumente 
se urmărea mai ales utilul şi nu grandiosul. Armonia propor-
ţiilor însă şi decorul îngrijit le dă monumentalitate şi frumu-
seţe. Privită sub aspect arhitectural, Biserica de zid a Mănăs-
tirii Dintr-un Lemn are planul trilobat şi „altarul octogonal”23. 
Biserica era, la origine, fără pridvor şi avea 30 de metri apro-
ximativ în partea ei mai largă, adică în dreptul absidelor late-
rale. Forma planului era neregulată, asimetrică şi rău trasată. 
Ea nu avea la început decât un singur turn înalt spre naos. 
Spre altar nu se găsesc decât două nişe secundare, iar spre 
pronaos nu se vede nici o arcadă oarbă pe laturile dinspre 
nord şi sud, aşa cum sunt bisericile care urmează tradiţia 
planului sârbesc. „Bolta altarului nu este a planului simplu, ci 
o parte a bolţii este mai ridicată întocmai ca la bisericile de 
la Ostrov şi de la Mănăstirea Valea, din veacul al XVII-lea”24. 

Decorul exterior este şi el destul de neregulat, firidele 
inegale care decorează faţada au arcurile în „cărămidă 
aparentă”25. Brâul format dintr-un toc aşezat pe un fris de 
cărămizi în zimţi, poate să fi fost şi el la origine în cărămidă 
aparentă. Ferestrele au frumoase chenare de piatră inspi-
rate de la acelea ale Bisericii Stelea. Uşa pare a fi din aceeaşi 
epocă cu pridvorul; ea face parte din noul stil al veacului al 
XVIII-lea. 

La mănăstirea noastră, din pictura de la 1635 şi din aceea 
de la 1684 a pridvorului nu se mai păstrează decât chipul 
Maicii Domnului din timpanul intrării în pronaos, precum şi 
inscripţia greacă a zugravilor din 1684, în frunte cu vestitul 
Constantinos („Constantinos, Panaiot, Ioan şi Ion zugravi”), 
de pe capitelul semicoloanei nord a pridvorului. Pictura în 
pronaos a fost restaurată în 1841.

În biserica de zid sunt două policandre: primul de la 
Şerban Cantacuzino şi ultimul de la Constantin Brâncoveanu 
(1695), lucrat la Veneţia şi donat de Doamna Maria. Icoana 
Maicii Domnului, cele două policandre, cele şase sfeşnice 
de alamă, cele trei icoane mari împărăteşti, celelalte din 
catapeteasmă şi 36 de icoane mici (praznicare), pictate în 
1839-1840 de zugravul Gheorghe Gherontie de la Hurezi, 
reprezintă tezaurul de artă şi împodobesc biserica mare a 
mănăstirii.

În această biserică, în partea dreaptă, în spatele jilţului 
arhieresc este aşezată la 1734 o piatră funerară, astăzi 
expusă la colecţie, deasupra mormântului în care se găsesc 
osemintele Doamnei Maria şi ale lui Şerban Basarab, mort 
la 1725, ale lui Gheorghe Cantacuzino, fiul lui, ale lui Şerban 
şi Grigore, fii lui Gheorghe baron Vlaso şi a doamnei Bălaşa 
Cantacuzino, sora lui Gheorghe Cantacuzino26.

Următorul domnitor care îşi pune amprenta asupra 
Mănăstirii Dintr-un Lemn este Şerban Cantacuzino, care, la 
27 de ani după ctitorire, va modifica ferestrele bisericii, o va 
pardosi cu lespezi de piatră şi îi va adăuga un pridvor.

Succesorul său în scaun – Constantin Brâncoveanu – va 
purta de grijă mănăstirii în chip deosebit. Îl va lega de ea nu 
numai o datorie de credinţă, ci şi faptul că fusese zidită de 
bunicul său. Însemnările sale de drum arată că se oprea la 
Dintr-un Lemn atunci când trecea la ctitoria sa de la Hurezi.

Multe din odoarele mănăstirii sunt, de altfel, donaţii ale 
domnitorului martir. Cronica ne spune că în 1695 „au mers la 
Mănăstirea De un Lemn şi de acolo la Mănăstirea Argeşului, 
pre care sfinte mănăstiri le-au mai adaos Măria sa şi le-au 
întărit cu mile şi cu podoabe scumpe de biserică”27. Ştefan 
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Cantacuzino, cel care a urzit alături de tatăl său pieirea brân-
coveanului şi care nu a stat pe tronul Ţării Româneşti nici doi 
ani de zile, va repicta biserica mănăstirii, va construi o turlă 
peste pronaos şi va termina casa stăreţiei mănăstirii. Vodă va 
înlocui şi vechea pisanie în care ctitorul Preda Brâncoveanu 
dispare pentru a lăsa l datează în secolul al XV ocul lui Matei 
Basarab. Tablourile votive originale, care au fost şterse odată 
cu renovarea bisericii, au fost de asemenea înlocuite cu cele 
ale lui Matei Basarab. Din pizmă faţă de vărul său Constantin 
Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino a mascat toate urmele 
care îl indicau pe Preda Brâncoveanu drept ctitor al mănăs-
tirii.

Când intri în biserica de piatră prima realitate – care te 
izbeşte efectiv – este prezenţa maiestuoasă a Icoanei Făcă-
toare de Minuni a Maicii Domnului care atrage an de an sute 
de mii de pelerini. Unică în ţara noastră prin iconografie, 
tipologie şi stil, Maica Domnului cu Iisus copil prezintă un 
deosebit interes artistic. Cu veacuri în urmă, în jurul ei s-au 
legat legende, consemnate încă din secolul al XVII-lea de 
Paul de Alep. Dar şi în veacurile următoare atenţia unor 
oameni de cultură s-a oprit asupra acestei interesante opere 
de artă. 

Atât legenda, cât şi diferitele datări ale icoanei de către 
specialişti sunt mai mult derutante. Cele câteva variante 
ale legendei, aşa cum au fost consemnate sau cum mai 
sunt narate şi astăzi, concordă în linii generale. Însă ele nu 
ne sugerează vreun făgaş de cercetare. O scurtă notiţă a 
lui Virgil Drăghiceanu, din anul 1921 ne spune că icoana a 
fost adusă de la Mănăstirea Gura Motrului (jud. Mehedinţi), 
fără a preciza de unde are această informaţie. Chiar dacă 
nu putem verifica sursa ei, ea trebuie luată în considerare, 
pentru motivul convergent părerii noastre privind spaţiul şi 
mediul în care a fost creată.

Cu privire la datarea icoanei, părerea specialiştilor care au 
cercetat-o, chiar a unora cu nume prestigioase în domeniu, 
sunt contradictorii, atribuind-o unor epoci artistice ce depă-
şesc total durata de un mileniu. Istoria Sfintei Icoane Făcă-
toare de Minuni este destul de neclară, datările specialiştilor 
oscilând între secolul al IV-lea şi secolul al XVI-lea. Astfel, 
Andre Grabar, vizitând mănăstirea în anul 1929, propune 
datarea ei cu secolul al IV-lea, considerând că a fost pictată 
la Mănăstirea Theotokos din Grecia după una din icoanele 
pictate chiar de Sf. Ap. Luca,  Maria Ana Musicescu şi D. 
Năstase o datează în secolul al XV-lea28, iar I.D. Ştefănescu 
o atribuie celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVI-lea29 
sau, în cel mai fericit caz, limitei dintre secolele al XV-lea şi 
al XVI-lea30.

Ferecătura de argint care o îmbracă încă din anul 1812, 
lăsând vederii doar feţele personajelor, precum şi acoperirea 
cu metal a spatelui icoanei, îngreunează cercetarea. Mitropo-
litul Neofit, vizitând mănăstirea la 29 iulie 1745, primul după 
ştiinţa noastră care o cercetează, consemnează că icoana mai 
păstra la acea dată o inscripţie din care se mai putea descifra: 
„... mâna lui Damaschin”31; Alexandru Odobescu scrie: „Am 
dezbrăcat icoana cea mare de faţa ei de argint şi am văzut că 
pe o parte e zugrăvit pe pânză Judecata din urmă, cu numi-
rile scrise sârbeşte, iar pe cealaltă Maica Domnului, zugră-
vită pe lemn şi stricată cât se poate. Numai obrazul Maicii 
Preciste e mai bine conservat”32. I.D. Ştefănescu relatează că, 
în afara personajelor principale, mai apar arhanghelii Uriil şi 
Rafail, precum şi figurile marginale a opt profeţi. 

Conform tradiţiei erminiei ortodoxe, există patru tipuri 
de icoane ale Maicii Domnului: 

1. Maica Domnului stând pe tron, în care Fecioara Maria 
este aşezată în poziţie frontală, ţinându-l pe Mântuitor la 
piept. Hristos are în mână un sul, iar cu cealaltă binecuvân-
tează. De regulă, în dreapta şi în stânga tronului sunt repre-
zentaţi îngeri sau sfinţi care se închină Pruncului.

2. „Oranta” este unica reprezentare în care Fecioara Maria 
apare uneori singură, deşi acest lucru se întâmplă arareori 
pentru că, în tradiţia ortodoxă Maica Domnului este valo-
rizată doar ca şi călăuzitoare către Fiul său. În acest tip de 
icoană Născătoarea de Dumnezeu apare cu mâinile ridicate 
la rugăciune; când în icoană este reprezentat Mântuitorul 
acesta este circumscris înlăuntrul Fecioarei.

3. „Odighitria” (care arată calea) este acea icoană în care 
Fecioara Maria priveşte către Prunc către care arată cu mâna 
dreaptă. Hristos ţine cu mâna stângă sulul Sfintei Scripturi 
şi binecuvântează cu mâna dreaptă. Potrivit tradiţiei acesta 
este tipul de  icoană pe care l-a pictat Sf. Ap. Luca.

4. „Eleusa” sau Mângâietoarea este tipul foarte bine 
reprezentat de către Icoana Fecioara din Vladimir, de origine 
grecească. În acest tip de icoană există o mare intimitate a 
Maicii Domnului cu Pruncul său. Fecioara Maria îşi lipeşte 
practic obrazul de Mântuitorul care o îmbrăţişează foarte 
strâns. 

Din punct de vedere iconografic, Icoana Maicii Domnului 
de la Mănăstirea Dintr-un Lemn este rezultatul asocierii 
acestor tipuri de icoane. Fecioara Maria are o figură maiestu-
oasă, dar privirea ei este plină de blândeţe. Felul în care sunt 
pictaţi ochii, atât ai ei, cât şi ai Mântuitorului, dau această 
atmosferă afectuoasă, tandră, am putea spune. Fecioara este 
îmbrăcată într-un veşmânt dintr-o singură culoare, în vreme 
ce Hristos poartă două – simbol al celor două firi. Maica 
Domnului Îl ţine pe Prunc cu mâna stângă, în vreme ce mâna 
dreaptă arată către El. Hristos o binecuvântează cu dreapta, 
iar cu stânga ţine un sul cu Sfânta Scriptură. Sus, de o parte şi 
de alta stau doi Arhangheli, Uriil şi Rafail, care se înclină către 
Maică şi Prunc. Mai jos, în părţile laterale ale icoanei, sunt 
reprezentaţi un şir de profeţi. 

Icoana este pictată şi pe spate, cu Înfricoşata Judecată, 
Hristos stă pe tronul slavei Sale dintru veşnicie; chipul Lui 
este grav, dar braţele Sale, pe care se văd semnele cuielor, 
sunt deschise a îmbrăţişare, semn că Domnul îi aşteaptă 
pe toţi la mântuire. Chiar lângă El sunt reprezentaţi Sf. Ioan 
Botezătorul şi Maica Domnului în poziţia caracteristică 
tuturor icoanelor de tip Deisis – cu ambele mâini arătând 
spre Mântuitor. În spate, cetele îngereşti populează spaţiul 
Împărăţiei. La picioarele tronului se află o balanţă pe care 
sunt cântărite sufletele oamenilor. Un Înger purtător de 
suliţă, pictat în partea din dreapta jos, împunge un demon. 
Se zăresc sufletele celor care nu s-au mântuit împreună cu 
demonii, care populează registrul de jos al icoanei şi care 
alcătuiesc iadul, în contrast cu cerul de deasupra. Este inte-
resantă această alăturare, a Maicii Domnului, pe de o parte, 
şi a Înfricoşatei Judecăţi pe de alta; cele două teme mari ale 
mântuirii; pedeapsa pentru păcatele săvârşite faţă în faţă 
cu milostivirea divină. Această reunire nu este întâmplă-
toare. Ascetica şi mistica ortodoxă insistă atât pe conştiinţa 
păcatului (cine e drept între cei purtători de trup?) cât şi pe 
nădejdea mântuirii. 

Maica Domnului a săvârşit în Mănăstirea Dintr-un Lemn 
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nenumărate minuni. Oamenii obişnuiesc să spună că Icoana 
ei este „Făcătoare de Minuni”. Dar nu lemnul în sine sau 
pictura Prea Sfintei Fecioare sunt cele care vindecă bolile 
oamenilor şi le alină durerile, ci chiar Dumnezeu, prin rugă-
ciunile Maicii Sale, care este prezentă personal, deşi nevăzut, 
în mănăstirea pe care o ocroteşte.

Prima relatare a unei minuni care a ajuns până la noi s-a 
întâmplat cu Păuna Cantacuzino, noua doamnă a ţării, cea 
care uneltise împreună cu soţul ei, Ştefan Cantacuzino, înlă-
turarea din scaun al lui Constantin Brâncoveanu şi trăsese 
toate sforile la Constantinopol pentru a obţine condam-
narea acestuia la moarte. Era deci responsabilă pentru 
supliciul prin care trecea acest voievod martir. Miracolul s-a 
petrecut pe 15 august 1714. La Istanbul, Vodă este închis 
de aproape cinci luni. Fusese torturat ca să spună unde îşi 
ascunde comorile, iar la o parte din suplicii fuseseră obligaţi 
să asiste şi membrii familiei. Doamna Păuna ştia desigur, prin 
ce trece fostul domnitor pe care ea cu soţul ei îl înlăturase 
practic din scaun. Putem presupune că, având remuşcări, 
soţia lui Ştefan Cantacuzino a venit dimineaţă pentru a asista 
la Liturghie. Spre sfârşitul slujbei a avut brusc, un acces de 
nebunie. A început să ţipe, să geamă şi să îşi sfâşie hainele 
de pe ea. E dusă în chilia Maicii Olimpiada, unde trăgea de 
obicei. După ce îşi revine povesteşte o scenă de coşmar: în 
timpul slujbei, privind la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii 
Domnului a văzut aievea scena decapitării brâncovenilor. E 
remarcabil că martiriul acestora s-a petrecut cam la aceeaşi 
oră, „cu un ceas înainte de amiază”, după cum spun relată-
rile celor ce au asistat la execuţie. Deci doamna Păuna a fost 
silită de Maica Domnului să privească pe viu scena la care 
ea contribuise decisiv. Dar fărădelegea Cantacuzinilor nu se 
opreşte aici. Furios, Ştefan Vodă va da ordin ca slujnica maicii 
Olimpiada să fie spânzurată, iar măicuţa să fie zidită de vie 
la Mănăstirea Govora! Dumnezeu nu le-a ajutat însă acestor 
uzurpatori. La aproape doi ani de când se suie pe tron, Ştefan 
Cantacuzino este mazilit şi, împreună cu tatăl său sugrumat 
la Adrianopole. Au pierit ei înşişi din ordinul aceluiaşi vizir 
care ordonase uciderea familiei Brâncoveanu.

O altă minune, de data aceasta din zilele noastre, s-a 
petrecut cu Maria Boştină, o credincioasă din Frânceşti. 
Aceasta suferea de multă vreme de o boală care-i afectase 
picioarele. Nu se mai putea deplasa, astfel că mulţi săteni 
au luat-o pe braţe şi au adus-o la mănăstire, unde s-a rugat 
fierbinte Maicii Domnului, s-a spovedit şi s-a împărtăşit. Prea 
Curata a vindecat-o pe loc şi drept mulţumire, a rămas în 
mănăstire câţiva ani. 

Multe minuni s-au petrecut la mănăstirea noastră cu 
familiile care nu puteau avea copii şi cărora Maica Domnului 
le-a dăruit prunci. O credincioasă din Popeşti – Vâlcea nu 
avea copii, dar se ruga Fecioarei Maria să se milostivească 
şi de ea. Pe vremea aceea, la mănăstire slujea părintele Iosif 
Rusu, duhovnic cu viaţă sfântă. Femeia a venit de mai multe 
ori şi, atunci când lăsa pomelnice şi pomenea problema ei, 
promitea Lui Dumnezeu că, de va avea un copil, îl va închina 
bisericii şi aşa a şi fost. A dobândit un băieţel care acum este 
preot. 

Mari miracole s-au întâmplat cu cei care fuseseră diagnos-
ticaţi cu cancer. În urma rugăciunilor Maicii Domnului către 
Fiul ei, s-au vindecat. O femeie care avea soţul bolnav de 
cancer, cu o tumoare situată între stomac şi ficat, şi-a adus 
bărbatul la mănăstire unde s-au spovedit şi împărtăşit 

amândoi. Până atunci fusese operat de trei ori, dar tumoarea 
recidiva de fiecare dată. În urma vizitei la  Dintr-un Lemn 
soţul acestei femei s-a vindecat deplin.

Minunile însemnate mai sus sunt doar o mică parte din 
cele săvârşite de Maica Domnului prin Icoana de la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn. Însă cele mai multe dintre tămăduirile 
şi lucrările minunate au fost acoperite de negura uitării, 
nefiind consemnate de nimeni în scris. Peste vreme a mai 
rămas doar pomenirea darurilor votive care au fost închinate 
chipului Preacuratei şi despre care mai avem ştiinţă. Astfel se 
face că înaintea Icoanei au fost încredinţate în semn de recu-
noştinţă: inele, inimi, ochi, picioare, mâini, lucrate în metale 
preţioase care se află în colecţia de obiecte bisericeşti.

De mai bine de cinci secole inimile credincioşilor care 
vin la Mănăstirea Dintr-un Lemn au încredinţarea vie că la 
capătul drumului toate nădejdile, toate suspinele şi toate 
rugăciunile vor fi întâmpinate de chipul cel lin şi primitor al 
Maicii Preacurate. 

În acest noian de ani Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost un 
punct de întretăiere a numeroase destine care s-au împletit 
cu istoria ei, au influenţat-o sau au fost influenţate de sfântul 
aşezământ. Însă e greu să stabileşti cine a dat şi cine a primit, 
dar e sigur că toţi s-au folosit de această răscruce a credinţei.

Alături de ctitorii menţionaţi mai sus şi anume: Preda 
Brâncoveanu, Ştefan şi Şerban Cantacuzino şi, în mare 
măsură, Constantin Brâncoveanu, o altă personalitate care 
şi-a pus amprenta asupra mănăstirii a fost generalul Paul 
Teodorescu, ministrul Aerului şi al Marinei între anii 1938 
şi 1940. Restaurarea pe care el a organizat-o a dat naştere 
actualei configuraţii a ansamblului monahal. Povestea legă-
turii dintre marele bărbat de arme şi mănăstirea noastră a 
început pe când Paul Teodorescu avea 50 de ani. Restaurase 
până la acea vârstă alte două lăcaşe de cult din apropiere 
de Bucureşti. Se spune despre el că a avut o logodnică pe 
care a iubit-o mult, dar cu care nu a apucat să se căsăto-
rească pentru că aceasta a murit în tinereţe. După ce şi-a 
înmormântat fiinţa iubită, generalul ar fi jurat să nu se mai 
recăsătorească, dedicându-se în schimb slujirii patriei şi Lui 
Dumnezeu. Viaţa lui stă mărturie că a rămas singur până 
în momentul morţii, ctitorind biserici şi lucrând în armată. 
La Bucureşti a trăit modest, împărţindu-şi banii pe care 
îi primea drept salariu în trei: o parte o păstra pentru el, o 
parte o dădea unor săraci şi o a treia era destinată lunar fami-
liei unui poştaş bolnav de cancer.

Generalul a ajuns la Mănăstirea Dintr-un Lemn pe când 
mergea la staţiunea Băile Govora, îngrijindu-se de astm. 
Atunci a asistat pentru prima oară la slujba de duminică 
şi a vizitat întregul complex monahal care se afla în ruină. 
Profund întristat de această stare de lucruri, a conceput, 
după ce s-a întors la Bucureşti, un plan de restaurare în 
care avea să implice pe lângă Patriarhie, Ministerul Culturii 
şi Cultelor şi Eparhia Râmnicului şi Argeşului şi Ministerul 
de Război împreună cu Prefectura judeţului Vâlcea. Lucră-
rile au demarat în anul 1938, pentru aceasta îngrijindu-se 
să aducă 150 de militari din trupele Aviaţiei şi Marinei, care 
vor lucra pe parcursul a doi ani de zile. Cum soldaţii nu au 
încăput în mănăstire, parte din ei au fost cazaţi la familiile 
de gospodari din satele vecine. Realizarea acestor lucrări 
este cu atât mai impresionantă cu cât în acei ani, după o 
profundă criză economică, mulţi bărbaţi au fost concentraţi. 
Cu toate acestea, generalul Paul Teodorescu s-a asigurat că 
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restaurarea decurge într-un ritm alert şi supraveghea săptă-
mânal lucrările. S-a intervenit nu numai la cele două bise-
rici ci şi la palatul brâncovenesc, la clopotniţă şi la chiliile 
maicilor. Toate spaţiile din incinta mănăstirii au fost pavate 
cu piatră de râu, iar aleea de la intrarea în mănăstire a fost 
delimitată cu dale de beton. Mare parte din aceste lucrări au 
supravieţuit până astăzi. O premieră pentru acele timpuri a 
constituit-o electrificarea mănăstirii. Pentru aceasta a fost 
amenajat un baraj de acumulare pe apa râului Otăsău, baraj 
care să deservească moara mănăstirii. La axul morii generalul 
a montat apoi un dinam care genera curent pentru ilumi-
narea întregului complex monahal. Acţiunea a constituit o 
premieră pentru întreaga ţară. Colonelul Victor Neghină îşi 
aminteşte că a participat, copil fiind, la restaurarea mănăstirii 
când, împreună cu colegii de şcoală, „mergeam în cârduri şi 
strângeam piatră de râu, o făceam grămezi şi îi ajutam pe 
soldaţi. Când seara se aprindeau becurile în incinta mănăs-
tirii trăiam adevărate clipe de extaz. Pentru  noi constituia 
o premieră. În acele momente, puţine sate din România se 
puteau mândri cu curent electric”. Trebuie spus că generalul 
Paul Teodorescu nu ar fi realizat toate acestea fără sprijinul 
pe care Maica Stareţă Paisia Vasilescu i l-a acordat.

Omul care şi-a slujit ţara şi pe Dumnezeu a avut parte de 
un sfârşit pe măsură. Ultimii ani din viaţă, până în 1981, când 
a trecut la Domnul, i-a petrecut în mănăstire. Doarme acum, 
împreună cu vieţuitorii acestui locaş sfânt, la umbra biseri-
cuţei de lemn, în cimitirul ocrotit de umbra stejarilor seculari.

Cumpănind la deşertăciunea celor trecătoare şi zăbovind 
cu înţelepciune asupra rostului acestei vieţi pământeşti, în 
inima generalului Paul Teodorescu răsunau cu putere 
cuvinte de taină. Temeluindu-şi ostenelile lăuntrice pe 
aceste dumnezeieşti graiuri, Paul Teodorescu a voit să aducă 
drept ofrandă înaintea Lui Dumnezeu şi a neamului româ-
nesc adâncul său de rugăciune. Prin puterea suspinului său 
lăuntric, generalul pricepea nestatornicia şi deşertăciunea 
celor pământeşti, iar inima lui tânjea după acel loc unde 
omul se întâlneşte cu Dumnezeu şi toate cele pământeşti 
capătă puterea dăinuirii prin strălucirea veşniciei.

Prin osteneala rugăciunii a aflat că acest loc lăuntric este 
tărâmul smereniei şi l-a iubit foarte. Întru această dragoste 
şi limpezime lăuntrică a priceput care este locul în care se 
cuvine să reînnoiască sălaş Dumnezeului Celui Viu, şi astfel 
a fost aleasă Mănăstirea Dintr-un Lemn pentru a sluji drept 
temelie unei minunate jertfe de frumuseţe şi lumină.

Reînnoită, Mănăstirea Dintr-un Lemn ne grăieşte prin 
podoaba zidurilor exterioare că „Împărăţia Lui Dumnezeu 
este înlăuntrul nostru” (Luca 17,21), iar prin alcătuirea sa 
interioară mărturiseşte că aşa cum prin lumina turlelor este 
îmbrăţişată lumina, tot astfel şi sfinţii, prin împlinirea porun-
cilor evanghelice, îmbrăţişează Lumina dăruită nouă de Tatăl 
prin Fiul în Duhul Sfânt. Restaurate ca străjuire şi strălucire a 
sfântului altar, zidurile mănăstirii mărturisesc despre lumea 
lăuntrică din sufletul ctitorului. 

Rămânând până azi neasemuit de frumoasă în alcătuirea 
şi strălucirea sa, Mănăstirea Dintr-un Lemn propovăduieşte 
ochilor inimilor noastre acea slavă ce nu poate fi ţărmurită 
nicidecum prin cuvinte omeneşti. Această negrăită frumu-
seţe izvorăşte în chip văzut de pe masa sfântului altar, unde 
se săvârşeşte jertfa liturgică şi unde în sfântul chivot odih-
neşte Trupul Lui Dumnezeu – Cuvântul – Sfânta Euharistie.

Întreaga sârguinţă ctitoricească prin care a fost restaurat 

acest locaş năzuieşte să îmbrăţişeze razele dumnezeirii Lui 
Hristos, izvodindu-se astfel o nemaiîntâlnită revărsare de 
frumuseţe. 

Cel care va trece porţile mănăstirii şi întru răbdare va 
cuprinde cu privirea întregul ansamblu monahal rectitorit 
de generalul Paul Teodorescu, va simţi că această ctitorie 
este o străvezie oglindire a Împărăţiei cerurilor. 

Poate că permanenţa vieţii călugăreşti în această obşte 
este cel mai mare miracol făcut de Icoana Prea Curatei. 
După anii în care generalul Paul Teodorescu a muncit cu 
sârg pentru a renova întregul aşezământ, se părea că Maica 
Paisia Vasilescu (stareţă timp de patru decenii, între anii 1920 
şi 1966) venise vremea unei odihne binemeritate. Dar nu a 
fost aşa. Regimul proaspăt instalat considera că „armata” în 
haine negre a lui Iustinian, aşa cum erau denumiţi monahii 
şi monahiile din România, trebuie anihilată. Aşa avea să 
apară, în 1959, celebrul decret care îi izgonea din mănăstiri 
pe majoritatea vieţuitorilor. Aşa s-a întâmplat şi la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn. Maicile au fost ameninţate şi, în cele 
din urmă, dezbrăcate de hainele cernite, îmbrăcate munci-
toreşte şi trimise acasă. Suferinţele nu au încetat nici acolo. 
Parte din ele s-au angajat, o parte au rămas pe lângă gospo-
dăriile părinţilor, dar Securitatea le ameninţa mereu, silindu-
le să se căsătorească. Perfizi, la fel ca diavolul care le inspira 
acţiunile, comuniştii nu doreau ca mănăstirile să se golească. 
Acţiunea lor nu era numai politică. Ei ştiau că, atât timp cât 
fostele vieţuitoare îşi respectă cele trei voturi – castitate, 
sărăcie şi ascultare – cu haine negre sau nu, ele sunt monahii 
în adâncul inimii şi de aceea, se pot întoarce oricând. Şi aşa 
s-a întâmplat în cele din urmă.

În urma aplicării decretului, în mănăstire nu mai rămă-
seseră decât câteva vieţuitoare mai în vârstă, împreună cu 
părintele protosinghel Iosif Rusu, care întreţinea nestinsă 
flacăra rugăciunii neîncetate pe altarul bisericii. După anul 
1964 obştea a început să se refacă. 

Noua Stareţă, Epiharia Diaconeasa, care a condus mănăs-
tirea între 1966 şi 1982, a demarat un nou şantier de renovări. 
Atunci a fost racordată mănăstirea la reţeaua de iluminat 
public, a fost introdusă apa curentă şi canalizarea şi s-au 
consolidat contraforturile de susţinere a edificiilor din partea 
de vest a bisericii mari. În ciuda prigoanei atee, maicile au 
depus eforturi şi au zidit la fel de mult ca în perioadele în 
care statul proteja aşezămintele monahale.

O perioadă de înflorire pentru mănăstirea noastră 
începe, din anul 1982, când Maica Stareţă Emanuela Oprea 
preia stăreţia de la Maica Epiharia. În acest cadru liber s-au 
demarat ample lucrări de reamenajare a edificiilor exis-
tente şi s-au construit multe altele. Astfel, în ultimii ani noua 
Conducere a Mănăstirii Dintr-un Lemn în frunte cu Maica 
Stareţă Stavrofora Emanuela Oprea, iniţiază lucrări de o 
importanţă majoră de restaurare şi consolidare a mănăstirii 
în întregul ei ansamblu.

Lucrarea capitală este cea de consolidare şi restaurare a 
bisericii de zid, lucrare ce a început în anul 2000 şi s-a fina-
lizat în anul 2003 cu tot sprijinul financiar şi moral al Înalt-
preasfinţitului Părinte Gherasim, care a fost foarte generos 
şi prezent, chiar şi de două ori pe zi, pentru cercetarea şi 
grija permanentă ca treburile să se desfăşoare foarte bine. În 
cadrul acestor lucrări s-a consolidat structura de rezistenţă 
a zidurilor şi s-a conservat şi restaurat pictura murală interi-
oară şi exterioară de pictorii restauratori Şerban Angelescu, 
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Viorel Grimalschi şi Elena Murariu. Tot în această perioadă au 
avut loc importante săpături arheologice efectuate de arhe-
ologul Emil Lupu sub îndrumarea şefului de proiect arhe-
olog Aurel Ioan Botez. 

O altă lucrare majoră o constituie restaurarea Palatului 
brâncovenesc începută în anul 1992 şi finalizată în anul 2008 
de către Ministerul Culturii şi Cultelor. De la ultima restau-
rare efectuată de generalul Paul Teodorescu între anii 1938 
şi 1940, Palatul brâncovenesc a fost afectat în urma cutremu-
rului din anul 1977, motiv pentru care necesita intervenţii 
la rezistenţa lui. În urma amplelor lucrări de consolidare şi 
restaurare, el a fost readus la forma sa iniţială, toate încăpe-
rile păstrând întregul tezaur. Una dintre cele mai importante 
încăperi ale Palatului este Camera memorială a generalului 
Paul Teodorescu amenajată cu obiecte personale şi deschisă 
ca muzeu. 

S-au realizat consolidări, reparaţii şi restaurări la nivelul 
tuturor clădirilor existente, incluzând chiliile şi celelalte 
corpuri din ansamblul mănăstirii. 

De menţionat este şi Casa de Oaspeţi Mugur Isărescu, 
ridicată între anii 1996 şi 1999, cu sprijinul Băncii Naţionale 
a României şi al domnului guvernator. De asemenea, trebuie 
specificată ridicarea unui complex de chilii în partea de nord-
est a mănăstirii, începute în anul 1992 şi finalizate în doar 
doi ani. Pentru o mănăstire este vitală asigurarea celor nece-
sare traiului, pentru că mănăstirile sunt complet autonome 

economic, de aceea trebuie amintită aici ridicarea, după 
anul 1994, a unui complex gospodăresc în întregime nou, în 
care se află de la ateliere de croitorie, litografie, tâmplărie şi 
pictură până la sere, brutărie şi atelier de confecţionat lumâ-
nări. 

Cea mai mare lucrare din viaţa Sfintei Mănăstiri Dintr-un 
Lemn a avut loc în anul 2008 când s-a pus piatra de temelie 
pentru construirea unei noi Biserici cu Hramul Naşterea 
Maicii Domnului. Un sfânt locaş în care să încapă soborul 
de maici împreună cu pelerinii care vin în număr din ce în 
ce mai mare să se închine la Icoana Făcătoare de Minuni a 
Maicii Domnului. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu rugă-
ciunile Prea Curatei Maicii Sale şi cu dăruirea credincioşilor, 
în prezent Biserica cea nouă s-a înălţat şi acoperit, urmând 
efectuarea lucrărilor de finisare interioare şi exterioare. E 
semn că, în pofida crizelor de tot felul, istoria se scrie încă la 
Dintr-un Lemn.

Liniştea Mănăstirii Dintr-un Lemn şi un duh aparte care 
a sălăşluit în încăperile, aleile şi împrejurimile ei, i-au atras 
pe foarte mulţi oameni. Cine a venit o dată revine, pentru 
că o dorinţă ascunsă şi inexplicabilă împinge a mai respira 
iar şi iar aerul şi duhul locului. Cel căruia îi este dat să treacă 
pragul Mănăstirii Dintr-un Lemn în chip nevăzut îi vor ieşi 
în întâmpinare cugetele tainice pe care Prea Curata Fecioara 
Maria le-a pus la temelia acestui dumnezeiesc locaş.
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Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA1

ROLUL MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN 
ÎN CONLUCRAREA ARMATEI ROMÂNIEI 
CU BISERICA ORTODOXĂ.  PROIECTUL 

GENERALULUI PAUL (PAVEL) TEODORESCU 
1938-1977

„Ferm convins şi profund recunoscător Bisericii pentru importantul rol în dezvoltarea Ţării 
mi-am propus, în măsura modestelor mele posibilităţi, s-o ajut”. 

„Convins fiind de importanţa ei (a Armatei – n.n.) şi, în acelaşi timp fiind şi cariera mea, 
i-am afectat în toate calităţile ce le-am avut, toată activitatea mea, efectuând realizări 
concrete pe plan profesional, cultural, social şi organizatoric”.

Generalul Paul (Pavel) Teodorescu (Memorii)

Definind pe deplin temei Biserica, Armata şi Şcoala, 
pilonii uriaşi pe care s-a fundamentat România, generalul Paul 
(Pavel) Teodorescu şi-a concentrat energia susţinerii de-a 
lungul timpului, atât în perioada de militar activ, cât şi în 
rezervă/retragere, sub diverse forme, dezvoltării şi afirmării 
celor trei instituţii2. 

Unul din cele mai importante proiecte ale sale, cu conse-
cinţe spirituale de durată care, subliniem, a deschis o nouă 
pagină în istoria conlucrării Armatei cu Biserica Ortodoxă 
Română este legat de Mănăstirea Dintr-un Lemn. Într-un 
moment dificil a sprijinit-o şi a aşezat-o într-o poziţie ce i-a 
îmbogăţit misiunea spirituală, desigur cu acordul instituţi-
ilor statului şi a eparhiilor cu autoritate (s.n.).

În vara anului 1938 generalul Paul (Pavel) Teodorescu, la 
acel moment titular al Ministerului Aerului şi Marinei, a vizitat 
împreună cu câţiva colaboratori Mănăstirea Dintr-un Lemn. 
A găsit clădirile complexului monahal într-o stare jalnică, 
multe acoperişuri distruse, în poduri îşi găsiseră adăpost sute 
de ciori, iar pe maici, neajutorate şi extrem de îngrijorate de 
situaţia în care se afla mănăstirea. Cum subliniază generalul 
într-un memoriu adresat Episcopiei Râmnicului şi Argeşului 
la 8 februarie 1977, maicile i-au adresat rugămintea fierbinte 
[…] de a le ajuta să nu piară istoricul lăcaş3. 

Personalitate cu o puternică şi eficientă vocaţie a creati-
vităţii Paul (Pavel) Teodorescu a iniţiat pentru început orga-
nizarea, coordonarea şi susţinerea financiară a lucrărilor de 
reparaţii, construcţii şi modernizări, ce s-au efectuat între 
anii 1938-1940 cu militari meseriaşi din Aviaţie şi Marină, 
cărora li s-au alăturat săteni din comuna Frânceşti.

Un alt punct al proiectului, indubitabil cel mai important 
pe termen lung, îmbogăţit în zilele noastre, l-a constituit 
legarea spirituală a două categorii de forţe armate, Aviaţia 
şi Marina, de Sfânta mănăstire. A făcut în acest sens demer-
suri pe lângă Ministerul Culturii şi Artelor – Comisia Monu-
mentelor Istorice – pentru a obţine aprobarea ca Mănăstirea 

Dintr-un Lemn să fie mănăstirea aviatorilor şi marinarilor şi să 
se dispună ca la slujbele religioase ce se oficiază la mănăstire 
să se facă rugăciuni pentru aviatori şi marinari4.

În urma aprobării date de Comisia Monumentelor Isto-
rice, Mitropolia Olteniei, Banatului şi Severinului a transmis 
Mănăstirii Dintr-un Lemn, la începutul lunii decembrie 1939, 
o adresă semnată de arhiepiscopul-locotenent Irineu:

„Prea Cuvioasă Maică,
Întrucât acea sfântă mănăstire a fost restaurată de Minis-

terul Aerului şi Marinei vi se face cunoscut că am dispus ca aici 
să se facă rugăciuni de odihna sufletului eroilor aviatori şi mari-
nari morţi, precum şi paza celor în viaţă.

Primiţi arhiereşti binecuvântări!”
La 14 decembrie 1939 maica stareţă Paisia Vasilescu a 

notat pe document: „Am luat act, ne vom conforma întocmai”5. 
Pentru a atrage atenţia 

pelerinilor asupra misiunii 
speciale asumate de mănăs-
tire, cu acordul maicii stareţe 
şi a conducerii Episcopiei 
Râmnicului, Paul Teodorescu 
a completat proiectul iniţiind 
aşezarea, pe zidul principal 
al clopotniţei, de simboluri şi 
inscripţii comemorative ale 
Aviaţiei şi Marinei.

La loc vizibil s-au instalat 
două plăci cu următorul 
conţinut:

MĂNĂSTIREA DINTR-UN 
LEMN. LOC DE RUGĂCIUNE 
PENTRU AVIATORI ŞI MARI-
NARI.
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CU AJUTORUL LUI 
DUMNEZEU ŞI VREDNICIA 
OAMENILOR ÎNOITU-S-AU 
ACEASTĂ CTITORIE VOIEVO-
DALĂ CU CHILIILE ŞI AŞEZĂ-
RILE EI GOSPODĂREŞTI DE 
CĂTRE MINISTERUL AERULUI 
ŞI MARINEI ÎN ANII 1938-1939 
SPRE A NU LĂSA PRĂPĂDIREI 
SFÂNTUL LĂCAŞ DE ÎNCHINĂ-
CIUNE ŞI SLAVA DOMNULUI6

Pe pereţii bolţii interioare 
a clopotniţei s-au aşezat două 
tablouri confecţionate din 
carton pe care s-au scris nume 
de eroi, aviatori şi marinari, căzuţi la datorie, dar şi în viaţă, fie 
pentru riscurile asumate, reuşind în misiuni să învingă moartea, 
fie pentru contribuţiile aduse la progresul celor două domenii 
– Aviaţie şi Marină. Separat au fost înscrişi într-un pomelnic.

În anii celui de-Al Doilea Război Mondial tablourile s-au 
deteriorat sub impactul intemperiilor iar pomelnicul s-a pierdut.

Peste ani, cu prilejul unei vizite făcute la mănăstire de 
savantul Henri Coandă, Radu Irimescu, fost ministru al 
Aerului şi Marinei (1937-1938)7 şi Paul Teodorescu au găsit – 
cum mărturiseşte generalul – fericită ideea pomenirii eroilor 
şi a celor care au contribuit, sub diferite forme, la progresul 
armelor lor, opinând totodată că înscrierea acestora, în speţă 
refacerea şi reaşezarea vechilor tabele, să se execute pe plăci 
rezistente şi nu pe carton, aşa cum au fost iniţial8. 

Cu meticulozitatea şi seriozitatea care i-a caracterizat 
activitatea, generalul nu a decis de unul singur listele avia-

torilor şi marinarilor. S-a consultat cu generalul inginer 
Gheorghe Negrescu, care fusese contemporan cu Aurel 
Vlaicu, cu generalul veteran de război Traian Burduloiu, cu 
aviatori şi marinari, care – precizează Paul (Pavel) Teodo-
rescu – şi-au exprimat în unanimitate opinia ca listele cu eroi 
şi personalităţi să fie menţinute, dar să fie inscripţionate pe 
plăci de marmură9. 

Profund ataşat proiectului său de a menţine legătura 
spirituală între Mănăstirea Dintr-un Lemn, Aviaţie şi Marină, 
deşi nu dispunea de resurse financiare deosebite, pensia 
fiindu-i suspendată mult timp după ieşirea din detenţia poli-
tică şi catalogat drept element periculos legat de regimul 
burghezo-moşieresc, generalul Paul (Pavel) Teodorescu a 
realizat plăcile de marmură şi inscripţionarea numelor cu 
proprii bani. 

Extrem de corect, a informat forurile locale, regionale 
şi centrale, dorindu-şi o ceremonie de dezvelire cu partici-
parea unor personalităţi, astfel că în aşteptarea răspunsului, 
plăcile au fost montate spre sfârşitul anului 1974.

Întrucât România intrase în mica revoluţie culturală 
iniţiată de Nicolae Ceauşescu, nici o autoritate n-a îndrăznit 
să aprobe o ceremonie la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Direcţia 
Monumentelor Istorice a răspuns târziu printr-o recoman-
dare în care a specificat că reaşezarea plăcilor nu implică un 
ceremonial deosebit 10. 

Lista personalităţilor Aviaţiei inscripţionate are în regis-
trul de sus un text explicativ care arată că inscripţiile come-
morative sunt ofrandă neînfricaţilor cutezători ai aviaţiei 
române: inventatori, ingineri, tehnicieni, zburători, civili şi 
militari de la soldat până la general şi ministru, din 1906 
până în 1940, anul restaurării acestei voievodale mănăs-
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tiri de către Ministerul Aerului şi Marinei, cu piosul gând 
de a se cinsti numele acestora, aici, în ctitoria marelui 
domnitor şi creştin Matei Basarab, la Sfântul Ilie, ocroti-
torul aviatorilor. 

Enumerarea personalităţilor s-a făcut pe criteriu crono-
logic, pe patru secţiuni. 

Secţiunea întâi: Pionierii naţionali şi mondiali 1906-1911 
cuprinde 24 de personalităţi în care se remarcă Traian Vuia, 
care la 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, a zburat 
cu Vuia I, primul aparat mai greu decât aerul care dispunea 
de sisteme proprii de decolare, propulsie şi aterizare, Aurel 
Vlaicu, Henri Coandă, Gogu Constantinescu, Jorj Bibescu ş.a.

Prin realizările lor au făcut nu numai pionierat dar au 
înscris Aviaţia Română în elita aeronauticii mondiale.

Secţiunea a doua: Creatorii Aviaţiei Militare 1911-1916 
enumăra 24 de aviatori militari dintre care atrage atenţia 
numele Elenei Caraiani.

Secţiunea a treia: Aviatorii din Războiul Marii Uniri 1916-
1919 inscripţionează 40 de nume. Atrag atenţia: Radu 
Irimescu, Horia Hulubei, care şi-a desfăşurat activitatea ca 
aviator în Franţa, în cadrul unui grup de tineri reuniţi de 
generalul Berthelot, fiind rănit şi decorat. Sunt trecuţi 40 de 
aviatori.

Secţiunea a patra: Realizatorii Aviaţiei Marine 1919-1940 
cuprinde 68 de nume, între care Elie Carafoli, întemeietorul 
specializării de Aeronautică, în 1928, la Şcoala Politehnică 
din Bucureşti. Sunt inscripţionate numele aviatoarelor 
Smaranda Brăescu, Irina Burnaia, Ioana Cantacuzino, Valeria 
Ionescu, Maria Drăgescu, Marina Ştirbei, dar şi numele unor 
mari aviatori precum Gheorghe Bănciulescu, Bâzu Cantacu-
zino, Max Măndescu ş.a. În total pe placă au fost trecute 156 
de nume considerate ca cele mai reprezentative.

Placa marinarilor precizează în registrul de sus Pentru cei 
care urmând pilda luntraşilor şi corăbierilor moldoveni şi 
munteni, pentru cei care căliţi în aspra şcoală a mării au 
contribuit, prin curajul, sacrificiul şi priceperea lor lumi-
nată la reputaţia şi înălţarea marinei române. Aşezatu-s-
au aceste inscripţii de evocare veşnică a amintirii acelora 
care, de la începuturile marinei până în 1940, anul resta-
urării acestei voievodale mănăstiri de către Ministerul 
Aerului şi Marinei, seculară ctitorie a marelui domnitor 
şi creştin Matei Basarab pentru a fi pomeniţi în ziua de 
Sfânta Marie, ocrotitoarea celor ce plutesc pe ape. (foto 6)

Enumerarea numelor s-a realizat după criteriul crono-
logic, pe trei secţiuni:

I. Întemeietorii Marinei şi luptători pentru independenţa sa 
1859-1878. Sunt enumeraţi 24 de ofiţeri de marină, în ordine 
alfabetică, începând cu Anton Barbieri şi încheind cu Vasile 
Urseanu11. 

II. Marinarii din perioada 1878-1913, din Campania 1913 şi 
Războiul Marii Uniri 1916-1919 cuprinde 60 de nume.

III. Marinarii contemporani 1919-1940. Pe placă sunt 
inscripţionate 72 de nume. Întreaga inscripţie comemora-
tivă cuprinde 156 de nume.

Însumând cifrele celor două plăci constatăm un total 
de 312 nume care, în aprecierea, să spunem, a grupului 
coordonat de generalul Paul (Pavel) Teodorescu, bineme-
ritau să primească recunoaştere şi să fie pomenite de zilele 
celor două categorii de forţe armate. Surprinzător este că 
s-a păstrat în text zilele de Sf. Ilie, Ziua Aviaţiei şi Sf. Marie, 
Ziua Marinei, care în timpul regimului comunist nu s-au 

mai sărbătorit. Bunăoară ca zi a marinei s-a stabilit prima 
duminică din luna august pentru a se evita Sf. Maria, nead-
miţându-se evenimente legate de sărbători religioase, pe 
care regimul ce se prezenta ca ateu nu le putea accepta. Alte 
două plăci, una reprezentând vulturul cu aripile desfăcute, 
simbol al Aviaţiei şi globul în gheare, iar cealaltă, o ancoră 
tip Amiralitate ce reprezintă Marina, au fost aşezate la loc 
vizibil. Paul Teodorescu nu putea fi decât mulţumit, reuşise 
să consolideze proiectul său de suflet legat de Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, deşi vremurile erau dificile, chiar potrivnice 
unor activităţi de genul celor promovate de el.

O surpriză neplăcută, chiar şocantă pentru venerabilul 
general avea să-i vină peste câţiva ani, mai precis pe 26 ianu-
arie 1977. Printr-o adresă, datată 8 ianuarie 1977, Episcopia 
Râmnicului îi aducea la cunoştinţă reclamaţia făcută de un 
obscur ofiţer de aviaţie Raţă-Racoveanu, din coada promo-
ţiei 1932, care contesta câteva nume de pe plăcile aviatorilor 
şi marinarilor. Desigur nu putea lăsa lucrurile neclarificate 
întocmind un memoriu clarificator: Este surprinzător – avea 
să sublinieze în document – că tocmai acum – în pragul 
vârstei de 90 de ani – mi se arată neîncredere, starea mea 
morală fiind supusă unei grele încercări12. 

În document Paul Teodorescu apreciază că respectivul 
ofiţer nefigurând pe placă l-a determinat probabil, pe recla-
mant să inventeze şi afirmaţia tendenţioasă că plăcile ar fi fost 
montate în grabă noaptea. Afirmaţia este respinsă de general 
ca neadevărată ce poate fi uşor dovedită cu martori, cu meşterii 
care au lucrat timp de două zile precum şi cu o fotografie luată 
în timpul lucrului şi pe care o ţinem la dispoziţie” 13.

Raţă-Racoveanu contesta 10 nume. Generalul Paul 
(Pavel) Teodorescu le-a întocmit fişe biografice succinte prin 
care justifică de ce respectivele personalităţi au fost înscrise 
pe plăci.

Să vedem, distinse cititor, argumentele generalului:
 Astfel: 
 1. Maior Aviator (r.) Inginer Radu Irimescu a fost iniţial 

ofiţer de marină. Trecut în aviaţie obţine brevetul de ofiţer-
aviator la 28 iulie 1916. Erou din războiul 1916/1919, a activat 
în tot acest timp, atât ca pilot pe avioane în grele misiuni, pe 
frontul din zona Siret – Nămoloasa - Mărăşeşti şi altele, cât şi în 
calitate de comandant al Esca drilei F-40 şi ca instructor de zbor. 
A fost distins cu cele mai înalte ordine militare de război şi de 
pace, citări prin ordine de zi etc. 

Ca o recunoaştere a deosebitelor sale merite, în dubla sa 
calitate de marinar şi aviator, cât şi datorită calităţilor sale inte-
lectuale şi organizatorice, în anul 1932 – când a luat fiinţă la 
noi Departamentul Aviaţiei şi Marinei – a fost numit ministru 
al acestuia, pe care l-a organizat, dotat şi condus cu multă 
competenţă şi simţ patriotic, timp de 3 ani. 

În perioada 1937/1938, din nou i se încredinţează condu-
cerea aceluiaşi minister, după care este investit cu misiunea de 
ambasador al României în S.U.A. 

În anul 1940, fiind destituit din acest post de către guvernul 
de atunci legionaro-antonescian, nu s-a mai înapoiat în ţară, 
deoarece ştia că nu este agreat de conducerea dictatorială pe 
care nici el nu o aproba. 

A revenit de mai multe ori în Republica Socialistă România, 
în perioada 1950-1973, menţinându-se în tot timpul în cele mai 
bune raporturi cu patria sa. 

A decedat la data de 18 mai 1975. 
2. Pilotul Maximilian Manolescu a intrat în aviaţie în anul 
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1922 cu gradul de soldat. A fost brevetat pilot la 7 august 1923 
şi a avansat între timp până la gradul de căpitan-aviator. 

A fost cel mai bun pilot al ţării noastre – fără egal – înaintea 
tuturor aşilor aviaţiei române, atât ca instructor de zbor la 
nenumărate serii de piloţi timp de aproape 25 de ani, cât şi 
ca pilot de linie şi mai ales ca pilot acrobat, el fiind sufletul şi 
reclama celebrei escadrile ,,Dracii Roşii”, care a uimit ţara 
întreagă, la mitingurile de propagandă aviatică în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. 

La data de 19 oct. 1932 a câştigat „Cupa Bibescu” pe 
distanţa Roma - Bucureşti în competiţie cu aviatorii italieni, 
bătând recordul de viteză al cursei. 

Max Manolescu a fost singurul pilot român, pe care 
compania franco-română pentru transporturi aeriene l-a 
acceptat ca pilot pe linia Paris-Bucureşti-Istanbul în pe rioada 
1934-1938. 

A deservit aviaţia română până către sfârşitul anului 1947, 
îndeplinind tot timpul misiuni de cea mai mare importanţă, 
atât în timpul războiului cât şi după aceea. Printre altele cităm 
transportul comisiilor ministeriale pentru încheierea armisti-
ţiului la Paris în anii 1944-1945 precum şi alte transporturi de 
demnitari şi înalte personalităţi de stat sau de valori materiale 
etc. 

Începând din anul 1948 a fost încadrat ca pilot-inspector şi 
instructor de navigaţie pe liniile aeriene franceze ale societăţii 
„Air France”. A participat la unele concursuri internaţionale de 
acrobaţie organizate în Franţa, câştigând detaşat premiul I. 

Cel mai bun pilot din Franţa era socotit, într-o anumită peri-
oadă, aviatorul de origine română Max Manolescu! 

Nu a făcut, niciodată, niciun fel de politică şi nici nu a 
activat, în niciun fel, împotriva statului nostru, ci dimpotrivă 
a făcut să strălucească de multe ori pe cerul lumii numele de 
român. 

Cum se împacă cele de mai sus cu afirmaţia reclamantului 
că Manolescu şi-a sfârşit cariera ca un traficant de rând, când 
acesta ieşit, de curând, la pensie este onorat ca unul dintre cei 
mai străluciţi aviatori ai lumii, cu o activitate prodigioasă şi 
neîntreruptă de peste o jumătate de secol pe toate meridianele 
globului. 

Şi după cum cu Vuia, Coandă, Oberth, Gogu Constanti-
nescu, Botezatu, George Fernic, Papană şi alte figuri celebre, 
care au activat şi în străinătate în domenii ce au făcut cinste 
patriei noastre, la fel şi de Max Manolescu suntem mândri că 
este al nostru.

3. Inginer Mihail Marinescu, pilot brevetat la 16 oct. 1925, 
pe când gradul de elev-sergent T.R., ulterior specializat pe 
avionul Potez XV, socotit ca unul dintre cele mai pretenţioase la 
pilotat, s-a afirmat ca unul dintre piloţii de nădejde ai aviaţiei 
române. 

În dubla sa calitate de inginer specializat în aviaţie şi de pilot 
a dus o intensă activitate de întreţinere şi reparare a parcului de 
avioane ale unităţilor, de recepţionare la sol şi în aer a avioa-
nelor noi construite sau ieşite din reparaţii. Între timp a orga-
nizat o asociaţie cu caracter etnic – Industria Tehnică Română 
– precum şi Secţia de aviaţie din cadrul Asociaţiei Sportive de 
pe lângă Şcoala Politehnică din Bucureşti, din a cărei condu-
cere a făcut parte. Această secţie a produs, cu material propriu 
de zbor, o serie de tineri piloţi-ingineri, care s-au dovedit foarte 
valoroşi în dubla lor calitate de ingineri şi piloţi, ca recepţioneri 
pe lângă tânăra noastră industrie aeronautică. 

În perioada 1938-1944 i s-a încredinţat conducerea fabricii 

de avioane „ICAR” din Bucureşti, pe care a reorganizat-o pe baze 
tehnice moderne şi dându-i un impuls considerabil a reuşit să 
furnizeze aeronauticei române diferite tipuri de avioane origi-
nale ICAR sau construite în licenţă. 

Cunoscut şi apreciat şi peste hotare, a reuşit să intre în legă-
tură cu cele mai serioase industrii din Europa, contribuind în 
mod substanţial la dotarea aviaţiei noastre cu avioane, arma-
ment şi accesorii diverse (avioane tip Hawk, Fieseler-Storck, 
tunuri Oerlikon etc.). 

Plecat în străinătate, după 1946, devine unul dintre apre-
ciaţii tehnicieni şi conducători al unor industrii de maşini şi 
motoare, fiind gata oricând să aducă servicii ţării sale.

Nu a făcut politică şi nu a întreprins acţiuni dăunătoare 
Statului român. 

Prin moartea sa, survenită în anul 1976, a rămas un gol în 
lumea tehnică internaţională, unde oricând Statul român ar fi 
putut găsi un ajutor, sincer şi binevoitor. 

 4. Constantin Abeles, pilot brevetat la 28 sept. 1924, când 
avea gradul de ser gent. A fost avansat, treptat, până la gradul 
de maior-aviator. 

Instructor de zbor timp de peste 22 de ani, atât în şcolile 
militare cât şi în cele ale aviaţiei civile, a instruit şi educat sute 
de elevi-piloţi, care între timp au devenit piloţi de bază şi eroi ai 
aviaţiei noastre. 

A executat şi a participat la nenumărate raiduri interne şi 
internaţionale, la mitin guri aeriene de propagandă aviatică, 
fiind tot timpul, fără nici o întrerupere în cariera sa, sufletul şi 
promotorul aviaţiei civile şi militare. 

A participat la războiul antifascist, în calitate de coman-
dant şi pilot al unei esca drile de transport greu, aducând mari 
servicii frontului. 

Nu a făcut politică. A decedat, în străinătate, în anul 1973. 
5. Petre Stamatescu, pensionar, fost tehnician în aviaţia 

civilă şi pilot bre vetat la data de 3 iulie 1935. Reprezentant al 
Fabricii de avioane Klemm, a adus în ţară material de zbor 
necesar şcolilor de pilotaj civile, reuşind în mare parte să sati-
sfacă nevoile urgente ale aeronauticii, în perioada 1935-1944. 

Dacă ne referim la numele înscris pe placă, se constată că s-a 
strecurat o eroare. Conform tabelului iniţial, urma să se înscrie 
numele „Stamatescu G.” al eroului subloco tenent-aviator căzut 
la datorie în anul 1933 şi nu ,,Stamatescu P.”, tehnicianul pensi-
onar mai sus arătat. Eroarea urmează a fi corectată. 

6. Irina Burnaia este a 2-a femeie din România care a 
obţinut brevetul de pilot în anul 1934. Sacrificându-şi toate 
posibilităţile financiare, renunţând la cariera în care era pregă-
tită ca absolventă a unei facultăţi, se dedică zborului; procu-
rându-şi un avion propriu de concepţie românească pe care se 
antrenează, executând raiduri, participând la mitinguri aeriene 
şi la concursuri aviatice. Execută mai multe raiduri de răsunet 
interna ţional, în perioada 1935-1940, printre care un raid 
Bucureşti-Istanbul-Beyrouth-Cairo -Vad Halfa, până la ecuator, 
în Africa şi înapoi, împreună cu aviatorul Petre Ivanovici. 

Singură la bord execută mai multe raiduri peste hotare 
printre care: Bucureşti-Bagdad şi înapoi; altul în Italia şi înapoi; 
altul în Anglia etc., dovedindu-se cea mai bună aviatoare a ţării 
la acea vreme şi făcând o frumoasă propagandă pentru aviaţia 
română. 

A fost singura femeie, care în timpul războiului, a avut 
comanda unei escadrile de aviaţie de transport, pe care a 
condus-o cu competenţă şi energie. 

Căsătorită şi având un copil, a plecat legal din ţară, în 1947. 



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

19 AŞEZĂMÂNTUL MONAHAL MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

Nu a făcut politică şi nici nu s-a manifestat ostilă patriei sale. 
7. Marina Ştirbei a făcut parte dintre pionierele aviaţiei 

române, fiind femeia care a obţinut brevetul de pilot nr. 6 din 
anul 1935. 

Pasionată de zbor şi-a dedicat acestei îndeletniciri cea mai 
mare parte din tim pul său şi din posibilităţile sale financiare. 
Şi-a procurat un avion propriu, pe care s-a antrenat, întreprin-
zând numeroase zboruri în ţară şi în străinătate, participând 
la mitin guri aeriene, la competiţii şi concursuri, câştigând mai 
multe premii. 

Urmează şi Şcoala de Perfecţionare pe avioane militare, 
fiind prima femeie care a obţinut un brevet de pilot pe avioane 
militare. S-a calificat, de asemenea, şi pe avioane bimotoare 
sanitare. 

A urmărit, a perseverat şi a determinat forurile supe-
rioare să înfiinţeze o escadrilă sanitară cu scopuri 
umanitare. Pentru a se documenta în această privinţă, 
între alte raiduri internaţionale, a întreprins şi un 
raid – singură la bord – pe un avion Icar-Universal în  
Suedia şi Norvegia în condiţii meteorologice cu totul nefavora-
bile, traversând golful Finic şi o parte din Marea Nordului pe o 
vizibilitate aproape nulă. 

Înapoiată în ţară a furnizat conducerii aviaţiei române 
toate datele necesare şi după repetate insistenţe a reuşit să 
vadă înfăptuită o escadrilă sanitară deservită numai de femei. 
Activează personal în această escadrilă, care a adus servicii 
considerabile ţării, atât în timp de pace, când s-au executat 
transporturi de bolnavi ce aveau nevoie de intervenţii urgente 
şi de medicamente sau zboruri la înălţime cu copii bolnavi de 
tuse convulsivă etc., cât şi mai ales în timp de război când, în 
condiţii grele, aterizând până în primele rânduri ale frontului 
şi prin terenuri necunoscute sau uneori minate sau atacate de 
aviaţia inamică, salvând răniţi grav şi vieţi scumpe. 

Pentru astfel de servicii, în condiţiile grele ale frontului, 
majoritatea acestor brave femei aviatoare – în frunte cu Marina 
Ştirbei şi Irimia Burnaia – au fost răsplătite cu înalte ordine şi 
medalii militare de pace şi de război. 

Plecată legal în străinătate, mamă a 2 copii – astăzi majori, 
care fac peste tot o propagandă ţării lor natale şi cinste numelui 
de român, Marina Ştirbei caută, ori de câte este cazul, să fie 
folositoare Statului român. 

8. Inginer Nicolae Caranfil, fost ministru al Aerului şi 
Marinei în perioada 1 mai 1935 şi 31 decembrie 1936, unul 
dintre principalii organizatori ai aviaţiei moderne române şi un 
om de valoare excepţională, care peste tot pe unde a trecut a 
lăsat urme puternice: Societatea de Gaz şi Electricitate, Uzinele 
Comunale Bucureşti ş.a. Este in ginerul şi tehnicianul care a 
înfăptuit asanarea lacurilor Herăstrău, Băneasa, Floreasca etc.; 
de asemenea, a asanat lacul Siutghiol (Mamaia), pe care func-
ţionează baza de hidro -avioane a aeronauticei române. 

Menţionăm că de fapt ing. N. Caranfil nici nu figurează pe 
placă (din lipsă de spaţiu, cu toate că ar fi meritat cu prisosinţă). 
Cât de superficial şi rău intenţionat este reclamantul se vede şi 
din faptul că atacă, nemotivat, pe acest om de mare valoare. 

9. Gheorghe Dumitrescu, amiral în retragere în vârstă de 
90 ani. A fost ataşat militar la Londra, unde, în anii celui de-Al 
Doilea Război Mondial a protestat contra alianţei României cu 
Germania hitleristă. 

A avut o comportare excepţională în Primul Război Mondial, 
luând parte la opera ţiunile Marinei Militare de la Dunăre. 

A fost comandant, într-o anumită perioadă, pe bricul 

„Mircea” când a instruit şi format generaţii de excelenţi navi-
gatori. A comandat şi alte tipuri de nave militare, pe mare şi pe 
Dunăre, ultima comandă fiind a unei escadrile de distrugătoare. 

10. Arpad Gherghel, comandor în marină, în retragere, în 
vârstă de 77 de ani, brevetat al Şcolii Superioare de Război. A 
fost îmbarcat şi a comandat diferite tipuri de nave de război, 
ultima comandă fiind aceea a unui distrugător. Decorat cu 
ordinul „Mihai Viteazul”. 

A fost un ofiţer dintre cei mai bine pregătiţi din punct de 
vedere profesional, ab solvind o şcoală de marină din Italia şi 
specializându-se în artileria navală. 

Menţionez că motivul principal pe care îl invocă recla-
mantul, împotriva celor vizaţi în reclamaţie, este acela de pără-
sire a ţării. 

– Faptul că tabelele, care au stat la baza înscrierilor actu-
alelor plăci, au fost în tocmite şi aprobate în anul 1940, când 
toţi cei care figurează acolo se aflau şi activau în slujba patriei 
noastre, acest cap de acuzaţie nu poate rămâne valabil. 

– Pe de altă parte – chiar dacă ulterior aceştia au plecat 
din ţară – aceasta nu poate şterge activitatea lor deosebită din 
trecut în slujba aviaţiei şi marinei române. 

– În plus, majoritatea sunt plecaţi în mod legal şi niciunul nu 
a dus vreo activitate dăunătoare sau defăimătoare, ci dimpo-
trivă au purtat cu cinste numele de român şi au făcut o propa-
gandă favorabilă patriei noastre. 

– Şi dacă Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. din 17 iunie 
1976 prevede am nistii sau graţieri în care se încadrează 
absolut toţi cei vizaţi în reclamaţie – drept urmare a înţelegerii 
şi înţelepciunii Conducerii Superioare a Statului Român – care 
con sideră că este cazul să-şi apropie copiii săi rătăciţi, poate din 
forţă majoră sau din dife ritele stări confuze în care au fost târâţi 
fără voia şi vina lor în anumite perioade tulburi, atunci tocmai 
reclamaţia numitului Raţă-Racoveanu, situată pe o altă poziţie 
decât cea legală, este în contradicţie cu legile ţării. 

Faţă de cele arătate mai sus şi încrezători în înţelegerea şi 
aprecierea pe care Sf. Episcopie a arătat-o întotdeauna faţă de 
tot ce s-a realizat la Sf. Mănăstire Dintr-un Lemn. 

Vă rugăm înalt Prea Sfinte, să înlesniţi să se facă lumină 
în această problemă pornită, atât de înălţător şi cu stăruinţă 
încă din anul 1940, când Sf. Mitropolie a Olteni ei, împreună cu 
Departamentul Cultelor – Direcţia Monumentelor Istorice – au 
înţeles să acorde înalta lor apreciere, mulţumire şi binecuvân-
tare pentru înfăptuirile noastre şi să nu permiteţi ca invidia şi 
răutatea să pângărească memoria aviatorilor şi marinarilor 
înscrişi pe plăcile fixate la Sf. Mănăstire, aviatori şi marinari, 
care – după cum Sfinţia Voastră veţi putea deduce cât sunt de 
merituoşi – dacă şi cei reclamaţi, socotiţi de recla mant ca neco-
respunzători, au biografiile pe care acum le cunoaşteţi. 

Demolarea plăcilor fixate în beton armat, pe pereţii clopot-
niţei, ar periclita însăşi rezistenţa acestei construcţii. 

Totodată, aş dori să vă aduc la cunoştinţă că Legea nr. 
32/1968 şi H.C.M. nr. 2490 din 31 dec. 1969, prevăd clar şi cate-
goric – pentru asemenea cazuri, dacă sunt justificate  apli-
carea numai a unor amenzi şi nimic mai mult. Nici demolări. 
Nici demontări de plăci. 

Pe de altă parte dispariţia plăcilor de pe pereţii Sf. Mănăs-
tiri, fatal va da naştere unor interpretări şi mai nefavorabile 
din partea marelui public român şi străin, care ani de-a rândul 
le-au văzut şi le-au admirat, iar familiile, prietenii şi cunoscuţii 
celor înscrişi pe plăci vor încerca un sentiment de îndreptăţită 
durere. 
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Menţinerea plăcilor în cauză constituie un simbol şi un 
minunat mijloc de edu caţie şi un stimulent pentru generaţiile 
viitoare. 

Rugămintea noastră, Înalt Prea Sfinte, este ca Sf. Mănăstire 
Dintr-un Lemn, să rămână aşa cum a fost hărăzită, LĂCAŞ de 
rugăciune, de pomenire şi de reculegere pen tru aviatori şi mari-
nari, cu tot ceea ce s-a făcut până în prezent şi cu tot ceea ce 
aviatorii şi marinarii de bună credinţă, urmăresc şi doresc să 
mai înfăptuiască întru menţinerea tradiţiei şi întărirea legătu-
rilor, atât cu Marea Ctitorie Voievodală cât şi cu Glia Strămo-
şească.

General (r) Paul Teodorescu,
                                        Bucureşti14 
Memoriul depus de generalul Paul Teodorescu la 

Episcopia Râmnicului a clarificat reclamaţiile lui Raţă-Raco-
veanu ca nefiind fondate. De altfel nici nu au fost luate în 
consideraţie de episcop.

Pentru venerabilul general a fost ultima bătălie dusă 
şi, evident, câştigată. Plăcile au fost salvate, iar Mănăstirea 
Dintr-un Lemn şi-a păstrat rolul şi misiunea în conlucrarea 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României.

NOTE

1 Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
2 Valentin Ciorbea, Emanuela Oprea, Memoriile generalului-colonel Paul 

(Pavel) Teodorescu (1888-1981), în Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodo-
rescu (1888-1981). Vocaţia creativităţii. 125 de ani de la naştere, coord. 
Valentin Ciorbea, Emilian Lovisteanu, Marian Moşneagu, Constanţa, 
Editura Ex Ponto, 2013, p. 270.

3 Ibidem, p. 392.
4 Arhiva Mănăstirii Dintr-un lemn, dosar nr. crt. 1939, f. 67.
5 Ibidem, f. 68; vezi şi Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-

1981)…, p. 376.
6 Ibidem, p. 434.

7 Marian Moşneagu, Dicţionarul marinarilor români, Bucureşti, Editura 
Militară, 2008, pp. 253-256.

8 Generalul Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981)…, p. 393.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Date biografice despre majoritatea personalităţilor inscripţionate pe 

placă se găsesc la Marian Moşneagu, Op.cit. (Passim).
12 Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981)…, p. 394.
13 Ibidem, pp. 394-395.
14 Apud Ibidem, pp. 395-400.
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Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ1

GENERALUL PAUL TEODORESCU ŞI MAREA 
CTITORIE VOIEVODALĂ DE LA FRÂNCEŞTI

Aşezământul monahal MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN, 
situat pe raza comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea, este format 
din două biserici, una din lemn, cealaltă din piatră, în 
construcţie aflându-se o a treia biserică, cărora li se adaugă 
Palatul Domnesc, stăreţia şi complexul administrativ, recent 
restaurat, modernizat şi extins, format din trapeză, bucătărie, 
magazii de alimente, casa de primiri pentru pelerini şi anexe. 
Viaţa monahală în acest centru are o vechime de circa 600 
de ani, perioadă în care infrastructura laică şi bisericească a 
zonei a cunoscut transformări importante sub aspect canti-
tativ şi calitativ, cu efecte şi rezultate diferite de la o epocă 
istorică la alta. Primul şi cel mai vechi edificiu al comple-
xului monahal este Bisericuţa din lemn, care, conform unor 
legende transmise pe cale orală, a fost ridicată la începutul 
secolului al XVI-lea, prin valorificarea materialului lemnos 
dintr-un stejar multisecular, în care s-ar fi găsit o icoană a 
Maicii Domnului.

Nu există date despre arhitectura şi dimensiunile primei 
bisericuţe din lemn, dar există certitudinea că actuala 
construcţie nu este cea originală. Actuala Biserică dintr-un 
lemn a fost construită în anul 1814 prin osârdia lui Iancu 
Lahovary, om de aleasă cultură pentru acele vremuri, stolnic, 
clucer şi mare ispravnic de Vâlcea, deputat al Adunării 
Obşteşti, ginerele biv vel vistierului Constantin Socoteanu, 
provenit din familia Socotenilor, care, după aprecierea lui 
Nicolae Iorga, erau singurii boieri adevăraţi din Râmnic.

Biserica din zid a fost construită în secolul al XVI-lea, 
ctitorul acesteia fiind considerat Matei Basarab, deşi există 
puncte de vedere conform cărora Preda vel vornic Brânco-
veanu ar fi iniţiat şi sprijinit ridicarea bisericii. Atribuirea meri-
tului ridicări bisericii lui Matei Basarab, susţinută şi de către 
arhimandritul Chesarie Georgescu, are la bază şi inscripţiile 
de pe picturile votive ale ctitorilor, aflate în pronaosul bise-
ricii, înlăturate cu ocazia restaurărilor din anii 1926-1936, 
pe care era scris: Fondator Matei Voievod Basarab şi soţia sa 
Doamna Elena; Preda vel vornic Brâncoveanu cu Doamna 
Păuna; Şerban Cantacuzino cu Doamna Maria; Constantin 
Brâncoveanu; Papa postelnic; Elisabeta schimonahia Brânco-
veanca.

Pictura bisericii a fost realizată abia în anul 1687, fiind 
restaurată în anii 1715 şi 1841, ceea ce a dus, după unele 
aprecieri, la diminuarea valorii sale artistice şi istorice. Resta-
urarea din anul 1715, la iniţiativa şi cu sprijinul material al 
lui Şerban Cantacuzino, a fost realizată odată cu executarea 
unor ample lucrări la complexul monahal, care au cuprins: 
restaurarea completă a clopotniţei mănăstirii de la intrarea 
principală, cât şi a Casei Domneşti, căreia i s-a adăugat un 
frumos foişor de piatră, în stil brâncovenesc, pictat în tradiţie 
bizantină.

În anii 1908 şi 1909, pe fondul entuziasmului creat ca 
urmare a constituirii Comisiei Monumentelor Istorice, la 
ansamblul monahal au fost executate lucrări de nivelare a 
incintelor, de drenare a apelor pluviale şi de restaurarea a 
clădirilor.

Cele mai ample lucrări de reparaţii, consolidare şi resta-
urare s-au executat în anii 1938-1939 la iniţiativa genera-
lului Paul Teodorescu, în acea perioadă ministrul Aerului şi 
Marinei, cu implicarea consistentă şi eficientă a maicii stareţe 
Paisia Vasilescu, cea care în perioada 1920-1966 a condus 
destinele comunităţii monahale de la Mănăstirea dintr-un 
Lemn.

Motivaţia implicării generalului Paul Teodorescu în 
executarea unor lucrări la complexul monahal este oferită 
chiar de către acesta într-un Memoriu trimis la 8 februarie 
1977 Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, în atenţia Prea 
Cuviosului vicar preot I. Dumitrescu, atunci exarh al Direcţiei 
Administrative, document aflat în prezent în fondul Mănăs-
tirii dintr-un Lemn. Autorul memoriului arăta că, în vara 
anului 1938, pe atunci ministru al Aerului şi Marinei, aflat 
în trecere împreună cu mai mulţi ofiţeri prin zona Râmnicu 
Vâlcea – Băbeni, a vizitat printre altele şi Sfânta Mănăstire 
Dintr-un Lemn, despre 
care spunea că: Am 
găsit această aşezare, 
monument istoric, 
într-o jalnică ruină, 
începând de la graj-

duri şi până la Casa 
Domnească, cu acope-
rişurile distruse, adăpos-
tind doar sute de ciori. 
Profund impresionaţi de 
imaginea deprimantă 
care ne înconjura şi la 
rugămintea fierbinte a 
maicilor de a le ajuta 
ca să nu piară istoricul 
lăcaş, am stabilit: resta-
urarea, reconstrucţiile 
exterioare şi interioare, 
precum şi o amenajare 
din 3 camere, a unei 
săli corespunzătoare 
pentru muzeul mănăs-
tirii; construirea din 
temelie a trei clădiri cu 
mai multe camere şi 3 
băi destinate drumeţiei, 

In memoriam. Generalul-colonel 
Paul Teodorescu
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folosind pentru toate acestea mai ales mâna de lucru gratuită 
a ostaşilor şi ofiţerilor din aeronautică şi marină, între care 
aproape jumătate erau meseriaşi.

Explicaţia preocupării generalului Paul Teodorescu faţă 
de soarta complexului monahal Mănăstirea Dintr-un Lemn 
pare a fi legată şi de faptul că originea sa dinspre tată se află 
în localitatea Şirneasa, nu departe de Frânceşti. O altă expli-
caţie poate fi preocuparea generalului de a găsi un loc de 
dislocare mascată, în situaţii deosebite, a Comandamentului 
Aerului sau chiar a unor structuri ale ministerului pe care îl 
conducea, în caz că un eventual război o impunea. Dezvol-
tarea spaţiului locativ, cu elemente de confort moderne 
(canalizare, aducţiuni de apă, introducerea curentului elec-
tric, lucrări de protecţie exterioară a complexului monahal), 
cât şi încredinţarea răspunderii coordonării şi conducerii 
lucrărilor colonelului inginer Ioan Repanovici, din cadrul 
Forţelor Aeriene, cât şi gestionarea situaţiei materiale şi 
financiare de către comandorul aviator în retragere A. Petro-
vici, directorul Serviciului Comenzi şi Materiale, ne deter-
mină să emitem şi o asemenea ipoteză, în condiţiile în care 
întreaga zonă geografică de dispunere a mănăstirii a făcut 
obiectul unor studii de dislocare a unor structuri civile şi mili-
tare în caz de război.

Pentru punerea în aplicare a ideilor şi ordinelor genera-
lului Paul Teodorescu în privinţa realizării lucrărilor la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn, specialiştii din cadrul Ministerului 
Aerului şi Marinei au elaborat proiectele necesare, prin ordin 
al ministrului au fost detaşate efectivele necesare pentru 
lucru, au fost alocate sume de bani din fondurile disponibile, 
s-au făcut solicitări de sprijin material şi financiar din partea 
unor furnizori de materiale pentru armată în general, pentru 
aviaţie şi marină în special. Documente existente în fondul 
arhivistic al Serviciului Istoric al Armatei evidenţiază o impli-
care consistentă a unor persoane, instituţii cu personalitate 
juridică, în realizarea lucrărilor executate în anii 1939 şi 1940.

Câteva exemple le considerăm necesare şi edificatoare. 
La 26 iulie 1939 comandorul aviator în retragere A. Petrovici 
i-a prezentat generalului Paul Teodorescu o notă cu mate-
rialele expediate la Băbeni, în ziua de 25 iulie, cu un vagon 
închis, care totalizau o greutate de 13.630 kg, constând în 
fier beton de 9 şi 20 mm, 24 de cercevele din brad şi stejar, 
24 luminatoare de diferite dimensiuni pentru cercevele, un 
răcitor care urma a fi montat de către firma „Dolacec”, 3.000 
de cărămizi dublu presate realizate de către firma „Smidt”, 
materiale electrice şi sculele necesare efectuării lucrărilor2.

Documentele de arhivă consemnează pentru anul 1939 
donaţii de materiale de construcţii în valoare de 12.440 lei3, 
cât şi a unor donaţii în bani, cea mai consistentă fiind cea 
oferită de către Casa „Scherg”, utilizată pentru plata lucrărilor 
efectuate de către firma „Pruteanu”, în valoare de 51.700 lei, 
cât şi pentru plata unei facturi de 37.046 lei la „SAR Josef 
Weissman”, de la care au fost achiziţionate materiale nece-
sare realizării instalaţiilor sanitare4. Anul 1940 pare să fi fost 
mai bun în privinţa sprijinului acordat pentru realizarea 
lucrărilor la Mănăstirea Dintr-un Lemn. La 21 martie 1940, 
Leo Mihailovici, din str. Doamnei nr. 20, din Bucureşti, i-a 
adresat o scrisoare generalului Paul Teodorescu, în care 
arăta: Îmi permit prin aceasta de a ruga pe Domnia Voastră 
a-mi accepta donaţiunea în scule specificate în alăturatul 
inventar pentru Mănăstirea Dintr-un Lemn, care a fost restau-
rată din iniţiativa Domniei-Voastre5. Lista materialelor oferite 

cuprindea 37 de repere, în general scule pentru tâmplărie, 
necesare prelucrării materialului lemnos atât de utilizat la 
lucrările în curs de execuţie. Ajungerea materialelor oferite 
de către Leo Mihailovici la Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost 
confirmată Ministerului Aerului şi Marinei într-o scrisoare 
trimisă de către stareţa Paisia Vasilescu, la 15 aprilie 1940, în 
care arăta: Cu cel mai profund respect vă supun la cunoştinţă 
că s-a primit la această Sf. Mănăstire materialele ce au fost 
donate de către Dl. Leo Mihailovici şi care aţi binevoit a dispune 
să fie înregistrate asupra acestei Sf. Mănăstiri, care se vor trece 
în Registrul Inventar al acestei Sf. Mănăstiri6.

La 10 mai 1940 ministrului Aerului şi Marinei îi era trimisă 
o solicitare din partea directorului Direcţiei Comenzi şi Mate-
riale, cu următorul conţinut: Mănăstirea Dintr-un Lemn, locaş 
de închinare al aviatorilor şi marinarilor, solicită a i se pune 
la dispoziţie şi 16 pături. Pentru a se satisface cererea menţio-
nată, Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie are un disponibil un număr 

de pături şi ar putea preda Mănăstirii 16 bucăţi. În prezent se 
găsesc în curs de executare comanda de 2.000 buc. pături gris-
bleau, cu insigna aviaţiei, achiziţionate special pentru Şcolile 
Militare de Aviaţie, astfel că va putea satisface cu prisosinţă 
nevoile Şcolilor. Având în vedere cererea mănăstirii, Direcţia 
Comenzi şi Materiale cu onoare propune şi vă roagă să bine-
voiţi a aproba:

1. Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie să doneze 16 pături roşii 
Mănăstirii Dintr-un lemn;

2. Scăderea din scriptele Şcolii a celor 16 pături7.
Rezoluţia, pe raport, a generalului Paul Teodorescu a fost: 

11 mai 1940. Se aprobă. În ziua de 11 mai 1940 la Direcţia 
Comenzi şi Materiale erau înregistrate mai multe scrisori cu 
donaţii oferite de către diferite societăţi. Astfel, o scrisoare 
transmisă de către „SOLVIG”, Societate de furnituri militare 
şi civile, brute şi confecţionate, adresată generalului Paul 
Teodorescu, în care se arăta: Am onoarea  a vă ruga să primiţi 
donaţiunea firmei mele de lei 20.000, pentru acoperirea chel-
tuielilor făcute de Ministerul Aerului şi Marinei cu restaurarea 
Mănăstirei Dintr-un Lemn8.

În aceeaşi zi şi în acelaşi scop, firma I. Stănescu, speciali-
zată în confecţii militare, străjereşti, FRN, uniforme pentru şcoli 
militare, uniforme pentru regimentul gardă regală, CFR, PTT, 
STBUCB, gaz şi electricitate, guarzi comunali, poliţie, lenjerie 
militară, foi de corturi, saltele, şube, capele, moletiere, feţe şi 
dosuri de perne, dona suma de 5.000 lei9. 

Firma de furnituri militare C. Truşculescu oferea 
20.000 lei10. O scrisoare mai elaborată trimitea în aceeaşi zi 
şi Directorul general al Noii Societăţi a Atelierelor „Vulcan”: 
Informaţi fiind, că ocrotiţi îndeaproape restaurarea Mănăs-
tirii Dintr-un Lemn, lucrări care întâmpină oarecari greutăţi 
din cauza lipsei fondurilor necesare, ne luăm libertatea să vă 
punem la dispoziţie, pentru grăbirea ducerii la bun sfârşit a 
frumosului scop ce urmăriţi, suma de lei 20.00011. Donaţiile 
efectuate simultan, în ziua de 11 mai 1940, pot genera 
anumite suspiciuni în privinţa factorilor determinanţi, dar în 
lipsa unor date justificative nu ne putem hazarda la aprecieri 
fără acoperire. Suspiciunile sunt determinate de faptul că în 
aceeaşi zi sunt înregistrate mai multe documente de justifi-
care a cheltuielilor efectuate la Mănăstirea Dintr-un Lemn, 
emise atât în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei, cât şi de 
către stareţa mănăstirii – Paisia Vasilescu.

În legătură cu cheltuielile efectuate la Mănăstirea 
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Dintr-un Lemn, la Ministerul Aerului şi Marinei în documente 
înregistrate în ziua de 11 mai 1940 se găsesc date intere-
sante, care evidenţiază eforturile întreprinse de către toţi 
cei implicaţi în procesul de restaurare, extindere şi reparaţii. 
Astfel, la 7 decembrie 1939 stareţa Mănăstirii Dintr-un Lemn 
a transmis Direcţiei Comenzi şi Materiale tabele cu costul 
amenajărilor făcute în anii 1938 şi 1939, din care rezultă ca 
acestea s-au ridicat la 255.861 lei în primul an şi la 609.531 
lei în cel de al doilea. În februarie 1940, stareţa Paisia Vasi-
lescu a trimis la minister o altă scrisoare, care avea anexat 
un tabel cu cheltuieli făcute: 31.413 lei pentru unele lucrări 
de restaurare şi hrana soldaţilor detaşaţi pentru lucru, 2.047 
pentru cumpărarea de materiale destinate instalaţiilor 
electrice, 8.600 lei pentru cumpărarea unor pături. Cheltu-
ielile efectuate, totalizând 42.060 lei, au fost acoperite din 
donaţii. Aici apar aspecte discutabile în privinţa unor sume 
de bani utilizate, în condiţiile în care justificarea banilor s-a 
făcut în februarie 1940, iar donaţiile au fost înregistrate la 
11 mai 1940. Din conţinutul docu-
mentelor identificate, rezultă că din 
donaţiile făcute de către firmele sus 
menţionate, în valoare de 65.000 lei, 
probabil anterior datelor când s-au 
trimis scrisorile, s-au mai achiziţionat 
28 cearceafuri categoria I, în valoare 
de 11.200 lei, rămânând disponibilă 
suma de 11.740 lei, rezervă pentru 
viitor, predată Domnului Ministru12.

Datarea 11 mai 1940 a multor 
acte justificative privind cheltuielile 
în legătura cu lucrările efectuate la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn, în anii 
1939 şi 1940, rămâne deocamdată o 
necunoscută. Nu avem date la dispo-
ziţie din care să rezulte neregularităţi 
în gestionarea unor fonduri băneşti, 
prin urmare evităm un verdict. Cert 
este că agitaţia era legată şi de rema-
nierea guvernamentală din 11 mai 
1940, context în care generalul Paul 
Teodorescu a fost înlocuit din funcţie, 
sarcinile sale în privinţa aviaţiei fiind 
preluate de către comandorul Achile 
Duculescu, iar pentru cele ale marinei 
de către amiralul Nicolae Păiş, ambii 
numiţi subsecretari de stat în guvernul condus de Gheorghe 
Tătărescu până la 3 iulie 1940. La 2 iunie 1940 generalul 
Paul Teodorescu a fost numit comandant al Diviziei 1 Gardă, 
poziţie care nu i-a mai permis să se implice în activităţi în 
legătură cu lucrări de reconstrucţie şi extindere la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn, lăcaş de care a rămas legat pentru tot 
restul vieţii.

Întreaga activitate a generalului Paul Teodorescu, în peri-
oada 1938-1940, în privinţa readucerii la starea de normali-
tate şi modernizării Mănăstirii Dintr-un Lemn a fost legată 
şi de buna colaborare cu Episcopia Râmnicului şi Argeşului, 
sub toate aspectele. Subliniem că generalul s-a preocupat şi 
a reuşit să ajungă la o reglementare legală în privinţa statu-
tului mănăstirii, care a devenit aşezământ monahal ocro-
titor al aviatorilor şi marinarilor români, altar de închinare, 
reculegere şi ocrotire spirituală a acestora. Statutul oficial al 

mănăstirii prevedea un serviciu religios pentru pomenirea 
aviatorilor şi marinarilor morţi la datorie, care se oficia în 
zilele de Sfântul Ilie şi Sfânta Maria, patronii celor două arme, 
la care trebuiau să asiste câte un reprezentant din fiecare 
grad, de la soldat la general şi amiral. Serviciul religios desfă-
şurat anual în cele două zile trebuia să fie condus de către 
Mitropolitul Olteniei, sub jurisdicţia canonică căruia se afla 
mănăstirea, care trebuia să citească numele tuturor jertfiţilor 
pentru patrie prevăzuţi în pomelnic. Stabilindu-se statutul 
mănăstirii, s-a convenit, s-au proiectat şi realizat lucrări 
speciale, care să evidenţieze locul şi rolul acesteia de Altar 
de închinare pentru aviatori şi marinari.

Între însemnele de personalizare a mănăstirii s-a înscris 
decorarea simbolică a intrării principale a ansamblului 
monastic, realizată în anul 1895, prin înscrierea deasupra 
porţii de intrare, sub forma unui arc de cerc, a unei devize care 
să evidenţieze destinaţia acestuia: Pentru cei ce călătoresc pe 
ape şi în văzduh, Domnului să ne rugăm. În partea dreaptă a 

intrării, într-o nişă, este reprezentat 
Sfântul Prooroc Ilie, patronul spiritual 
al aviatorilor, iar în partea superioară 
o pictură cu reprezentări alegorice. 
În partea stângă, simetric, este repre-
zentată Prea Sfânta Fecioară Maria, 
ocrotitoarea marinarilor, iar în partea 
superioară o pictură cu semnificaţie 
religioasă pentru cei care călăto-
resc pe mare şi patronii lor spirituali. 
Un alt element de personalizare a 
mănăstirii îl constituie înscrierea pe 
zidul clopotniţei din incinta interioară 
a următoarelor cuvinte: Cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi vrednicia oamenilor 
înnoitu-s-au această ctitorie voievo-
dală cu chiliile şi aşezările ei gospo-
dăreşti de către Ministerul Aerului şi 
Marinei în anii 1938-1939 spre a nu 
lăsa prăpădirei sfântul lăcaş de închi-
năciune şi slavă Domnului. Pe părţile 
laterale exterioare ale intrării din 
turnul clopotniţei au fost fixate plăci 
cu însemnele simbolice ale aviato-
rilor şi marinarilor. În anul 1939, a fost 
luată hotărârea ca pe bolta interioară 
a clopotniţei să fie amplasate două 

tablouri de carton înrămate, pe care să fie înscrise numele 
aviatorilor şi marinarilor distinşi, căzuţi la datorie sau aflaţi 
în viaţă, urmând ca într-un mare pomelnic să fie înscrişi toţi 
aviatorii şi marinarii. 

În memoriul adresat de către generalul Paul Teodorescu, 
în anul 1977, Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, acesta 
justifica demersul său astfel: Hotărârea de a înscrie pe aceste 
tabele şi o parte dintre aviatorii şi marinarii în viaţă, a fost luată 
atunci deoarece s-a apreciat că merită a fi pomeniţi şi acei care 
îşi riscă zilnic viaţa, reuşind să învingă moartea, iar pe de altă 
parte cunoscut fiind că toţi cei căzuţi la acea dată figurau şi pe 
Monumentul Eroilor Aviatori de la Bucureşti.

Practic, până în vara anului 1940, cea mai mare parte a 
lucrărilor preconizate au fost realizate, în perioada care a 
urmat fiind rezolvate unele probleme de detaliu, care nu 
au mai presupus investiţii masive, fiind utilizate fonduri din 

Monumentul Aviatorilor
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veniturile proprii ale mănăstirii şi Episcopiei Râmnicului şi 
Argeşului. 

Sfinţirea lucrărilor executate începând cu anul 1938 a 
avut loc la 1 octombrie 1942, evenimentul fiind consemnat 
în Cartea de Aur a Mănăstirii Dintr-un Lemn astfel: Sfinţitu-
s-au lucrările de reînnoire şi înfrumuseţare ale acestui frumos  
şi istoric locaş monahicesc azi, la 1 ale lunii octombrie, anul 
mântuirii 1942. Şi s-au sfinţit cu slujbă arhierească, în sobor 
mare de preoţi şi diaconi, de faţă fiind trimişi de mare cinste ai 
Ministerului Aerului şi Marinei. Domnul Comandant general 
Paul Teodorescu ctitorul acestor lucrări de reînnoire şi alte 
cinstite obraze bisericeşti şi mireneşti...Cinste, recunoştinţă şi 
mulţumire ctitorilor, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, 
Ocrotitoarea acestui sfânt locaş, să-i ocrotească de tot răul şi 
să le răsplătească însutit buna lor faptă creştinească şi româ-
nească. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba 
casei Tale.

Războiul, evenimentele politice din ţară după instau-
rarea unei conduceri aservite Moscovei, în condiţiile unei 
consistente prezenţe militare sovietice în România, a repre-
siunii asupra celor consideraţi adversari ai noului regim 
politic, a cărei victimă a fost şi generalul Paul Teodorescu, au 
determinat ca implicarea acestuia în viaţa Mănăstirii Dintr-
un Lemn să fie întreruptă pentru o perioadă îndelungată. 
După 20 de ani de viaţă ale cărei chinuri păreau a nu se 
mai sfârşi, pe care i-a parcurs cu demnitatea specifică mili-
tarului format să suporte toate privaţiunile vieţii, generalul 
Paul Teodorescu a reluat legăturile cu aşezământul monahal 
pe care îl readusese la lumină în anii 1938-1940, căutând 
să refacă, la un nivel superior, ceea ce se distrusese în anii 
războiului şi în cei care au urmat. Avea o motivaţie şi un 
entuziasm, în pofida vârstei înaintate, determinat de dorinţa 
de a continua ceea ce realizase în perioada 1938-1940, cât 
şi de faptul că, la cererea sa, Episcopia Râmnicului şi Arge-
şului îi aprobase la 1 august 1967 un loc de veci în cimitirul 
Mănăstirii Dintr-un Lemn. Aşa cum rezultă dintr-un memoriu 
pe care, în februarie 1977, îl înaintase Episcopiei Râmnicului 
şi Argeşului, în urma unei vizite la mănăstire, când îl înso-
ţise pe savantul Henry Coandă şi pe inginerul aviator Radu 
Irimescu, generalul Paul Teodorescu constatase lipsa tablo-
urilor cu numele aviatorilor şi marinarilor, care fuseseră 
amplasate pe zidurile interioare ale turnului clopotniţei, 
cât şi a registrului pomelnic. Prin urmare, a decis să refacă 
cele două tablouri, de data aceasta prin înscrierea numelor 
pe un suport metalic, rezistent la intemperii. A realizat cele 
două plăci prin efort propriu şi sprijinul unor prieteni şi cola-
boratori vechi din cadrul aviaţiei şi marinei, a obţinut toate 
aprobările legale din partea instituţiilor statului, reuşind ca 
în anul 1974 acestea să fie aşezate pe locul unde vizitatorii 

mănăstirii le pot admira şi studia. 
Aşa cum se întâmplă uneori, contestatarii acţiunii sale, 

invocând motive dintre cele mai hilare şi manifestând o atitu-
dine lipsită de orice respect faţă de cei care au contribuit la 
dezvoltarea aviaţiei şi marinei române, probabil deranjaţi că 
numele lor nu se regăsea pe placa nou montată, au dorit să-l 
denigreze pe general şi să distrugă realizarea sa. Tocmai cei 
cărora li se adresase acel Racoveanu, care anterior purtase 
numele Raţă13, despre care scria în memoriul său generalul 
Paul Teodorescu, analizând situaţia şi argumentele genera-
lului, au aprobat demersul întreprins, considerat corect, o 
refacere a unei lucrări anterioare, de această dată la un nivel 
calitativ incontestabil mai bun. Generalul Paul Teodorescu a 
justificat conţinutul listei care cuprindea numele aviatorilor 
şi marinarilor astfel: Faptul că tabelele, care au stat la baza 
înscrierilor actualelor plăci au fost întocmite şi aprobate în anul 
1940, când toţi cei care figurează acolo se aflau şi acţionau 
în slujba patriei noastre. Pe de altă parte, chiar dacă ulterior 
aceştia au plecat din ţară, aceasta nu poate şterge activitatea 
lor deosebită din trecut în slujba aviaţiei şi marinei române. În 
plus, majoritatea sunt plecaţi legal şi niciunul nu a adus vreo 
activitate dăunătoare sau defăimătoare, ci dimpotrivă au 
purtat cu cinste numele de român şi au făcut propagandă favo-
rabilă patriei noastre14. 

Confruntat cu temerea că mănăstirea şi-ar putea pierde 
una dintre destinaţiile sale, în numele celor care contribu-
iseră la refacerea lăcaşului în anii 1938-1940, al marinarilor 
şi aviatorilor, se adresa Episcopiei Râmnicului şi Argeşului 
cu următoarele cuvinte: Rugămintea noastră Înalt Prea Sfinte 
este ca Sf. Mănăstire Dintr-un Lemn să rămână aşa cum a fost 
hărăzită. LOCAŞ de rugăciune, pomenire şi reculegere pentru 
aviatori şi marinari, cu tot ce s-a făcut până în prezent şi cu 
tot ceea ce aviatorii şi marinarii de bună credinţă urmăresc şi 
doresc să mai înfăptuiască pentru menţinerea tradiţiei, întă-
rirea legăturilor, atât cu Marea Ctitorie Voievodală, cât şi cu 
Glia Strămoşească. Rugămintea generalului a fost îndepli-
nită, azi mănăstirea păstrându-şi menirea, aviatorii şi mari-
narii găsind aici locul cuvenit pentru închinare, rugăciune şi 
întâlnire.

Ultima mare realizare materială iniţiată de către gene-
ralul Paul Teodorescu la Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost 
plantarea sălciilor pe aleea de intrare în incinta complexului 
monahal, care azi oferă o cale de acces impresionantă şi 
pitorească. În perioada lor de vegetaţie, ramurile mai vechi 
sau mai noi ale sălciilor dau impresia că-şi varsă lacrimile 
pentru cei care le-au dat viaţă, pentru aviatorii şi marinarii 
care au contribuit la dezvoltarea Forţelor Aeriene şi Navale 
româneşti, care şi-au jertfit viaţa în timpul îndeplinirii misiu-
nilor încredinţate.

NOTE

1 Universitatea „Hyperion” din Bucureşti.
2 Arhivele Militare Române, Fond Ministerul Aerului şi Marinei, dosar nr. 

crt. 5713, f. 48.
3 Ibidem, f. 52.
4 Ibidem, f. 53.
5 Ibidem, ff. 30-32.
6 Ibidem, f. 19.
7 Ibidem, f. 2.
8 Ibidem,f. 6.
9 Ibidem, f. 8.

10 Ibidem, f. 10.
11 Ibidem, f. 14.
12 Ibidem, f. 23.
13 Credem că este vorba despre Raţă M. Dumitru, absolvent al Şcolii de 

Aviaţie în 1932 şi al Şcolii Superioare de Război în anul 1944.
14 General (r.) Paul Teodorescu, Memoriu, în fondul documentar al Camerei 

memoriale „General Paul Teodorescu”, aflată în Palatul Brâncovenesc al 
Mănăstirii Dintr-un Lemn.

15 Ibidem.
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Dr. Alin SPÂNU1

GENERALUL PAUL TEODORESCU ŞI 
PROBLEMELE AVIAŢIEI ÎN JURNALUL REGELUI 

CAROL AL II-LEA (1938-1940)

Generalul Paul Teodorescu a fost un reprezentant al 
elitei militare autohtone în perioada interbelică2, unde s-a 
afirmat în calitate de comandant al Regimentului de Gardă 
„Mihai Viteazu” (1929-1932), ataşat militar la Paris, Bruxelles 
şi Madrid (1932-1936), lider al Şcolii Superioare de Război 
(1936-1937), subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţi-
onale (noiembrie 1937-martie 1938) şi ministrul Aerului şi 
Marinei (martie 1938-mai 1940). De asemenea, s-a afirmat 
şi ca om de ştiinţă, aureolat prin alegerea ca membru 
corespondent al Academiei Române (1938). Calităţile sale 
manageriale, vizibile prin acţiunile întreprinse şi rezultatele 
obţinute, au fost apreciate şi l-au propulsat spre vârfurile 
carierei militare. În a doua parte a anilor `30 regele Carol 
al II-lea a constatat necesitatea unei reforme profunde în 
rândurile armatei, în principal datorită unei gândiri învechite 
a cadrelor de comandă. La 15 august 1937, cu ocazia Zilei 

Marinei şi a serbărilor aferente, monarhul a observat că din 
punct de vedere moral situaţia armatei este dezastruoasă 
din cauza carenţei şi mentalităţii moral deficitare a şefilor3. Din 
acest motiv şeful statului şi-a propus aducerea în fruntea 
Ministerului Apărării a unui tânăr, plin de energie şi cu mult 
prestigiu în armată4, cel mai indicat fiind, în opinia sa, gene-
ralul Paul Teodorescu.  

După două săptămâni, la 2 septembrie 1937, suveranul a 
avut o discuţie cu premierul Gheorghe Tătărescu, cu minis-
trul Aerului şi Marinei, Radu Irimescu şi cu generalul Teodo-
rescu despre preconizata reformă în armată. În context, Carol 
al II-lea a afirmat: aşa cum merg lucrurile nu pot continua, cu 
şefi incapabili şi de mămăligă pe care-i avem. Trebuie o reformă 
a cadrelor şi o reformă a moralului, trebuie să înceteze acest 
spirit juridic şi să retrăiască oştirea o viaţă într-un spirit ostă-
şesc5. Cu acest prilej, generalul a primit oferta de a fi numit 

Fotografie în care apare generalul Paul Teodorescu. Poza a fost realizată în ianuarie 1935, cu ocazia solemnităților de la Regimentul de Gardă. 
În stânga, premierul Gheorghe Tătărescu şi generalul Gheorghe Argeşeanu
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subsecretar de stat la Ministerul Apărării cu misiunea specială 
de a munci la această redresare morală atât de indispensabilă 
oştirii6.  Acesta îşi va păstra postul până la 30 martie 1938, 
în guvernele conduse de Gheorghe Tătărescu (până în 
decembrie 1937), Octavian Goga (decembrie 1937-februarie 
1938) şi patriarhul Miron Cristea (februarie-martie 1938). 
În al doilea guvern condus de capul Bisericii Ortodoxe 
Române generalul Teodorescu este numit ministrul Aerului 
şi Marinei, o avansare dar, în acelaşi timp, o răspundere mai 
mare, având în vedere necesarul de înzestrare pentru cele 
două categorii de forţe, care necesitau mulţi bani. La jumă-
tatea anului 1938 Carol al II-lea a avut o discuţie cu minis-
trul Teodorescu privind situaţia aeronauticii şi a marinei şi a 
concluzionat: lipsurile sunt îngrozitoare şi trebuie bani, mulţi 
bani7. Aceste discuţii şi aceleaşi concluzii vor avea loc în 
următorii doi ani, timp în care se vor analiza oferte, se vor 
încheia contracte de achiziţii, atât de avioane cât şi de nave 
şi se vor pune bazele unei industrii naţionale de armament. 
La 17 aprilie 1940 Carol al II-lea avea deja discuţii cu factorii 
politici despre o remaniere guvernamentală în care – spre 
marea mea părere de rău8 – intra şi generalul Teodorescu. 
În guvernul format la 11 mai 1940 şi condus de Gheorghe 
Tătărescu fostul ministru al Aerului şi Marinei nu se mai 
regăseşte, părăsind astfel ambientul politic. Numele său va 
reveni în discuţiile purtate de Carol al II-lea cu generalul Ion 
Antonescu, în perioada 4-5 septembrie 1940, privind lipsa 
de reacţie a comandanţilor militari faţă de manifestaţiile 
sociale neautorizate şi dezordinile provocate de legionari. 
Monarhul l-a propus pe generalul Teodorescu în fruntea 
unităţilor destinate să impună ordinea, însă generalul Anto-
nescu a răspuns că unităţile nu-l vor urma9. După ce a primit 
propunerea de a abdica suveranul se consultă cu cei apro-
piaţi, iar generalii Gheorghe Mihail şi Paul Teodorescu sunt 
de părere că se poate rezista10, însă decizia finală a fost de a 
părăsi tronul şi ţara împreună cu amanta şi multe bogăţii. 
A lăsat în urmă destule afaceri necurate, iar mulţi dintre cei 
apropiaţi au trebuit să răspundă în faţa legii, mai devreme 
sau mai târziu, pentru capriciile regale.

Una dintre principalele categorii de forţe, apărută în 
perioada Primului Război Mondial şi dezvoltată rapid în 
perioada interbelică, a fost aviaţia. Un stat cu o aviaţie 
puternică, cu multe avioane de vânătoare şi bombarda-
ment, putea provoca daune importante inamicului şi, într-o 
oarecare măsură, putea decide un conflict militar. Pe acest 
fond, multe state şi-au dezvoltat o industrie de apărare 
complexă, care includea şi fabrici de avioane. România a 
iniţiat, din 1924, dezvoltarea palierului aeronautic, câteva 
fabrici construind mai multe categorii de avioane. Punctul 
culminant a fost atins în a doua parte a anilor `30, când a fost 
conceput şi realizat avionul IAR-80, un aparat care s-a aflat 
în top la categoria sa şi care nu s-a făcut de râs în anii celui 
de-Al Doilea Război Mondial, în luptele cu forţele aeriene 
sovietice şi anglo-americane. Totuşi, decidenţii politici au 
înţeles că România avea nevoie de o aviaţie puternică, în 
perspectiva unor conflicte extrem de previzibile, fie cu URSS, 
fie cu Ungaria. Din acest motiv au fost demarate programe 
de achiziţii de aparate din străinătate, de şcolarizare a perso-
nalului pentru tot ansamblul aeronautic, navigant şi nenavi-
gant şi de construcţii a infrastructurii necesare. Problemele 
obiective şi subiective nu au putut conduce la rezultatele 
aşteptate. Situaţia politică internaţională s-a deteriorat rapid, 

statele exportatoare de armament erau suspicioase şi cereau 
preţuri mari, statul român avea resurse financiare limitate, iar 
toate aceste frământări reies din memoriile regelui Carol al 
II-lea, mai ales în perioada 1939-1940, ultimul an al domniei.   

La 26 aprilie 1939 monarhul a avut o discuţie cu Teodo-
rescu pe tema aviaţiei, iar situaţia a fost caracterizată destul 
de dureroasă11, în primul rând din cauza lipsei de fonduri, 
iar în al doilea rând infrastructura pentru această cate-
gorie de forţe era colosal de costisitoare12. A doua zi a avut 
loc Comisia Interministerială pentru aviaţie, ocazie cu care 
ministrul Aerului şi Marinei a avut o discuţie acră13 cu Mitiţă 
Constantinescu14, guvernatorul Băncii Naţionale a Româ-
niei şi ministru de Finanţe, adică omul care avea ultimul 
cuvânt în deblocarea fondurilor. Mentalitatea existentă la 
nivelul executivului, inclusiv a premierului Armand Căli-
nescu, reducea aviaţia doar la aparatele de zbor, fără a lua 
în calcul celelalte elemente, extrem de costisitoare şi ele. În 
plus, Carol al II-lea a trecut la priorităţi problema şcolarizării 
personalului aeronautic, unde avem o lipsă îngrozitoare de 
piloţi de război15. Au fost analizate ofertele existente pe piaţă 
referitoare la achiziţii, pentru a se alege o variantă optimă. 
Din oferta britanică nu se poate lua nimica16, însă regele nu 
menţionează dacă preţul era de vină sau produsele nu se 
ridicau la exigenţele caietului de sarcini al Bucureştiului. Un 
alt punct pe ordinea de zi a fost viitorul motoarelor fran-
ceze Gnome&Rhone, construite în licenţă la Braşov, asupra 
căruia s-a decis scoaterea lor din folosinţă. Acestea au fost 
considerate o pagină neagră a Ministerului Apărării Naţionale, 
greşeala iniţială a lui Irimescu17 şi Caranfil18 şi care ne costă o 
grămadă de parale. Mai bine pierdem 200 de milioane la aceste 
motoare, decât mult mai multe sute la restul materialului, 
la care se mai adaugă demoralizarea personalului19. Aceste 
motoare în stea răcite cu aer au fost produse în licenţă la 
fabrica IAR din Braşov începând cu anul 193320.

După câteva zile, la 3 mai 1939, generalul Teodorescu a 
raportat regelui că începe şi orizontul Aviaţiei să se clarifice!21, 
iar acesta, fericit, se grăbeşte să noteze afirmaţia în jurnal. 
Conferinţa pentru armament din 19 mai 1939 a abordat 
problema comenzilor. În privinţa aviaţiei, titularul departa-
mentului a considerat că încercările cu IAR-80 sunt foarte 
satisfăcătoare22 şi trebuie continuate. În antiteză, chestiunea 
neagră23 era aceea a motoarelor, singurele perspective fiind 
comenzile de la fabrica germană Junkers.

Peste patru luni, la jumătatea lunii septembrie 1939, 
Teodorescu îi arată regelui enormele lipsuri24 ale aviaţiei naţi-
onale, invocând foarte mari greutăţi cu fabricaţia şi chesti-
unea motoarelor nu înaintează25, ceea ce înseamnă că nego-
cierile cu concernele străine nu avuseseră succesul scontat. 
În privinţa bombardierelor începem să ne înjghebăm26, iar 
cu aviaţia de vânătoare stăm prost, atât ca material cât şi ca 
personal27. În plus, din 1 septembrie 1939, războiul izbucnise 
deja în Europa, prin atacarea Poloniei de către Germania, 
ceea ce reprezenta un motiv în plus pentru ca fiecare stat să 
aibă reticenţe la exportul de armament. O lună mai târziu, la 
11 octombrie 1939, ministrul Aerului şi Marinei este primit 
în audienţă de şeful statului şi îi prezintă situaţia departa-
mentului pe care îl conduce. Aviaţia este o armă colosal de 
scumpă, întâi fiindcă materialul se demodează şi se uzează 
foarte repede28, notează Carol al II-lea, apoi urmează partea 
cea mai principală29, unde sunt incluse infrastructura, mente-
nanţa, şcolarizarea personalului navigant şi nenavigant. 
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Situaţia personalului din aviaţie va fi considerată tristă30 
de monarh la 15 noiembrie 1939, când menţionează că, în 
pofida eforturilor din ultima perioadă, problemele persistă.

La începutul anului 1940 Paul Teodorescu a invocat 
greutăţi31 în dezvoltarea programului de achiziţii în aviaţie 
şi marină. Totuşi, la data respectivă (7 februarie 1940)  fuse-
seră recepţionate 5 avioane Heinkel şi erau aşteptate şi cele-
lalte aparate din comanda făcută în Germania. O săptămână 
mai târziu, în timpul audienţei lui Paul Teodorescu la Palat, 
regele constată că programul aviaţiei suferă întârzieri32, în 
principal din cauza circumstanţelor externe. Din fericire 
materialul aeronautic polonez existent în România putea fi 
utilizat pentru a trece hopul33. Banii erau cei care făceau dife-
renţa iniţială, urmată de timpul în care se respectau termenii 
de livrare. În martie 1940 au început să sosească avioanele 
de bombardament germane, apreciate drept colosal de 
scumpe34 în raport cu cele britanice, mai complete şi de trei ori 
mai ieftine35, însă cu şanse reduse de a putea fi cumpărate.

Schimbarea regimului politic, în septembrie 1940, prin 
abdicarea regelui Carol al II-lea, a dus la marginalizarea profe-
sională (prin pensionare) şi socială a generalului Teodorescu 
şi chiar trimiterea sa în judecată pentru presupuse fapte 
ilegale săvârşite în calitate de subsecretar de stat la Minis-
terul Apărării Naţionale sau ministru al Aerului şi Marinei36. 
Pe de altă parte, fostul rege Carol al II-lea, deşi se afla în exil, 
se gândea la cei care i-au fost loiali şi la situaţia în care trăiau 
aceştia în România. La începutul lunii decembrie 1941 fostul 
monarh, care se afla în Mexic, s-a întâlnit cu Radu Irimescu, 
fostul ministru al Aerului, cu care a discutat situaţia politico-
militară de la Bucureşti, dar şi a cunoscuţilor comuni. Irimescu 
a afirmat că ar fi bine37 dacă unii oameni ar putea fi scoşi din 
România, între aceştia regăsindu-se şi numele lui Teodo-
rescu. Această acţiune ar fi putut fi executată de Intelligence 
Service, căci s-a mai făcut în Franţa, unde din 11 încercări, 10 
au reuşit38. La finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 
decembrie 1945, regele şi amanta sa, Elena Lupescu, se aflau 
în Brazilia, unde au primit vizita lui Lucian Fauru, un apropiat 
al industriaşului Malaxa. Acesta le-a adus ştiri din ţară, dar 

a afirmat, printre altele, că popularitatea ex-monarhului nu 
scăzuse şi că acesta putea conta pe generalii buni39, care au 
avut o atitudine admirabilă40, printre aceştia numărându-se 
Gheorghe Mihail, Paul Teodorescu, Iosif Iacobici şi amiralul 
Nicolae Păiş. La 20 noiembrie 1946, aflat tot în Brazilia, Carol 
al II-lea se interesează de mai multe persoane şi află că fostul 
ministru al Aerului şi Marinei –  apreciat ca fiind totdeauna 
demn41 – s-a retras la ţară, unde se ocupă de cultura sa de 
orez42. Retragerea la ţară nu l-a ocolit pe fostul ministru de 
a face cunoştinţă cu arhipelagul terorii comuniste, instau-
rate la 6 martie 1945 prin formarea guvernului Petru Groza 
şi definitivate la 30 decembrie 1947 prin abdicarea regelui 
Mihai I. Despre vizita prin temniţele comuniste a generalului 
Teodorescu avem puţine relatări. Una dintre acestea apar-
ţine unui longeviv deţinut politic, care a rememorat, peste 
ani, figura lui Paul Teodorescu la Aiud: Se vedea după ţinută 
că fusese militar. Era un om înalt, drept şi încă impozant, părea 
însă obosit, aş putea spune extenuat43. În opinia memoria-
listului, câţiva ani mai târziu după Restauraţie generalul a 
bătut în retragere, desolidarizându-se de actele necugetate şi 
neserioase ale suveranului său44, fiind nemulţumit de cama-
rila care domina palatul. În 1976 autorul a fost la Govora şi a 
vizitat Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde a văzut mormântul 
şi crucea de marmură pe care generalul şi le-a construit din 
timpul vieţii. Impresionat a fost vizitatorul şi de panoplia 
plină de decoraţii, aflată pe un perete al mănăstirii, mai ales 
de cea de Ofiţer al Legiunii de Onoare din Franţa.

Regele Carol al II-lea a decedat în 1953, în Portugalia, 
iar rămăşiţele i-au fost aduse în România după 50 de ani, în 
2003. După o viaţă de suferinţe şi privaţiuni, generalul Paul 
Teodorescu a trecut la cele veşnice în anul 1981 şi a fost 
înmormântat la Mănăstirea Dintr-un Lemn, acolo unde a 
investit bani, dar şi un capital moral considerabil. Monarhul 
şi generalul au fost uniţi de aspiraţia de a cuceri înălţimile, 
ambiţia de a dezvolta un domeniu aflat la început de drum 
şi, nu în ultimul rând, dorinţa de a înzestra România cu noi 
resurse de apărare.
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Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU1

GENERALUL ADJUTANT PAUL TEODORESCU, 
ARTIZAN AL CEREMONIEI  DE SOSIRE ÎN ŢARĂ 

A NAVEI-ŞCOALĂ „MIRCEA”

Paul Teodorescu s-a născut la 28 iunie 1888, la Bacău şi a 
trecut în nefiinţă la 17 ianuarie 1981, la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn unde îşi doarme şi somnul de veci. General şi membru 
corespondent (din 1938) al Academiei Române, a deţinut 
funcţii importante în stat, precum cea de comandant al 
Academiei Militare din Bucureşti (1936-1937), subsecretar 
de stat la Minis-
terul Apărării Naţi-
onale în guvernul 
Gheorghe Tătă-
rescu (17 noiem-
brie-28 decem-
brie 1937), 
subsecretar de 
stat la Ministerul 
Apărării Naţio-
nale în guvernul 
Octavian Goga 
(28 decembrie 
1937-10 februarie 
1938), subsecretar 
de stat la Minis-
terul Apărării Naţi-
onale în guvernul 
P a t r i a r h u l u i 
Miron Cristea 
(10 februarie-30 
martie 1938), 
ministrul Aerului 
şi Marinei în guvernul Patriarhului Miron Cristea (30 
martie 1938-1 februarie 1939), ministrul Aerului şi Marinei 
în guvernul Patriarhului Miron Cristea (1 februarie-28 
septembrie 1939), ministrul Aerului şi Marinei în guvernul 
Constantin Argetoianu (28 septembrie-23 noiembrie 1939), 
ministrul Aerului şi Marinei în guvernul Gheorghe Tătărescu 
(24 noiembrie 1939-11 mai 1940)2. 

În calitatea sa de ministru al Aerului şi Marinei a luat parte 
activă la multe din realizările Marinei sau a contribuit din 
plin la înfăptuirea acestora. Discursurile rostite de generalul 
Teodorescu cu diverse prilejuri dar şi mulţumirile care i s-au 
adus cu aceleaşi ocazii de către reprezentanţi ai aparatului 
de stat, demonstrează gradul mare de implicare pe care l-a 
avut în realizarea unor evenimente de maximă importanţă 
precum: botezul motonavei „Transilvania”, a şalupelor „Alba-
tros” şi „Pescăruşul” şi a bazei navale a Societăţii „Salvamar” 
care au avut loc de Ziua Marinei (8 septembrie 1938); cere-
monia de sosire în ţară a navei-şcoală „Mircea” din 17 mai 

1939; lansarea la apă a puitorului de mine „Amiral Murgescu” 
din 14 iunie 1939 şi aşezarea pietrei de temelie a portului 
militar Taşaul, de Ziua Marinei (15 august 1939)3.

Poate că cel mai important moment este cel de la care 
se împlinesc în anul 2014, în ziua de 17 mai, 75 de ani. Ne 
referim la ceremonia de sosire în ţară a navei-şcoală „Mircea” 

continuatoarea 
unei frumoase 
tradiţii. 

„ M i r c e a ” 
– prima navă-
şcoală4 a Marinei 
Militare Române 
a fost construită 
ca o necesitate 
descrisă de înfiin-
ţarea, în 1881, a 
Şcolii Copiilor de 
Marină din Galaţi5 
pentru pregătirea 
practică a elevilor. 
Printr-o notă din 
22 august 1881 
a Ministerului de 
Război, adresată 
şefului Corpului 
Flotilei, se aproba 
încheierea unui 
contract cu şanti-

erele „Thames Iron Works” din Londra, pentru construcţia 
unor nave militare. La 12 august 1882, nava-şcoală „Mircea”, 
numită după domnitorul Ţării Româneşti, de către repre-
zentatul nostru la Londra, Ion Ghica, sosea la Galaţi după ce 
făcuse înconjurul Europei în 14 zile, sub comanda maiorului 
Vasile Urseanu. Până în 1931 când a fost scoasă din serviciu, 
şi de altfel, până în aprilie 1944 când a fost distrusă de 
bombardamentul aviaţiei sovietice în portul de la Dunăre, 
prima noastră navă-şcoală a efectuat 17 voiajuri în Marea 
Neagră, 12 în Marea Mediterană, 2 în Oceanul Atlantic şi 2 
pe Dunăre până la Giurgiu şi Calafat, a rezistat la o furtună 
foarte puternică în mai 1888, în Marea Neagră, dovedindu-şi 
excepţionalele calităţi nautice, în 1896-1899 de la bordul ei 
s-au executat ridicări topografice ale litoralului românesc pe 
baza cărora s-a elaborat în ţara noastră prima hartă marină, 
care a fost premiată în 1909 cu medalia de aur la concursul 
internaţional de la Paris, în timpul vieţii ei au fost elaborate 
manuale şi regulamente, s-a conturat limbajul marinăresc, la 

Nava-şcoală „Mircea”
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termenii vechi de origine latină, veneţiană, greacă şi turcă 
adăugându-se termeni noi. Se poate spune ca nava a jucat 
cu adevărat un rol foarte important în dezvoltarea Marinei 
Române6. 

Istoria celor două nave „Mircea” se suprapune un timp. 
În cadrul primei consfătuiri a Ligii Navale Române, la data 
de 7 aprilie 1927, s-a pus problema creării unui fond pentru 
construcţia unei noi nave-şcoală cu vele, atât de necesară în 
practica marinărească, strângându-se în cele din urmă suma 
de 6 milioane de lei la care s-au adăugat 112 milioane lei din 
bugetul statului. Cu aceşti bani s-a plătit şantierului naval 
„Blohm und Voss” din Hamburg, Germania, construcţia noii 
nave-şcoală destinată pregătirii cadrelor de marină7. 

Revista „Marea Noastră”, reprezentând ea însăşi o tradiţie, 
editată cu aceeaşi seriozitate şi atunci ca şi acum de Liga 
Navală Română a subliniat cu fidelitate importanţa eveni-
mentului trăit cu entuziasm în urmă cu 70 de ani de martorii 
momentului solemn al sosirii navei-şcoală „Mircea” în ţară:

Iată cum s-a născut noul „Mircea” a cărui sosire în ţară o 
sărbătorim astăzi:

La 26 Ianuarie 1938 d. Ministru al Aerului şi Marinei, Radu 
Irimescu încheie contractul cu Şantierul Blohm & Voss din 
Hamburg pentru construirea acestei nave în care prevedea 
termenul de livrare în Ianuarie 1939. Lucrările pe cală au început 
la 15 Aprilie 1938 şi lansarea navei a avut loc la 22 Septembrie 
1938 cu mare solemnitate, la care au asistat membrii Legaţiei 
României din Berlin, oficialităţile civile, reprezentanţii militari şi 
ai Marinei Germane din Hamburg, ofiţerii delegaţi ai Marinei 
Regale, o companie de onoare germană, reprezentanţii Şantie-
rului Blohm & Voss, 8 reprezentanţi ai Străjii Ţării şi un numeros 
public.

După cuvântarea entuziastă a d-lui Brabeţeanu în limba 
germană, d-na Brabeţeanu botează nava în numele MS Regelui 
Carol al II-lea cu numele „Mircea”, spărgând tradiţionala 
sticlă de şampanie de prova navei, după care „Mircea”, împo-
dobit peste tot cu tricolorul românesc alunecă încet şi sigur 
în elementul său8. Şi continuă articolul din „Marea Noastră”: 
De altfel, totul este prevăzut la bord pentru a corespunde 
scopului de navă-şcoală modernă: maşini auxiliare pe punte, 
servomotor pentru cârmă, vinţ de ancoră, cabestane etc. toate 
manevrate electric. Afară de aceasta se află la bord încălzire 
centrală şi toate instalaţiunile electrice de iluminat, ventilaţie şi 
chiar bucătării electrice. 

De remarcat este ca noul „Mircea”, cu aprobarea MS Regelui, 
poartă la prova galionul reprezentat prin bustul primului 
voievod al nostru care şi-a împins hotarele până la „Marea cea 
mare”, al domnitorului Mircea cel Bătrân şi care a cunoscut cel 
dintâi perspectiva ieşirii noastre la larg9.

Foarte frumoasă este descrierea primelor momente ale 
intrării şi acostării navei-şcoală în portul Constanţa, dar şi 
deosebita importanţă şi reverenţa cu care era tratat minis-
trul Aerului şi Marinei generalul adjutant Paul Teodorescu. 
Regăsim aceste preţioase rânduri în fondul de arhivă creat 
de Statul Major al Marinei, dosar nr. 130, ff. 38-50 şi adus la 
lumină de cunoscutul cercetător de la Arhivele Militare din 
Piteşti, dl. Cornel Ţucă10:  

La orele 8.45, noul bric se afla în apropierea Farului Carol, 
iar după un sfert de oră a intrat falnic, în sunetul fanfarei şi a 
uralelor nesfârşite.

Bricul „Mircea”, spiritul de ieri şi de totdeauna al vechiului 
bric „Mircea” a reînviat magic înfăţişarea noului vas care 

alunecă princiar, acostând lângă navele Marinei Regale, 
escortat de hidroavioane, având de-a dreapta şi de-a stânga 
pe „Salvamar” şi „Pescăruş”, precum şi mai multe cutere, noul 
vas-şcoală a făcut manevra de acostare la dană.

Pe cheu, disciplinaţi, dar cu un avânt pe care îl presimţi în 
toată admirabila sa înfrigurare, elevii Şcolii Navale, cu ochii 
sclipitori, [privesc] statura grandioasă a noului vas-şcoală. 
Vasul lor.

Ofiţerii şi compania de onoare, în mare ţinută şi într-o 
perfectă aliniere, erau în aşteptare. Fotografii îşi pregăteau 
aparatele, operatorii cinematografici ai Subsecretariatului 
Presei şi Propagandei, stăteau la pândă.

Pe distrugătorul „Regina Maria” se afla, în aşteptarea festi-
vităţilor, domnul viceamiral Petre Bărbuneanu, comandantul 
Marinei Regale, domnul general Stoicescu, comandantul 
Forţelor Aeriene, domnul general [Nicolae] Macici, coman-
dantul garnizoanei Constanţa, domnul contraamiral Victor 
Schmidt, comandantul Litoralului Maritim, domnul inginer 
Nicolae Caranfil, fost ministru al Aerului şi Marinei, d-nii amirali 
de rezervă: Corneliu Bucholtzer, Sebastian Eustaţiu, N. Negru, I. 
Coandă, Gavrilescu, C. Niculescu-Rizea, domnul inginer Chiriac 
etc., ofiţerii superiori din garnizoană şi toţi ofiţerii de marină.

După sosirea navei-şcoală „Mircea” [aflată sub comanda 
comandorului August Roman, secondat de căpitanul 
Alexandru Martac – n.a.], patru marinari, [împreună cu 
comandorul Aurel Negulescu, secretarul general al Ligii 
Navale Române – n.a.] au adus la bordul navei, pavilionul şi 
Cartea de Aur donate de Liga Navală Română.

La ora 10.10, domnul căpitan comandor August Roman, 
comandantul navei-şcoală, a debarcat la uscat pentru a face 
vizita de sosire domnului viceamiral Petre Bărbuneanu, coman-
dantul Marinei Regale, care se afla la bordul distrugătorului 
„Regina Maria”.

Oficialităţile, oaspeţii invitaţi, [elevii Şcolii Navale şi aspi-
ranţii – n.a] s-au ambarcat pe navă, [la 10.30, iar cei ai Şcolii 
de Specialităţi au rămas pe cheu – n.a.].

La ora 11.00, gorniştii anunţă sosirea domnului general 
adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei.

Domnul ministru, însoţit de domnul Eugen Titeanu, subse-
cretar de stat la Ministerul Propagandei Naţionale, domnul 
contraamiral Gheorghiu, secretar general al Ministerului 
Aerului şi Marinei, domnul rezident regal au trecut în revistă 
compania de onoare de pe cheu; apoi s-au ambarcat pe bordul 
navei „Mircea”.

Domnul ministru al Aerului şi Marinei a fost primit de 
domnul viceamiral comandant ridicându-se la catarg pavili-
onul ministerial.

Pe puntea superioară a navei s-a desfăşurat ceremonialul 
predării pavilionului de pe veteranul „Mircea” pe noua navă 
„Mircea”.

 Au luat cuvântul amiralul Petre Bărbuneanu, 
comandantul Marinei Regale, care a făcut o descriere a 
noi nave, viceamiralul Ioan Coandă, vice-preşedintele Ligii 
Navale Române, generalul adjutant Paul Teodorescu şi vicea-
miralul Eustaţiu Sebastian.   

Nu putem exclude din şirul discursurilor, pe cel al viceami-
ralului Ioan Coandă care subliniază rolul jucat de Liga Navală 
Română în ecuaţia noului „Mircea”, mulţumeşte Majestăţii 
Sale şi nu uită să îşi aducă omagiile generalului adjutant Paul 
Teodorescu considerat un adevărat autor moral al evenimen-
telor ce au adus nava-şcoală în ţară: Domnule Comandant,
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În numele Ligii Navale şi în numele acelor buni români, 
care răspunzând la apelul Ligii, au subscris pentru construcţia 
unei noii nave-şcoală „Mircea”, vă exprimăm domniei voastre, 
ofiţerilor şi echipajului, 
toată bucuria şi admiraţia 
noastră pentru destoinicia 
marinărească cu care aţi 
săvârşit prima călătorie 
a noului Mircea şi pentru 
demnitatea cu care aţi 
reprezentat ţara prin 
porturile străine pe care 
le-aţi atins, şi vă spunem 
cu bună voie românească: 
Bine aţi venit!

Domnule Ministru,
Domnilor, iubiţi 

marinari,
Acum câţiva ani, bricul 

„Mircea”, gârbovit de 
apăsarea celor cincizeci 
de ani de viaţă, în care 
timp, bătut de vânturi 
şi valuri a străbătut în 
lung şi în lat toate mările 
Europei, a fost retras spre 
veşnica odihnă, pentru 
ca în liniştea apelor 
să-şi depene amintirile 
atâtor călătorii, la care 
au învăţat arta marină-
rească toţi începătorii 
marinăriei româneşti, noi toţi din generaţia trecută şi mulţi din 
generaţia de azi.

MS Regele Carol II cu înaltu-i spirit de înţelegere, a măsurat 
cel dintâi şi cel mai bine, ce a însemnat bricul „Mircea” pentru 
viaţa marinărească română, sintetizând aceasta prin cuvintele 
„Spiritul Mircea”.

Tot Majestatea Sa a observat de îndată urmările lipsei lui 
„Mircea” şi a dat alarma. Se pierde spiritul „Mircea”, ne trebuie 
neapărat şi cât mai grabnic un nou Mircea.

Liga Navală Română sesizându-se de alarma Suveranului, 
a luat chestiunea în cercetare, a dezbătut-o în comitele ei, a 
început propaganda prin revista „Marea Noastră” şi la urmă cu 
Înaltul consimţământ al Augustului ei Preşedinte, a lansat un 
apel către ţară, pentru strângerea fondului necesar construcţiei 
unei noii nave-şcoală.

În acelaşi timp amiralitatea marinei regale, a studiat diferi-
tele tipuri de nave-şcoală din marinele străine şi a stabilit tipul 
care să răspundă cât mai bine la nevoile marinei noastre mili-
tare şi comerciale.

Când s-a văzut că apelul Ligii nu va produce suma trebu-
incioasă din cauză că ţara era solicitată pentru alte contri-
buţii mai mari, impuse de apărarea ei, găsirea fondului pentru 
„Mircea” devenise oarecum dificilă. Dar MS Regele a dezlegat şi 
această chestiune, indicând posibilitatea.

D. Radu Irimescu fost ministru al Aerului şi Marinei, fiu de 
marinar, a dat imediat comanda construcţiei în Germania, 
iar d. general-adjutant Paul Teodorescu actualul ministru, 
care arată o deosebită solicitudine activităţii maritime a ţării, 
pentru care noi marinarii îi păstrăm dragoste şi recunoştinţă, a 

desăvârşit opera, dându-ne fericirea de a păşi astăzi pe puntea 
noului „Mircea”.

Liga Navală Română îndeplineşte cu acest prilej, datoria 
de a exprima MS Regelui, 
sentimentele de înalt 
devotament şi mulţumire 
a întregii marinărimi 
române.

Iar ţie, frumos copil 
„Mircea”, îţi spunem: Micul 
bric „Mircea” a purtat 
jumătate de veac cu 
mândrie, dragul nostru 
tricolor, prin mările şi ţările 
Europei şi acelor străini 
care pe atunci nu ştiau 
că există o Românie, noi 
marinarii lui, le spuneam: 
la gurile Dunării trăieşte 
poporul român, care se 
străduieşte să dea aşezare 
unui stat de ordine şi civi-
lizaţie. Acum măreaţa 
fregată „Mircea”, ia pavili-
onul care a fluturat atâta 
vreme la picul părintelui 
tău, poartă-l cu aceiaşi 
mândrie peste oceane, 
răzbate prin furtuni şi 
valuri până la capătul 
celeilalte lumi şi voi mari-
narii de azi şi de mâine 

spuneţi celor de acolo că azi la gurile Dunării poporul român a 
izbutit prin vrednicie şi vitejie, să se facă mare şi să aşeze pentru 
veşnicie, un Stat de puternică civilizaţie şi nesfârşită ordine, sub 
conducerea Marelui şi Înţeleptului Rege Carol al II-lea.

Liga Navală, din slabele ei mijloace oferă tânărului „Mircea”, 
pe lângă cărţile cu numele tuturor celor care au răspuns la 
apelul ei, şi pavilionul de onoare, pe care să-l faceţi să fâlfâie cu 
mândrie sub faldurile lui să daţi tot ce e mai bun din voi pentru 
Patrie şi Rege.

Domnule Ministru,
Se scurgeau zilele rând pe rând şi ocazia tot nu se mai ivea 

pentru a putea să ne îndeplinim, cu un moment mai devreme, 
nu numai plăcerea, dar chiar datoria de a vă exprima, în numele 
Ligii Navale Române şi a întregii marini româneşti, mulţumirile 
noastre recunoscătoare pentru tot ce aţi înfăptuit de la venirea 
Dvs. în capul departamentului Aeronauticii şi Marinei cu care 
se asigură progresul şi buna aşezare a serviciilor depinzând de 
acel Minister. 

De rândul acesta nu mai voim a pierde ocaziunea de a vă 
exprima cele mai recunoscătoare mulţumiri, de tot concursul 
ce ne-aţi dat, întinzându-ne o mână protectoare pentru a 
înfăptui, la rândul nostru, o parte din îndatoririle prevăzute în 
statutul LNR.

Plănuisem, cu ocazia adunării generale a Ligii Navale 
din Martie, ca să vă sărbătorim împreună cu colegii Dvs., dar 
evenimentele din timpurile din urmă, nu v-au dat răgaz de a 
răspunde dorinţei noastre11.

În semn de omagiu, de dragoste şi devotament, vă rugăm, 
Domnule Ministru, a primi acest mic dar12, care vă va reaminti 

Generalul adjutant Paul Teodorescu (ministrul Aerului şi Marinei) rostindu-şi 
cuvântarea la sosirea navei-şcoală „Mircea” în țară, 17 mai 1939
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întreaga noastră iubire ce vă păstrăm şi vă vom păstra, urându-
vă să rămâneţi, pentru binele instituţiei, cât mai mult timp în 
capul ei, pentru a vedea realizându-se idealul la care voiţi 
să ajungă marina noastră  - civilă şi militară. Aşa să vă ajute 
Dumnezeu!

Redăm, în continuare, discursul generalului adjutant Paul 
Teodorescu, artizan al frumoasei ceremonii de primire a noi 
nave:

Ieri, la Sulina s-a sărbătorit ridicarea pavilionului românesc, 
la gurile Dunării, eveniment de o importanţă capitală pentru 
prestigiul Ţării; astăzi sărbătorim sosirea bricului „Mircea”, 
la Constanţa, un alt eveniment însemnat, prin aportul ce va 
aduce în dezvoltarea marinei româneşti.

Am ţinut ca intrarea bricului „Mircea” în rândurile navelor 
noastre să fie făcută în prezenţa gloriosului său predecesor, 
bricul „Mircea” de la 1882, şi a valoroşilor săi comandanţi, ca 
un omagiu de recunoştinţă pentru tot ce a prezentat, vasul şi 
echipajele lui, în decursul a mai bine de jumătate de veac, în 
marina noastră, ca pregătire profesională şi formarea unui 
spirit marinăresc.

Bricul „Mircea”, alăturea de fregata „Mircea” ne înfăţişează 
nu numai partea formală de pură comparaţie a unui vas ultra 
modern, ci înţelesul adânc al unui trecut bogat în fapte pildui-
toare şi a unui viitor sigur de realizările lui.

Cele două nave fixează momentul a două mari epoci: Aceea 
a bătrânului bric „Mircea”  – a marinei mari – care s-a deschis 
de curând plină de speranţe. Epoca bricului „Mircea” de la 1882 
este acea a începutului marinei noastre, care, cu tot entuzi-
asmul tinereţii ei a format echipaje curagioase, a pregătit cadre 
destoinice, a creat marina comercială care a purtat cu o deose-
bită mândrie frumosul nostru tricolor, pe întinsul apelor şi a pus 
piatra solidă la temelia marinei moderne.

Această eră, de prosperitate şi înflorire, înscrie cea mai 
scumpă pagină din istoria Marinei Româneşti. 

Epoca care se deschide a bricului „Mircea” nou va fi peri-
oada de realizare a unei marine puternice atât militară cât şi 
comercială, conform planului propus aşa cum au întrezărit-o 
bătrânii marinari. Ea va însemna suveranitatea României pe 
apă şi mântuirea ei spre Marea Largă, cum a profeţit Mihail 
Kogălniceanu.

Începută sub auspiciile unei preţioase moşteniri, sub semnul 
înfăptuirilor de astăzi în lumina evenimentului de bun augur de 
la Sulina, această epocă trebuie privită cu toată încrederea. Ca 
şi era trecută, ea va şti să înscrie, suntem siguri, o pagină tot 
atât de glorioasă.

Domnilor,
De bună seamă, toţi cei de aci, şi cu noi, toată ţara se bucură 

de sporirea unităţilor noastre cu o navă, care umple un gol aşa 
de simţit în pregătirea personalului nostru navigant. 

Unul însă dintre noi, acel care întruchipează epoca bătrâ-
nului bric „Mircea”, luptătorul pentru independenţă, căpitanul 
bricului din memorabila furtună de la 1888, comandantul 
Marinei de mai târziu, în care calitate, la 1914, alături de minis-
trul de Război de atunci, generalul Crăiniceanu, semnează un 
raport către Consiliul de miniştri pentru comanda unui nou 
bric „Mircea”, venerabilul decan de astăzi al amiralilor, d. amiral 
Eustaţiu, trebuie să fie cel mai fericit văzându-şi gândul înfăp-
tuit.

În aceste momente înălţătoare datori suntem să arătăm că 
factorul determinant în comanda acestei nave este Majestatea 
Sa Regele, Ctitorul marinei moderne, care se străduieşte cu 

Intuiţia Sa clarvăzătoare să dea României, Marina Militară şi 
Comercială, de care are ea nevoie, ca factor militar şi economic.

De asemenea, trebuie să cităm pe d. Irimescu, fostul ministru 
al Aerului şi Marinei, care a făcut comanda, întregul guvern 
care a pus la dispoziţie fondurile necesare de 120 de milioane 
cât şi toţi donatorii care au contribuit cu suma de 6 milioane.

Tuturor acestor mari români le aducem prinosul nostru de 
recunoştinţă.

Domnule Amiral,
Încredinţând acest vas Marinei, pe care cu dragoste şi price-

pere o comandaţi, sunt sigur că prin dese exerciţii practice şi 
călătorii de studii, veţi face, ajutat de distinşii dv. subalterni şi 
emeriţii marinari, să se îndeplinească dorinţa Majestăţii Sale 
Regelui exprimată în nenumărate rânduri, ca: spiritul bricului 
„Mircea”, generos, plin de dragoste, de avânt şi de sacrificii să se 
perpetueze în marina noastră, pentru prosperitatea şi slava ei.

Să trăiască Majestatea Sa Regele!
Să trăiască Marele Voievod Mihai!
Să trăiască Marina Militară şi Comercială!

TELEGRAMA TRIMISĂ MS REGELUI
S-a expediat MS Regelui următoarea telegramă: 
Întruniţi pentru primirea navei-şcoală Mircea vechii mari-

nari, laolaltă cu cei tineri, roagă respectuos, prin mine, pe 
Majestatea Voastră să binevoiască a primi asigurarea adâncii 
recunoştinţe ce simt că datorez Înaltului Ctitor al noii marine 
române, împreună cu reînnoirea legământului sacru că nu 
vom cruţa nicio jertfă pentru a răspunde cu larg prisos aşteptă-
rilor Majestăţii Voastre şi Ţării.

(ss) G-ral adj. Paul Teodorescu
Ministrul Aerului şi Marinei

La care MS  Regele a binevoit să răspundă cu următoarele 
înălţătoare cuvinte:

Foarte fericit de intrarea în serviciu a Navei NS Mircea fac 
cea mai caldă urare iubitei mele marine, că acest vas va cores-
punde chemării sale şi că odată cu numele, spiritul vechiului 
bric Mircea va fi trecut sfânt pe noua navă-şcoală.

CAROL R.13

După urarea făcută de către generalul adjutant Paul 
Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei, pentru Majestatea 
Sa Regele Carol II, a luat cuvântul amiralul Eustaţiu Sebastian 
care nu a uitat să mulţumească celui care a depus tot efortul 
necesar pentru înzestrarea Marinei Române cu această nouă 
navă, generalul Paul Teodorescu:

Ni s-a făcut deosebita cinste, – a spus d-sa – să fim de faţă, 
în mijlocul d-voastră, ca reprezentând trecutul.

Omul prin el însuşi, n-ar preţui mult, dacă n-ar reprezenta 
prin viaţa sa, în mediul trăit, însuşirile bune ale tuturor cu cari 
a convieţuit.

Nu pe noi ne cinstiţi, ci pe toţi înaintaşii, pe cari îi repre-
zentăm. Toţi marinarii trecutului sunt întrupaţi astăzi, în 
persoana noastră: toţi, absolut toţi, au dat tot ce au avut mai 
bun, sufletul lor, pentru marină, pentru Armata de apă a ţării, 
de care a fost legată întreaga lor viaţă.

Fără să încriminăm pe nimeni pentru lăsarea în uitare a 
acestei instituţii dătătoare de putere şi producătoare de avuţie 
naţională – avem datoria morală a numi pe aceia cari au 
contribuit ca să menţină spiritul marinăresc a tot ce trebuie să 
fie fala Neamului.
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Dintre marinari amintesc pe amiralul Maican, întemeie-
torul marinei, ca şi pe toţi urmaşii conducători ai ei.

În fruntea tuturor însă, a stat şi stă Casa noastră Domni-
toare cu Regii, Reginele, Prinţii şi Principesele României, cari au 
susţinut Armata noastră de apă, cu tot avântul lor de adânci 
cunoscători ai nevoilor ţării.

De un an s-a schimbat radical faţa ţării. Capul statului este 
astăzi Acela care întrupează, care încheagă într-un singur tot 
corpul cu sufletul întregii Naţiuni.

Aleşii dintre aleşi, cari au înţeles tâlcul noului ritm al înţelep-
tului Rege, stau strânşi, împreună cu întreaga Naţiune pentru 
propăşirea ţării.

Pentru Marină, alesul aleşilor sunteţi D-Voastră domnule 
Ministru.

Marina şi marinarii trecutului, devotaţi Regelui şi ţării, 
pătrunşi de spiritul „Mircea”, salută cu cea mai mare mulţumire 

sosirea în apele româneşti a noii nave „Mircea”.
Marinarii prezentului să privească spre acei ai trecutului, 

să-i egaleze, să-i întreacă chiar, în drumul lor pe întinsul apelor. 
Spiritul „Mircea” să fie menţinut şi transmis din generaţie în 
generaţie în vecii vecilor.

Închinăm, domnule ministru, acest toast în sănătatea 
D-voastră Să trăiască domnul general Paul Teodorescu, minis-
trul marinei şi aerului14.

Imediat după încheierea discursurilor, între orele 11.30 şi 
12.00 s-a vizitat nava, servindu-se oaspeţilor o gustare şi o 
cupă de şampanie. După-masă, între orele 16.00-19.00 nava 
a fost vizitată de către familiile invitaţilor şi ale ofiţerilor din 
Marina Regală Română. Seara, la bordul motonavei „Transil-
vania”, în salonul de onoare, a avut loc un mare banchet care 
s-a dat în cinstea evenimentului.

NOTE

1 Muzeograf/expert Patrimoniu Naval – Muzeul Marinei Române; cadru 
universitar asociat – Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii 
„Ovidius” Constanţa; andreea.maria.croitoru@gmail.com.

2 Andreea Atanasiu-Croitoru, 125 de ani de la naşterea generalului adju-
tant Paul (Pavel) Teodorescu, în „Marina Română”, anul XXIII, nr. 3-5 (160-
162), aprilie-septembrie 2013, p. 51.

3 Andreea Atanasiu-Croitoru, Din cuvântările generalului adjutant Paul 
Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei, în Generalul adjutant Paul (Pavel) 
Teodorescu (1888-1981). Vocaţia creativităţii. 125 de ani de la naştere, 
coord. prof. Valentin Ciorbea, P.S. Emilian Lovişteanul, comandor Marian 
Moşneagu, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2013, p. 187.

4 Caracteristici: corp de lemn (cu coastele de fier), deplasament 360 t, 
dimensiuni: 36x7,6x3,6 m; viteza 8-12 Nd, 14 vele cu o suprafaţă totală 
de 490 mp, cu care, pe vânt favorabil se putea atinge viteza de 12 Nd. 
Tunuri IIx80 mm, IIx57 mm, 1 tun-revolver, 1 mitralieră 11,43 mm. Cdor. 
(r) Anton Bejan (coord), Cam. (r) Raymond Stănescu, cdor. (r) Neculai 
Pădurariu, dr. Carmen Atanasiu, cdor. (r) Ovidiu Victor Ionescu, cdor. (r) 
Paul Ionescu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. I, Bucureşti, Editura 
Societăţii Scriitorilor Militari, 2006, p. 336. (se va cita în continuare DEM 
I).

5 Ion Ionescu, Georgeta Borandă, Marian Moşneagu, Noi contribuţii la 
istoria Marinei Militare Române, Constanţa, Editura Muntenia&Leda, 
2001, pp. 182-183.

6 DEM I, pp. 336-337.

7 Georgeta Borandă, Nave de luptă româneşti. Breviar, în Ion Ionescu, 
Georgeta Borandă, Marian Moşneagu, Noi contribuţii la istoria Marinei 
Militare Române, Constanţa, Editura Muntenia&Leda, 2001, p. 186.

8 „Marea Noastră”, anul VIII, nr. 6, iunie 1939, p. 140. În revistă se dau şi 
caracteristicile tehnice ale noi nave: lungimea navei fără bompres este 
de 73 metri şi lăţimea 12 metri. La un pescaj de 5 metri, deplasamentul 
ei comportă 1630 de tone, înzestrată cu 3 catarge complet invergate, 
posedă o suprafaţă de vele totală de 1750 de metri pătraţi şi cu motorul 
său Diesel de 520 de cai deţine o viteză de 9,5 noduri cu velele strânse. 
Pentru serviciile bordului nava mai posedă încă trei motoare Diesel de 
câte 60 de cai, în serviciul de staţiune un dinam de 60 kilowaţi şi pentru 
o noapte o baterie de acumulatori. Pe navă se pot ambarca: 15 ofiţeri, 
28 maiştri şi submaiştri, 50 de marinari şi, în plus, 40 de ofiţeri elevi şi 
100 de elevi.

9 „Marea Noastră”, anul VIII, nr. 6, iunie 1939, p. 140.
10 Cornel Ţucă, „Mircea”, în revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare 

Române”, an II, nr. 2(6)/1999, pp. 2-7.
11 „Marea Noastră”, anul VIII, nr. 6, iunie 1939, p. 142.
12 Darul a constat dintr-o flamură a Ligei Navale Române, ridicată la un 

baston aşezat pe o elice şi având o roată de cârmă, care manevrează 
ridicarea şi coborârea flamurei.

13 „Marea Noastră”, anul VIII, nr. 6, iunie 1939, p. 143.
14 Ibidem, p. 143.
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Preot dr. Laurenţiu RĂDOI1

MOŞTENIREA BRÂNCOVENEASCĂ CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU, UN DOMN PROVIDENŢIAL 

(1688-1714)

Sărbătorirea a 300 de ani de la mucenicia „Sfinţilor Brân-
coveni” reprezintă pentru noi un moment răscolitor în istoria 
naţională şi un privilegiu de a readuce în lumină chipul 
măreţ al domnitorului Constantin Brâncoveanu, una dintre 
cele mai strălucite figuri ale evului mediu românesc, înteme-
ietor de cultură şi artă, ctitor de biserici şi mănăstiri2, iscusit 
diplomat şi om politic, animat de o fierbinte dragoste de 
neam şi ţară3. 

Fire afabilă, blândă (fiind) curtenitor, generos4, fruntaş 
între dregători, dispunând de o avere însemnată şi deplin 
mulţumit cu situaţia sa, a fost ales să conducă destinele ţării5 
nu numai pentru multa vrednicie şi înţelepciune ce avea, ci mai 
vârtos pentru multele blândeţe şi faceri de bine, care spre toţi 
încă din boierie avea şi toţi de acestea ale sale bune fapte încăl-
ziţi era6.

Înrudit cu neamul Basarabilor după tată7, noul domnitor, 
ce avea să stăpânească în Ţara Românească peste un sfert de 

veac, l-au dăruit norocul cu de tot felu[l] de bine – scria Radu 
Popescu vornicul – sănătos, întreg, casă întreagă, fii şi fete 
mulţi, avuţii multe, case, pălaturi, sate, vii, heleşteie, domnie 
îndelungată şi altele ca acestea, care nu i-au lipsit nimic de 
care ochii lui au poftit8. Cu daruri vrednice împodobit, a îngrijit 
ţara, cum spune Radu Greceanu, cu adâncă pricepere şi înaltă 
priveghere, cu blândeţe şi răbdare, izvorâte din înţelepciune şi 
multă bunătate9.

Dacă ar fi să dăm crezare unor mărturii ale vremii, ar 
rezulta că Brâncoveanu n-a dorit niciodată funcţiile publice, 
că nu s-a simţit nicio clipă atras de posturile administrative 
– fiind numit şi mare logofăt şi ispravnic al ţării – că el era 
mai degrabă înclinat spre o viaţa tihnită şi retrasă, pe care 
fabuloasa sa bogăţie i-o putea oferi cu multă uşurinţă10. Aşa 
se explică de ce, poate, n-a urmărit domnia şi n-a dorit jugul 
acesta, de vreme ce ca un domn sunt la casa mea; nu-mi trebu-
ieşte să fiu, după cum arată cronicarul11.

Mănăstirea Hurezi
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După alegerea sa ca domn de către marea boierime, în 
ciuda greutăţilor întâmpinate, a adoptat politica negoci-
erilor diplomatice şi a stabilirii de relaţii personale cu toţi 
conducătorii lumii de atunci12, evitând marile probleme ale 
spaţiului balcanic, care avea să se confrunte cu primejdia 
jugului otoman13. De la Moscova la Kiev, la Amsterdam sau 
Londra, de la Paris la Stockholm, de la Viena la Constan-
tinopol, de la Varşovia la Veneţia, de la Roma până la Asia 
Mică, la Sfântul Munte, în toate aceste centre politice sau 
religioase, Constantin Brâncoveanu a avut strânse legături 
cu regii şi împăraţii, cu ambasadorii şi cancelarii, cu generalii 
sau înalţii conducători bisericeşti.

Diplomaţia lui, având ca centru fix Constantinopolul, a 
pendulat când spre Viena, când spre Moscova, pentru a frâna 
expansionismul Imperiului Otoman, dispus să transforme 
Ţările Române în paşalâcuri14. Timp de mai bine de 25 de 
ani, în condiţiile decăderii imperiului turc şi ale războaielor 
ce angajau marile imperii din vecinătatea hotarelor ţării, el 
a ştiut să se menţină în scaunul domnesc şi să transforme 
ţara nu doar într-un important centru diplomatic, ci şi într-
unul de luptă împotriva Porţii Otomane15. După cum inspirat 
a relatat Nicolae Iorga, Brâncoveanu a izbutit să păstreze nu 
numai Ţara Românească, ci întreaga noastră naţiune, ca trup 
politic, ca suflet românesc, timp de mai bine de un sfert de 
veac16. Astfel, înţelegem de ce nu a reorganizat şi nu a întărit 
oastea ţării, păstrând-o într-o formă foarte redusă, numai la 
nevoile stricte de pază a Curţii domneşti şi a hotarelor ţării17.

Cu un remarcabil talent diplomatic, cunoscător al mora-
vurilor otomane18 şi-a împlinit cu stricteţe obligaţiile la care 
era ţinut. Conştient de primejdia pe care Turcia o reprezenta, 
i-a furnizat zahereaua sau proviziile de tot felul ce i se impu-
neau, a dat numeroase care cu boi pentru transportul lor, a 
ajutat la repararea sau ridicarea cetăţilor Cladova, pe malul 
drept al Dunării, în Serbia, Bender (1707), Giurgiu, Brăila, 
Cetatea Albă (1710) – şi a informat repede sultanul asupra 
împrejurărilor din ţările creştine19, dispunând de diverşi 
informatori, secretari, agenţi şi negustori, la Sibiu, Viena, 
Veneţia sau Moscova, mulţi dintre ei străini20. În acelaşi timp, 
plătea în mod regulat haraciul, dădea bacşişuri şi peşche-
şuri înalţilor dregători turci21, bogăţia şi culanţa lui ajungând 
atât de vestite, încât mulţi se întreceau, la Istanbul, să între 
în legătură cu domnitorul Valahiei, cu altân-beg, principele 
aurului, cum mai era numit. Graţie banilor, dar nu mai puţin 
serviciilor aduse, îşi reînnoia anual domnia, pentru ca în 
1699 să-i fie recunoscută pe viaţă22.

Interesant rămâne faptul că acest om cumpătat, econom şi 
doritor de înavuţire23, a dispus de resurse financiare deosebit 
de mari, care nu o dată l-au ajutat în netezirea căilor diplo-
matice şi care i-au creat faima de Altânbei. La Viena, la Casa 
di Austria, avea 244.884 florini, iar la Veneţia 196.498 ducaţi, 
sume care vor fi sporite prin depuneri ulterioare. Averile 
neobişnuit de mari pe care le deţinea şi despre care se 
vorbea uneori, în mod exagerat, con esagerazione veramente 
turchesca – după expresia bailului veneţian la Poartă, Andrea 
Memmo – au stârnit pofte şi invidii aprige, grăbindu-i, după 
cum vom vedea, prăbuşirea24.

Aşa cum s-a precizat în istoriografia noastră, prin politica 
sa externă abilă, nuanţată, flexibilă, cu adevărat modernă, 
ce a cuprins un însemnat spaţiu geografic, Brâncoveanu 
s-a impus în acele timpuri ca una dintre personalităţile poli-
tice de primă mână din această parte a Europei25. Servind 

pe turci de nevoie – dar fără să părăsească drepturile ţării 
sale – cu aceeaşi isteţime şi bogate daruri, a ştiut cum să 
întâmpine prudent şi pretenţiile Austriei, Poloniei şi Rusiei26. 
După 1690, când a avut loc o expediţie împotriva trupelor 
austriece, învinse între Zărneşti şi Tohani, cu ajutorul turcilor 
şi al „curuţilor” (ostaşi unguri) lui Thököly27, n-a mai avut nicio 
luptă28, asigurând locuitorilor cea mai blândă, cea mai liniştită 
şi cu deosebire cea mai dreaptă cârmuire din câte cunoscuse 
ţara până atunci29. 

Având o atitudine binevoitoare faţă de imperiali, ducând 
o politică echilibrată şi ţinând seama de realităţile şi intere-
sele româneşti30, Brâncoveanu, unul din cei mai buni domni 
ce a avut Valahia, cum îl numea secretarul său, florentinul 
Anton Maria del Chiaro31, a căutat să menţină semiauto-
nomia Ţării Româneşti, să apere naţionalitatea românilor 
din Transilvania şi să aibă relaţii strânse cu domnitorii de la 
Iaşi32. Anul 1693 poate fi considerat cel al deplinului succes 
diplomatic al domnitorului şi al consolidării tronului: are 
relaţii bune cu imperialii, în Moldova domneşte ginerele său, 
Constantin Duca, Polonia nu mai era o ameninţare pentru 
Tara Românească, iar pe de altă parte, se bucură de încre-
derea turcilor33. 

Nu este în intenţia noastră să expunem pe larg legă-
turile cu Transilvania, fiind destul de bine cunoscute, dar 
putem preciza că a sprijinit activ Mitropolia, care se opunea 
ofensivei catolice dezlănţuite de Austria, şi a asigurat 
comunitatea naţională şi culturală a românilor de pe cele 
două versante ale Carpaţilor34. Pentru cercetători, raportul 
întocmit de italianul Nicola da Porta către Curtea de la Viena 
prezintă un interes deosebit, deoarece sesizăm în cuprinsul 
lui preocupările domnitorului de a uni Transilvania cu Ţara 
Românească. Deşi era încoronat numai de câţiva ani, diplo-
matul italian consemna că se bucură de faima unui condu-
cător cu destoinicie politică şi cu mare experienţă, şi informa 
Curtea că acesta ar fi proiectat să-şi mărite fata cu principele 
Filip de Lichtenstein, pe care intenţiona să-l pună în locul său 
pe tronul Ţării Româneşti, ca el să poată lua conducerea Prin-
cipatului Transilvaniei35. Pe bună dreptate, remarca I. Lupaş 
că, deşi împrejurările istorice nu i-au îngăduit să repete încer-
carea gloriosului său înaintaş de la 1600 – să-şi mute scaunul 
domniei de la Bucureşti la Alba Iulia, Cetatea Eternă a Unirii, 
pe care dorea măcar să o viziteze înainte de bătălia de la 
Zărneşti – Brâncoveanu a reuşit, în schimb, să asigure româ-
nilor din Transilvania întărirea legăturilor sufleteşti cu fraţii din 
sudul Carpaţilor36. Toate aceste fapte, şi multe altele săvârşite, 
l-au făcut pe Nicolae Iorga să afirme că domnitorul a fost 
într-un anume moment dispunătorul de soarta românilor de 
pretutindeni37.

Într-o asemenea complexitate de evenimente, epoca 
brâncovenească, prin realităţile ei economico-financiare, 
politice şi culturale, confirmate de mărturiile statistice întoc-
mite de sau din porunca domnitorului, a fost un moment de 
soliditate, progres şi de considerabile influenţe în tot spaţiul 
românesc38. Atunci au înflorit negoţul şi meşteşugurile, s-a 
realizat o mai justă repartizare a sarcinilor fiscale pentru 
populaţia birnică prin reforme adecvate, s-au dezvoltat noi 
aşezări omeneşti, s-au înmulţit târgurile şi satele şi a sporit 
populaţia39. Având în vedere rezultatele cercetărilor lui 
Şerban Papacostea privind reforma fiscală din acea perioadă 
şi politica agrară a domnitorului, caracterizată prin efortul 
de a împiedica aservirea silnică a ţăranilor liberi fără pământ, 
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Florin Constantiniu a afirmat că: Întâlnim, aşadar, în politica 
lui Constantin Brâncoveanu germenii viitoarelor reforme ale 
domnitorilor fanarioţi: într-o fază mai dezvoltată în domeniul 
fiscalităţii, într-una incipientă în domeniul relaţiilor agrare40.

În acest răstimp, sub Brâncoveanu, a fost complet reor-
ganizată şi cancelaria munteană. După mărturisirile secreta-
rului său, domnitorul, punctual şi iscusit în toate treburile sale, 
nu numai de acasă, ci şi străine, întreţinea mai mult ca oricând 
o corespondenţă prin scrisori cu feluriţi potentaţi în care scop 
ţinea cu lefuri bune, mai mulţi dieci pentru limbile italiană, 
latină, germană şi polonă (pe lângă cea greacă şi turcă). La 
toată această corespondenţă nu numai că-l făcea părtaş pe 
[…] Constantin Cantacuzino, unchiul său, ci îi lăsa lui toată 
grija şi diriguirea în legătură cu răspunsurile şi celelalte, potrivit 
însemnătăţii negocierilor, astfel că toţi diecii amintiţi aveau 
poruncă de la domn să le ducă până la încheiere cu acela41.

În plină glorie şi mărire, fiind găsit nevrednic şi hain, 
după cum era scris în firmanul imperial, citit de capugi-başa 
Mustafa-Aga, un vechi prieten, este scos din domnie şi adus 
la Istanbul cu toată casa şi seminţia sa42. Deşi se cunoaşte 
modul în care a fost mazilit şi ucis, nu pare lipsit de interes 
a reaminti decretul sultanului, care avea următorul cuprins: 
deoarece noi am descoperit că tu, Constantin Brâncoveanu eşti 
nedemn şi necredincios, că ai adus ruşi la Brăila şi că le-ai dat 
provizii, că ai pus în ţară biruri noi şi că prin aceasta ai sărăcit-
o (şi) că nici nu te-ai mulţumit cu reşedinţa pe care noi ţi-o 
hotărâsem, ci că ţi-ai făcut după voinţa ta o altă [reşedinţă] în 

care şedeai mai adesea, de aceea pentru aceste lipsuri şi multe 
altele, te scoatem din domnie, şi îţi poruncim să vii aici la noi cu 
întreaga ta casă şi familie; în acest scop ţi-am trimis pe capu-
giul nostru43. Este evident că mazilirea sa a fost provocată de 
acuzaţiile boierilor, care, invidioşi de mărinimia şi strălucirea 
lui, după cum arată Anton Maria del Chiaro44, au început să-l 
ficlenească şi să-l dezrădăcineze den faţa pământului, şi, soco-
tind că-l vor surpa, au început a scrie cărţi la împărăţie şi le-au 
pecetluit cu peceţi făcute la Braşov, ale tuturor boiarilor ţării, în 
taină luând izvod de toate peceţile şi o seamă de boiari nu ştiia 
de aceasta nicicum45.

Captiv la Înalta Poartă, împreună cu fiii săi şi sfetnicul 
Ianache Văcărescu, Constantin Brâncoveanu a fost supus 
unor cumplite torturi şi silit să mărturisească unde îşi ţinea 
ascunse averile, pe care turcii le considerau nesfârşite46. 
Moartea de martir, la 15 august 1714, într-o zi de duminică, 
aleasă înnadins de marele vizir, Gin-Ali-Paşa, spre a-şi arăta 
dispreţul pentru creştini47, a aureolat şi mai mult personalitatea 
domnitorului muntean, conştiinţa românească situându-l în 
galeria marilor conducători ai poporului român48. Tăierea lui 
Brâncoveanul şi a familiei sale a fost una dintre cele mai triste 
privelişte ce istoria universală poate înfăţoşa, spunea Mihail 
Kogălniceanu, într-un Cuvânt pentru deschiderea cursului 
de istorie naţională, rostit la Academia Mihăileană din Iaşi la 
24 ianuarie 184349. Vorbind despre masacrul acestui părinte 
nenorocit, un malheureux père, cum îl numea des Alleurs50, 
şi al fiilor săi, Nicolae Iorga spune că acest sacrilegiu n-a fost 
consecinţa unor greşeli, ci a unui moment neprevăzut, legat de 
starea demenţială a sultanului şi a vizirului său51. Om al ţării 
sale, el a căzut mai uşor, dar a rămas în amintirea acestei ţări, 
cu o duioşie deosebită, mai adânc52.

Ctitor de locaşuri sfinte

Obligat de împrejurări să nu ducă politica armelor, Brân-
coveanu a făcut marea politică a culturii. În timp ce cu sabia 
ar fi ajuns la nimicirea sa şi a neamului său, cu înţelepciune, 
muncă şi mai ales cu ajutoare materiale, s-a ridicat la înăl-
ţimea nu numai de voievod al Ţării Româneşti, ci şi de ocro-
titor al românilor şi de patron al Bisericii Ortodoxe. În orice 
colţ al obscurului imperiu al semilunii se înălţau neîncetat 
laude pentru voievodul valah, ca despre un demn urmaş al 
împăraţilor bizantini53.

În ceea ce priveşte patima de zidiri, Constantin Vodă, prin 
mulţimea lăcaşurilor religioase ctitorite, nu are asemănare – 
spune A. D. Xenopol în Istoria românilor – decât poate numai 
cu voievodul Neagoe Basarab54. Pretutindeni, domnitorul, care 
s-a dovedit un excelent gospodar, s-a străduit, e drept, cu bani 
mulţi […] Şi, decât să-i dea la turci, de o mie de ori mai bine 
pentru înfrumuseţarea ţării şi îmbogăţirea ei cu tot soiul de 
ctitorii. De-ar fi putut, Brâncoveanu n-ar fi dat o pară chioară, 
nu mai vorbim de galbeni sunători din aur pentru haznaua 
turcească, pentru a servi el, domnul Ţării Româneşti, şi drept 
cheler al împărăţiei. Ar fi turnat totul în ţară, în palate şi mănăs-
tiri, suflate toate în aur şi-n pietre preţioase55.

Cel mai mare dintre seniorii feudali a acordat un sprijin 
bisericii, atât prin ctitoriri şi restaurări, prin danii de moşii 
sau obiecte de cult, cât şi prin mecenatul său cultural, care 
a privit nu doar ţările române, ci şi întregul Orient creştin. O 
însemnare din 30 ianuarie 1702 enumera cele 17 mănăstiri 
din Peninsula Balcanică şi Orientul Mijlociu care au bene-

Paraclisul mănăstirii
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ficiat de însemnate danii din partea domnitorului. Într-o 
scrisoare din 28 septembrie 1707, adresată ţarului Petru I al 
Rusiei, patriarhul Hrisant Nottaras (1707-1731) îi confirma că 
singura consolare ne-a mai rămas în Ţara Munteniei, ai cărei 
conducători virtuoşi şi înţelepţi sunt robi credincioşi ai Sfintei 
Voastre împărăţii, deşi chinuitorii, pe cât le stă în putere, îi 
asupresc fără milă. Dacă ar fi alţi conducători, această ţară ar 
semăna cu cea valahă (Moldova – n.n.) cu totul ruinată56. 

Ctitoriile lui Brâncoveanu se întind de la Tismana la gurile 
Dunării, de la Focşani la Alba Iulia, Ocna Sibiului, Făgăraş, 
până la Muntele Athos, Ierusalim, ca şi în alte ţări aflate 
sub jugul otoman57. Iată în continuare doar câteva dintre 
ele: bisericile palatelor din Potlogi, Mogoşoaia şi Doiceşti, 
ale mănăstirilor Hurezi, Mamu, Brâncoveni, Sfântul Ioan cel 
Mare sau „Grecesc”, demolată în secolul al XIX-lea, şi Sfântul 
Sava din Bucureşti, dărâmată tot atunci, Adormirea Maicii 
Domnului din Râmnicu Sărat şi Sfântul Gheorghe Nou din 
Bucureşti, azi biserică de mir, unde sunt depuse osemin-
tele ctitorului, aduse în ascuns, în 1720, de soţia sa, doamna 
Maria58.

Numele lui este legat nu numai de aşezămintele pe care 
le-a zidit, ci şi de restaurările, reparaţiile şi daniile pe care 
le-a făcut unor biserici şi mănăstiri din ţară. De pildă, a dat 
odoare de argint la Tismana, a reparat zidurile stricate şi a 
refăcut turnul la Bistriţa, la Arnota a făcut o fântână, la Stre-
haia, a înnoit zidurile învechite, a îngrijit mănăstirile de la 
Sadova şi Gura Motrului, a mărit Mănăstirea Dintr-un Lemn, a 
făcut adaosuri la mănăstirea Curtea de Argeş, a îngrijit bise-
rica Sf. Dumitru din Târgovişte, a dăruit un clopot bisericii Sf. 
Constantin şi a făcut daruri bisericii Sf. Vineri, tot de acolo, iar 
mănăstirea Dealu a învelit-o cu aramă şi i-a refăcut zidurile 
exterioare şi interioare59. De la domnitorul Ţării Româneşti 
se menţin la Cozia pridvorul bisericii, patru foişoare, cinci 
camere domneşti, spaţioase şi cu bolţi şi bucătăria veche, 
brâncovenească, cu boltă conică, cu coş cilindric şi vatră 
întinsă60.

Ca un patronaş adevărat al mitropoliei din Ardeal61, cum 
era considerat, a ridicat câteva aşezăminte de cult şi în 
această parte a ţării. Dintre acestea un prim loc îl deţin bise-
rica Sfântul Nicolae din Făgăraş şi biserica mănăstirii Sâmbăta 
de Sus, care au dus la crearea unei adevărate şcoli de arhitec-
tură românească locală, caracterizată prin sinteza elemen-
telor de arhitectură bizantină din Ţara Românească, cu cele 
de tradiţie constructivă transilvăneană. Cu o grijă deosebită, 
a refăcut vechea ctitorie a lui Mihai Viteazul din Ocna Sibiului, 
a construit biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul din Poiana 
Mărului şi a ajutat cu bani, cărţi şi odăjdii pe unii mitropoliţi 
al Bălgradului (Alba Iulia) şi chiar Mitropolia Transilvaniei, pe 
care aceştia o păstoreau62. Apoi, când Mitropolia din Alba 
Iulia a fost ameninţată de habsburgii catolici, i-a dăruit moşia 
Merişani din Argeş şi vămuitul de la Rucăr. De altfel, mitropo-
litului ardelean Atanasie Anghel, i-a dăruit, la hirotonia sa, în 
Bucureşti, în 1698, odăjdii noi, cărţi şi bani, 6.000 de galbeni, 
care să-l ajute şi să-l oprească de la unirea cu Roma. După 
dezbinarea din 1701, a scris împăratului de la Viena să nu 
forţeze românii să se unească cu Biserica Catolică, trimiţând 
repetate scrisori la Braşov şi în Ţara Bârsei, prin care îndemna 
locuitorii să rămână în legea strămoşească63. În plus, biserica 
ortodoxă din Maieri – Alba Iulia (1713) prezintă forme arhi-
tectonice munteneşti şi resturi de pictură murală în stil brân-
covenesc, executată de Iosif ierodiaconul (1716). Cu moşii, 

bani şi obiecte de preţ a fost ajutată şi străvechea biserică Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului64.

Nenumărate au fost restaurările, modernizările şi înfru-
museţările curţilor domneşti de la Târgovişte şi Bucureşti, 
în afară de construcţiile înălţate din fundaţii. Încă din 1694, 
acesta a refăcut casele domneşti de la Curtea Veche şi tot 
atunci a fost construită o baie ce s-au făcut în grădină cu 
marmorele ce s-au adus de la Ţarigrad, lucrările terminându-
se în 1698. Tot la Bucureşti, a zidit în 1701 şi o sală destinată 
Divanului Domnesc65. 

O grijă permanentă a arătat şi pentru casele băniei de la 
Craiova sau cele de la Hurezi, Stoieneşti, Brâncoveni, Braşov 
şi Arbănaş, de lângă Târnovo, conacul de la Obileşti, vila de 
la San Stefano din apropiere de Constantinopol şi palatele 
de la Potlogi, Doiceşti, Mogoşoaia şi Sâmbăta de Sus, ultimul 
dărâmat de guvernatorul Transilvaniei în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea din motive de securitate militară66. Tot 
în acele zile, cu sprijinul şi învăţătura lui Mihai Cantacuzino 
spătarul, ia fiinţă şi cel dintâi spital pentru îngrijirea bolna-
vilor, la Colţea, în Bucureşti. Bolniţe a ridicat domnitorul şi la 
mănăstirile Brâncoveni şi Hurezi67.

Logofătul Radu Popescu, istoricul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, ne informează că în 1698, odată cu zidirea 
bisericii Sf. Nicolae din Făgăraş, domnitorul Ţării Româneşti 
a înălţat şi bisericile Sf. Gheorghe din Ismail (Moldova) şi Sf. 
Nicolae din cartierul Galata, din Istanbul, în locul bisericilor 
arse din cele două locuri68.

Un sprijin material aproape neîntrerupt a acordat Brân-
coveanu şi celor patru patriarhii ortodoxe răsăritene, din 
Constantinopol, Ierusalim, Antiohia şi Alexandria, mănăstirii 
Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, mai multor biserici şi 
mănăstiri din Grecia, Georgia, Bulgaria, Serbia, Albania, Asia 
Mică şi alte ţinuturi ortodoxe69. La Muntele Athos, a dăruit 
bani, obiecte de cult şi cărţi, a restaurat aşezămintele reli-
gioase şi a închinat mai multe mănăstiri din ţară cu toate 
averile lor, ceea ce a atras o gravă deposedare a avutului Ţării 
Româneşti (aprox. 25% din avutul ţării trecuse în proprie-
tatea Sfântului Munte, punându-se capăt acestei situaţii în 
1863, prin secularizarea averilor mănăstireşti). Numai în 1702, 
după cum prevede Condica de porunci, hrisoavele de milă ce 
li se dă pre la mănăstirile din Ţara Turcească şi de la S[v]tagora 
totalizau 132.133 bani (aspri) şi 107 taleri. De aceea, poate, 
domnitorul muntean a fost asemănat cu Sfântul Constantin 
cel Mare, Justinian sau alţi împăraţi bizantini, Sevastos Kimi-
nitis spunând că istoria încă nu a cunoscut vreun împărat mai 
darnic ca el70.

Asemenea domnitorului, şi doamna Maria şi-a revărsat 
milostenia, zidind biserica bolniţei mănăstirii Hurezi, mănăs-
tirile Surpatele şi Viforâta şi biserica Dintr-o zi, în Bucureşti, în 
locul ctitoriilor mai vechi, avariate de trecerea vremii71. După 
tradiţie, soţia lui Constantin Brâncoveanu este şi ctitorul 
bisericii din Berivoii Mari, comuna Recea, judeţul Braşov, 
satul fiind pe moşia sa72. Schitul cu hramul Sfântul Ştefan, 
de la Hurezi, este ctitoria lui Ştefan, unul dintre cei patru fii 
ai domnitorului, sub supravegherea arhimandritului Ioan, 
egumenul mănăstirii73.

Se poate spune, astfel, că Biserica Ortodoxă din Ţara 
Românească îi datorează lui Brâncoveanu şi în egală măsură 
mitropolitului Antim Ivireanul, aşa cum vom vedea, forţa şi 
mijloacele cu care a rezistat în secolul următor grelelor încer-
cări la care avea să fie supusă, sprijinind totodată Biserica 
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Ortodoxă din Transilvania în lupta ei de apărare împotriva 
uniaţiei acceptată de mitropolitul Atanasie Anghel74. 

Arta brâncovenească

Bisericile şi mănăstirile construite pe cheltuiala sa, ca şi 
cele reparate prin grija lui se impun prin bogata decoraţie 
sculpturală şi ermineutică. Pridvorul lor este sprijinit pe 
coloane cu fusul răsucit, cu capitelul prins în flori de piatră, 
lucrat cu multă pricepere, ca şi rozetele de la bază. Florile şi 
fructele abundă în brâul răsucit care încinge de jur împrejur 
pereţii exteriori, împărţindu-i în rânduri de registre, fiecare 
dintre ele lăcaş pentru o erminie redată cu fineţe. Măiestria 
artistică, oglindită în ansamblul arhitectonic de la mănăs-
tirea Hurezi, atinge apogeul la începutul secolului al XVIII-
lea, când se înalţă în mijlocul Bucureştiului biserica Sfântul 
Gheorghe Nou, gropniţa domnitorului muntean75. 

Din punct de vedere artistic, el a inaugurat un nou stil 
de arhitectură, care poartă şi azi numele său, stilul brânco-
venesc, uşor de recunoscut la toate ctitoriile sale, fie bise-
riceşti, fie laice76. Se evidenţiază, acum, în multe dintre 
construcţiile vremi, o serie de elemente noi, fiind asimilate 
motivele persane şi turceşti în care domină elemente florale 
şi zoomorfe. Nelipsita lor prezenţă a făcut ca ele să fie consi-
derate parte componentă a stilului brâncovenesc77, care 
apare ca o expresie artistică cu caracter autohton, născută 
din împletirea formelor tradiţionale cu accesoriile de prove-
nienţă occidentală şi renascentiste, a căror integrare şi selec-
tivitate au dus la forme proprii artei Ţării Româneşti78.

Spre deosebire de ansamblurile mănăstireşti ridicate 
în epocile anterioare, cele ctitorite în această perioadă se 
particularizează prin compoziţia planimetrică riguroasă, ce 
se defineşte în general prin distribuţia echilibrată a maselor 
arhitectonice de o parte şi de alta a axei est-vest, în centrul 
căreia se află locaşul. Acest gen de compoziţie exprimat cu o 
maximă claritate în mănăstirea Hurezi îşi află originea în arhi-
tectura Renaşterii, cu care arta brâncovenească are nume-
roase corespondenţe. Folosind de regulă tipurile de plan 
tradiţionale – cel triconc sau dreptunghiular, cu o singură 
turlă pe naos ori cu turn clopotniţă pe pronaos, de asemenea 
fără turlă – arhitectura brâncovenească excelează în inter-
pretarea volumelor, conferindu-le o nouă expresie, uneori 
de graţioasă feminitate. Alături de ansamblul monastic 
de la Hurezi, ctitoriile de la mănăstirile Surpatele, Govora, 
Mamu şi Antim (Bucureşti) sau bisericile de la Râmnicu-Sărat, 
Fundenii Doamnei, Sinaia şi Colţea formează o mare familie, 
perfect omogenă din punct de vedere stilistic79.

Interesul deosebit faţă de epoca brâncovenească l-a 
determinat pe G.M. Cantacuzino să spună că aceasta apare 
pe cerul mohorât al istoriei noastre ca un şir de arcade graţi-
oase şi zvelte. O nebănuită vervă, o veselie în interpretarea 
motivelor decorative, o eleganţă nepăsătoare, o uşurinţă în 
găsirea soluţiilor, într-un cuvânt acea stăpânire surâzătoare 
de sine care seamănă cu indiferenţa, acel spirit armonios care 
provoacă expresia frumuseţii ca din întâmplare, toate aceste 
simptome ale unei vremi mari de înflorire stigmatizau epoca 
brâncovenească80. Timpul acesta era pentru Lucian Blaga, un 
minunat amestec de renaştere şi de bizantinism, de baroc şi de 
orientalism, altoit pe românism şi creştinism, o aluzie reconfor-
tantă la ceea ce ar fi putut să fie o epocă de adevărată  „istorie” 
românească81.

După lungul şir de străduinţi, după înceata şi trudita sfor-
ţare a plasticei româneşti în căutarea unei expresiuni mai largi 
şi mai bogate a însuşirilor noastre, după lunga căutare a unei 
ieşiri din hotarele ermetismului Bizanţului Paleologilor, epoca 
de izbândă deplină a Brâncoveanului ne apare ca un surâs 
târziu care exprimă odihna după reuşită, şi liniştea conştiinţei 
culegând roadele suferinţei82. Dacă domnia lui n-a fost decât 
un lung joc periculos, ce-şi încerca norocul în mijlocul vicleni-
ilor lăuntrice şi mişeliilor exterioare, joc care n-a încetat a fi o 
singură clipă o sfidare a soartei care trebuia să se răzbune crunt 
în urmă, arta brâncovenească nu trădează o clipă lunga sufe-
rinţă a mândrului boier […] Epoca lui Constantin Brâncoveanu, 
judecată după operele lăsate, este singura epocă de destin-
dere, în care un surâs vioi şi optimist a luminat faţa trudită a 
neamului nostru83. 

Rezultat al unei sinteze, ce-i asigură şi originalitatea 
(fondul tradiţional + arta oriental-bizantină + barocul 
italian), arta brâncovenească exprimă, pe de o parte, capa-
citatea de asimilare şi de autenticitate a spiritului creator 
românesc, iar pe de alta, talentul meşterilor artişti ai vremii. 
Persistenţa stilului brâncovenesc şi după uciderea domnito-
rului, prin zidirea atâtor monumente, ca mănăstirile Antim şi 
Văcăreşti, printre altele, precum şi răspândirea în toată ţara, 
este o dovadă a valorii lui istorice84.

Din cele expuse mai sus, se desprinde uşor că sensul artei 
brâncoveneşti nu a fost altul decât acela de a prezenta lumii 
posibilităţile geniului poporului român şi specificul peisa-
jului românesc, iar noutatea pe care o aduce această artă 
nu este alta decât perfecta asimilarea a influenţelor străine, 
punerea în valoare a artei populare şi formarea unei arte 
naţionale culte, însufleţită de realism şi înmiresmată cu bună 
mireasmă a trecutului85.

Cultura românească în vremea lui Constantin 
Brâncoveanu

Tot cu laude este exprimată şi activitatea culturală a 
domnitorului muntean: şi cărţi multe bisericeşti în zilele mării 
tale şi cu cheltuiala mării tale s-au tipărit den porunca mării 
tale, tălmăcite dupre limba elinească pre limba rumânească 
şi pre limba grecească, foarte frumoase, care n-au fost mai 
înnainte. Şi şcoale de învăţături elineşti şi sloveneşti măriia ta 
ai făcut […] spre folosul de obşte […] case dumnezeeşti multe 
den temelie ai rădicat, fără de cele ce cu mile ai întărit […] Şi 
nu numai aiceea în ţară, ci şi pentr-alte ţări striine, prin limbi 
păgâne86.

Orgolios din fire şi mândru, crescut în tradiţiile de îndoită 
mărire ale Basarabilor şi Cantacuzinilor, din care se scobora 
prin amândoi părinţii, stăpânind una din cele mai mari averi, 
din câte se văzuse în ţară, şi înconjurat de o numeroasă familie, 
semn de binecuvântare dumnezeiască88, Brâncoveanu face 
figura unui Ludovic al XIV-lea la Dunărea de Jos, dând culturii 
Ţării Româneşti cea mai mare strălucire din istoria ei şi asigu-
rându-i cea mai întinsă iradiere în lumea răsăriteană. Cu o 
deplină cunoaştere a realităţilor europene, el şi-a dat seama 
de un lucru: că, pe când legăturile politice sunt astăzi şi se pot 
sfărâma mâine, pe când succesele dobândite printr-o hotă-
râre a întâmplării, printr-o altă hotărâre a întâmplării se pierd, 
lucrurile agonisite prin cultura adânc coborâtă în suflete fac 
parte din moştenirea veşnică a unui popor89. 

El însuşi om de carte, împodobit cu învăţătură90, a dat un 
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nou curs culturii noastre, încă de pe timpul când era mare 
spătar (1682-1684), înzestrând mănăstirile Bistriţa, Dintr-un 
Lemn şi Surpatele, printre altele, cu câte un exemplar din 
Evanghelia tipărită în limba română la Bucureşti, în 1682, 
cu legătură de aur şi argint91. Gustul şi priceperea lui în ale 
cărţilor l-au făcut pe Şerban Cantacuzino (1656-1688) să-l 
numească, deşi Brâncoveanu era doar logofăt, ispravnicul 
traducerii şi tipăririi Bibliei, lucrare isprăvită în 1688, după 
înscăunarea sa92. 

Cunoscător desăvârşit al limbii neogreceşti, având o 
frumoasă caligrafie de fost şef al cancelariei domneşti, Brân-
coveanu are, în cel mai înalt grad, darul de a stimula şi a 
prezida o mişcare culturală, dând cărturarilor sentimentul că 
pe tron stă unul din tagma lor. El întreţine o atmosferă de 
cultură chiar în familia sa, instruindu-şi fiii cu dascăli greci de 
limba latină şi greacă, ca pe nişte viitori cărturari93.

În timpul domniei lui, în Ţara Românească coexistau 
trei curente culturale diferite: cel românesc sau autohton, 
cel italian, venit din Occident şi cel grecesc, venit din sud-
estul european ortodox94. Bun administrator, după cum 
indică şi condica vistierie sale95, precursor al despotismului 
luminat96, domnitorul s-a dorit un patron al culturii97, fiind 
ajutat de o seamă de cărturari şi artişti ai vremii care şi-au 
desfăşurat activitatea, încurajaţi şi sprijiniţi financiar de acest 
nou mecena român98. S-a format, în aceste condiţii, la Curte, 
un grup al iubitorilor de învăţătură şi studioşi care solicita o 
literatură mai rafinată decât aceea oferită de cultura comună: 
pentru  aceştia au fost imprimate exerciţiile retorice ale fiilor 
lui Brâncoveanu sau cărţile de polemică confesională99.

Stolnicul Constantin Cantacuzino, cărturar cu formaţie 
enciclopedică, dobândită în Apusul Europei, Filoteiu de la 
Athos, sfeatogoreţul, fraţii Radu şi Şerban Greceanu, poate 
cei mai de seamă traducători din cultura românească veche, 
cronicarul Radu Popescu, Iordache Cantacuzino, mort după 
întoarcerea soliei de la Viena, fraţii David şi Teodor Corbea, 
tipografii Mitrofan şi Damaschin, episcopii Buzăului, Rado-
vici şi Mihail Stefanovici, zugravii Constaninos şi Pârvu Mutu, 
ca şi pietrarii Vucaşin Caragea şi Lupu Sărăţan şi alţii erau 
reprezentanţii primului curent, ce formau, ca să zicem aşa, 
Academia literară şi istorică a Brâncoveanului100.

În acest context, monarhia culturală a lui Brâncoveanu101 
a adus în ţară mulţi învăţaţi străini. La curtea domnească, 
în serviciul său personal, se aflau numeroşi cărturari străini 
de influenţă italiană, precum medicii Iacob Pylarino, autor 
de lucrări ştiinţifice medicale, care a pus bazele primului 
spital românesc – Colţea, şi Bartolomeo Ferrati, floren-
tinul Anton Maria del Chiaro, secretarul de limbi europene 
occidentale al domnitorului, autor al unei lucrări în limba 
italiană despre Revoluţiile Valahiei, tipărită la Veneţia, în 
1718, Nicola Follas de Wolff, cel care făceau corespondenţă 
în limba latină, preotul Ion Abramios (Avramie), fost paroh al 
coloniei greceşti din Veneţia, unde tipărise mai multe cărţi, 
grec de origine, dar de formaţie italiană, predicator al Curţii 
şi profesor la Academia Domnească din Bucureşti, George 
Maiota, tot grec, cu studii la Roma şi Veneţia, profesorul de 
limbile greacă şi latină al fiilor domnitorului, predicatorul lui 
şi profesor de limbă latină la Academie, între 1694-1710, şi 
„Ioan Frâncul”, care a alcătuit mai multe calendare pentru 
nevoile Curţii şi ale voievodului102.

Influenţa grecească s-a făcut simţită prin numeroşii 
ierarhi greci care veneau la Curtea lui Brâncoveanu pentru 

a solicita ajutoare materiale, ca şi prin profesorii greci care 
au activat fie la Academia domnească, fie că se ocupau de 
pregătirea fiilor domnitorului. Merită notaţi patriarhii: Dositei 
al Ierusalimului (1669-1707), Hrisant Nottaras103, nepotul său, 
Dionisie IV Seroglanul al Constantinopolului (1676-1694, cu 
întreruperi), care l-a încununat domnitor pe Brâncoveanu104, 
Atanasie Dabbas al Antiohiei (1685-1694) şi Gherasim 
Palladas al Alexandriei (1688-1710)105, cel care, împreună cu 
Hrisant al Ierusalimului, l-au înscăunat pe Antim Ivireanul. 
Completăm şirul ierarhilor greci cu mitropoliţii Mitrofan 
de Nissa, Atanasie al Dristrei şi Ioan Ierotei Comnen, medic 
şi profesor de fizică şi matematică la Academie, mai târziu 
mitropolit al Dristrei. La aceştia se adaugă renumiţii profe-
sori Ioan Cariofil, Sevastos Kyminitis din Trapezunt, Marcu 
Porfiropol din Cipru, Gheorghe Hrisogon din Trapezunt, care 
au predat la Academia de la Bucureşti, ieromonahii Mitrofan 
Gregoras, Galaction Vidali şi alţii106. 

După Biblia de la Bucureşti, activitatea editorială din 
Ţara Românească a înregistrat un spor fără precedent. Cu 
sprijinul său, au apărut, în cei peste 25 de ani de domnie, 
aproximativ 80 de cărţi în limbile română, slavă, greacă şi 
arabă, în cinci centre tipografice: Bucureşti, Buzău, Snagov, 
Râmnic, Târgovişte, la care se adaugă cele tipărite peste 
hotare, în tiparniţe înfiinţate cu ajutor românesc la Alep şi 
Tbilisi107. O serie de titluri, predoslovii şi însemnări ale unor 
tipărituri brâncoveneşti precizează limpede rolul pe care 
l-a avut domnitorul în editarea lor: den porunca şi cu toată 
cheltuiala..., cu cheltuiala şi privegherea..., cu hotărârea..., cu 
voia sa..., den îndemnul şi toată cheltuiala prea luminatului şi 
blagocestivului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Românească 
Ioan Constandin Basarab Voevod108, care se îngrijea să se dea 
la proslavnici în dar spre folosul de obşte al neamului românesc 
de pretutindeni. De aceea, cărţile ieşite de sub teascurile 
muntene au ajuns nu numai în bisericile din Transilvania şi 
Maramureş, ca un reflex al apărării ortodoxiei de acolo, ci şi 
în bisericile moldovene109. Era meritul domnitorului, dar şi al 
altui cărturar venit la noi din Iviria sau Georgia, ieromonahul-
tipograf, episcopul, apoi mitropolitul Antim Ivireanul, consi-
derat – alături de Coresi – drept cel mai mare tipograf din 
vechea cultură românească110. Datorită lui, domnia lui Brân-
coveanu a devenit ce mai frumoasă epocă din arta tipografică 
românească […] Este meritul de neuitat al acestui iberic Antim, 
trecut pe la Muntele Athos, simplu tipograf la început, apoi 
episcop de Râmnic111. Acest strălucit reprezentant al voinţei 
lui Brâncoveanu […] devine un tenace propagator al scrisului 
românesc prin tipar, reeditând în româneşte Molitvelnicul, 
Octoihul, Liturghierul şi Ceaslovul, tipărituri care, alături de 
ale altor cărturari vor întemeia în conştiinţa publică a vremii 
drepturile imprescriptibile ale limbii române în biserică112.

Printre lucrările mai importante tipărite în această vreme, 
cu circulaţie relativ intensă, menţionăm câteva: Floarea daru-
rilor, Vieţile paralele ale lui Plutarh, Pildele filozofeşti (în greacă), 
Varlaam şi Ioasaf (roman popular), Războiul Troadei şi Alexan-
dria (opere inspirate din antichitatea greacă care au circulat 
mult timp în manuscris), Viaţa lui Esop sau Esopia, Manual 
împotriva schismei papistaşilor de Maxim Peloponesianul, 
Pravoslavnica mărturisire (versiunea românească a lucrării 
mitropolitului Petru Movilă, făcută de Radu Greceanu), Dida-
hiile lui Antim (predici ce cuprind printre altele şi puternice 
accente antifeudale), Capete de poruncă (manual de drept 
civil scris şi tipărit de Antim) o Gramatică slavonă a aceluiaşi 
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Antim, calendare cu pronosticuri traduse din limba italiană 
pentru perierghia (curiozitatea) domnitorului Brâncoveanu, 
Proschinatarul Ierusalimului şi a toată Palestina (prima operă 
tipărită în limba turcă, Bucureşti, 1701), apoi o serie de tipări-
turi în limbile greacă, slavonă, greco-arabă şi turcă113, pentru 
credincioşii arabi ortodocşi din Patriarhia Antiohiei şi pentru 
cei georgieni, compatrioţii lui Antim114. Noi deveniserăm 
patronii culturii greceşti – scria Nicolae Iorga – cum deveni-
serăm patroni ai ortodoxiei prin aceia că asupra noastră trecu-
seră toate datoriile în acelaşi timp cu tot prestigiul, toată înflu-
enţa şi toată situaţia de hegemonie a împăraţilor bizantini115.

Totodată, despre domnia lui Constantin Brâncoveanu au 
fost scrise două cronici: cea a lui Radu Greceanu, intitulată 
Viaţa lui Constantin Brâncoveanu şi Anonimul brâncovenesc, 
care redau cu amănunte faptele din aceşti ani, ceea ce i-a 
făcut pe cercetători să conchidă că autorii cronicilor au avut 
acces la principalele acte ale cancelariei domneşti sau au 
fost martori ai evenimentelor descrise116. Dar cele mai de 
seamă lucrări din această perioadă au fost, fără îndoială, cele 
două mari cronici muntene: Letopiseţul cantacuzinesc şi Leto-
piseţul Bălenilor, lucrarea istorică neterminată a stolnicului 
Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, şi, aşa cum 
am precizat mai sus Biblia de la Bucureşti, a cărei tipărire a 
fost încheiată în 1688, în vremea lui Brâncoveanu117.

Prin numeroasele cărţi tipărite în limba română, epoca 
lui Brâncoveanu a contribuit, pe de o parte, la desăvârşirea 
introducerii limbii române în serviciul divin al Bisericii Orto-
doxe Române, iar pe de altă parte, la o mai trainică fixare 
a limbii literare române. În mare măsură limba tipăriturilor 
româneşti din această perioadă este foarte apropriată de 
limba vorbită astăzi de poporul nostru, ea stând la temelia 
limbii noastre literare. În multe cărţi se întâlneşte o limbă 
naturală românească cu o frază curgătoare şi cu material 
lingvistic folosit şi priceput de toţi118.

Iubitor de cultură, domnitorul a izbutit, ajutat de 
Sevastos Kymenitis, să reorganizeze şcoala cu predare în 
limba greacă din Bucureşti, întemeiată în timpul lui Şerban 
Cantacuzino, încât ea a devenit o şcoală superioară, o 
Academie Domnească. Instalată în chiliile mănăstirii Sfântul 
Sava, pe locul clădirii de azi a Universităţii şi a statuii lui Mihai 
Viteazul119, Academia a fost în grija permanentă a domnito-
rului, care, pentru a-i asigura banii necesari întreţinerii, i-a 
dăruit din veniturile sale 30.000 de taleri, depuşi la o bancă 
din Veneţia, urmând ca dobânda anuală de 810 taleri să fie 
destinată şcolii. La 9 septembrie 1707, i-a conferit 50 de lei 
pe an din vama lacului Greaca, urmând ca din aceşti bani să 
se acorde ajutoare elevilor străini sau celor lipsiţi de mijloace 
materiale: ca să aibă vreun mijloc de trai ucenicii străini şi cei 
lipsiţi de ajutor, am socotit că trebuie să-i miluim de la vama de 
aici, a Greacăi, cu 50 de lei pe an120. 

Pe lângă Academia Domnească de la Sfântul Sava func-
ţionau în Bucureşti, în acea vreme, şi Şcoala domnească de 
slavonie de la biserica Sfântul Gheorghe-Vechi, existentă din 
secolul al XV-lea şi reorganizată de Şerban Cantacuzino şi 
Şcoala de la Colţea, înfiinţată de spătarul Mihai Cantacuzino 
(a cărui statuie se vede şi azi în faţa spitalului Colţea), desti-
nată pentru cei ce poftesc a nu-şi pierde în zadar vremea tine-
reţilor, în dar vistierul învăţăturii să poată să câştige121. 

O imagine a întregii vieţi culturale în timpul lui Constantin 
Brâncoveanu ne-o oferă şi celelalte şcoli, orăşeneşti sau pe 
lângă biserici şi mănăstiri, în care învăţau copiii de preoţi, de 

meseriaşi şi de negustori. Sunt atestate documentar şcoli 
la Târgovişte, Câmpulung (înfiinţată de Antonie Vodă din 
Popeşti), Râmnicu-Vâlcea (îşi desfăşurau activitatea Vlad 
grămăticul şi Alexandru dascălul), Buzău, Râmnicu-Sărat, 
Focşani, apoi la mănăstirile Cozia, Bistriţa, Govora, Brâncoveni, 
Snagov, Menedic (Vintilă Vodă), Aninoasa, Târgşor, Hurezi etc. 
Sunt consemnate şcoli şi nume de dascăli şi în mediul rural, 
la Jiblea – Râmnic, cu dascălul Barbu, la Olăneşti –Vâlcea, 
cu dascălul Ioan Deanovici, probabil la Rucăr, unde copia 
manuscrise Teofil grămăticul şi altele122.

Toate aceste şcoli, dar şi bibliotecile ce vor fi existat la 
mănăstirile Mărgineni, Hurezi, Snagov, Govora, Dealul etc.123 
arată că în Ţara Românească era un centru înaintat de cultură. 
Pentru desfăşurarea acestui bogat şi variat program cultural-
religios, Brâncoveanu va iniţia şi va susţine o amplă activitate 
care îi va aduce meritul de voevoda della cultura124 (voievod 
al culturii). Prin tot ce a realizat în domeniul culturii, ajutat 
de cărturari de prestigiu, fie români, fie străini, el a creat o 
epocă nouă, de renaştere culturală şi artistică, prin care s-au 
deschis perspective noi şi luminoase culturii româneşti de 
mai târziu125. De aceea – menţionează G. M. Cantacuzino – 
domnia brâncovenească este mai mult decât un simplu capitol 
al evoluţiei noastre, ea începe o eră nouă în care mai trăim, ea 
însemnează începutul maturităţii noastre artistice126. 

În schimb, fiind construit pe o bază economică redusă, 
supusă exigenţelor haotice ale Porţii otomane, modelul 
cultural, inspirat şi dirijat de curtea brâncovenească, nu a 
cunoscut iradierea modelelor francez sau englez, deşi a 
însufleţit diverşi oameni de cultură din Balcani şi Orientul 
apropiat. Analizând însă operele acestei epoci, se poate 
vorbi despre o iradiere sud-est europeană a modelului român, 
aşa cum trebuie să ţinem seama de aceste modele de concen-
trare atunci când refacem cultura europeană în totalitatea ei. 
Conţinutul modelului brâncovenesc a fost legat de timp, aşa 
cum se întâmplă cu toate modelele, dar el a supravieţuit prin 
partea cea mai nobilă a oricărui model, prin formele artistice, şi 
a conturat un stil. Ceea ce menţine acest stil în adâncul conşti-
inţei româneşti este, fără îndoială, sacrificiul marelui voievod 
care a dat perenitate operei sale127. Prin urmare, plin de vred-
niciie şi înţelepciune, Brâncoveanu a reuşit să atingă în timpul 
domniei sale culmea cea mai înaltă a culturii vechi româneşti 
în Muntenia128.

Pecetluită de un sfârşit tragic, domnia lui învederează 
urmaşilor personalitatea unui cârmuitor abil şi înţelept care 
a ştiut să folosească toate atributele puterii pentru a apăra şi 
consolida, ca legatar legitim al moştenirii Basarabilor, integri-
tatea statului său şi înflorirea culturală din Ţara Românească129. 
După cum îl caracterizează Nicolae Iorga, a ştiut, în curs de un 
sfert de veac […] prin acea largă operă de cultură răsăriteană, 
de cultură în toate limbile Răsăritului, prin găzduirea frunta-
şilor bisericeşti ai Orientului, patriarhi, mitropoliţi, dascăli, prin 
operele lui de ctitorie la toate „locurile sfinte”, el a ştiut, faţă de 
regiunile siriene, arabe, caucaziene supuse ori vasale turcilor, 
ca şi faţă de grecitatea europeană, să înlocuiască pe împăraţii 
bizantini de odinioară, ca urmaş legitim al cărora era privit. 
Domn autonom în ţara lui, înconjurat cu prestigiu superior 
al cesarilor constantinopolitani ai lui Constantin cel Mare, în 
întrega lume a Orientului, aceasta a fost situaţia lui Constantin 
Vodă Brâncoveanu130.
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Dr. Luminiţa GIURGIU1

1934. CEREMONIALUL DE REÎNHUMARE A 
DOMNITORULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

În perioada interbelică, în atenţia Consiliului de Miniştri 
au stat şi desfăşurarea unor ceremoniale prin care opiniei 
publice să i se inducă sentimente de mândrie faţă de trecutul 
glorios, de apartenenţă la o istorie plină de fapte măreţe, 
înălţătoare.

Alături de Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir s-a aflat şi 
Constantin Brâncoveanu. Lunga sa domnie, începută în anul 
1688, s-a încheiat în mod tragic la 15 august 1714. Epoca 
este una a negocierilor, echilibrului, a relaţiilor interperso-
nale cu liderii contemporani lui. Ţara Românească a reuşit 
să-şi menţină autonomia între Imperiile Otoman, Ţarist 
şi Habsburgic. În această perioadă de linişte Constantin 
Brâncoveanu a iniţiat o politică de dezvoltare a culturii, 
de construire a unor aşezăminte laice şi bisericeşti, care se 
disting printr-un stil arhitectural propriu.

Averea imensă, dar şi intrigile au determinat sfârşitul său 
tragic. Refuzând trecerea la mahomedanism în schimbul 
libertăţii, Constantin Brâncoveanu a preferat moartea în 
demnitate alături de cei patru fii ai săi şi de sfetnicul Ianache 
Văcărescu. Data de 15 august - Praznicul Adormirii Maicii 
Domnului - a reprezentat sfârşitul unei mari personalităţi. 
Au fost decapitaţi la Ialy-Kioşc, în apropierea Marelui Serai, 
în prezenţa sultanului Ahmed al III-lea, a vizirului Gin Ali, 
precum şi a ambasadorilor marilor puteri europene. Trupu-
rile celor şase martiri au fost aruncare în apele Bosforului, iar 
capetele au fost înfipte în zidurile seraiului unde au stat trei 
zile. Pe ascuns, rămăşiţele au fost îngropate, nu departe, în 
Insula Halchi, în Biserica Mănăstirii Maicii Domnului, căreia 
Constantin Brâncoveanu îi făcuse danii.

Doamna Marica, după închisoarea şi exilul impus de 
otomani, s-a reîntors în ţară în anul 1716. În anul 1720 a adus 
şi înhumat osemintele lui Constantin Brâncoveanu în Bise-
rica Sfântul Gheorghe Nou, între mormintele lui Ion Mavro-
cordat şi Grigorie Brâncoveanu. Pe lespedea mormântului 
nu a fost înscris numele, ci a fost săpată numai stema Ţării 
Româneşti.

În anul 1934, la iniţiativa patriarhului Miron Cristea, cu 
prilejul praznicului Sfinţilor Mari Împăraţi, întocmai cu Apos-
tolii, Constantin şi mama sa Elena, sicriul cu osemintele 
Domnului Constantin Brâncoveanu au fost aduse, în cadrul 
unei fastuoase ceremonii, la Catedrala Patriarhală, unde s-a 
desfăşurat procesiunea religioasă, după care au fost reînhu-
mate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde se regăsesc 
şi astăzi. Programul solemnităţii desfăşurate în Bucureşti2 
se regăseşte în fondul creat de Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri.

Din anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe îi va 
trece pe cei şase în rândul sfinţilor, cu zi de prăznuire 16 
august.

* * *

Nr. 2378 din 19 mai 1934

Domnule Ministru,

Am onoarea a vă înainta odată cu aceasta, Programul 
pentru comemorarea şi reînhumarea osemintelor marelui 
martir domnitor Constantin Brâncoveanu şi vă rugăm din 
partea dlui. Prim-ministru să binevoiţi a da dispoziţiile ce 
le veţi găsi de cuviinţă pentru executarea lui, în ce priveşte  
Departamentul Dvs.

Totodată vă rugăm să binevoiţi a desemna un funcţionar 
care să ia contact cu Prefectul Poliţiei pentru fixarea străzilor 
şi a locului pe trotuar ce urmează să-l ocupe fiecare şcoală 
din Capitală, care va fi plasată, conform programului de la 
Patriarhie, până la Biserica Sf. Gheorghe Nou, pe tot parcursul 
ce-l va urma cortegiul.

Biserica Sf. Gheorghe Nou
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Se vor da de asemeni, dispoziţiile necesare în ceea ce 
priveşte Clerul.

Secretar general,
                                      Şeful Serviciului Secretariatului
                                                                 

Domnului ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor.

* * * 

PROGRAMUL COMEMORĂRII MARTIRULUI 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Notă introductivă

Ceremonia comemorării măritului Constantin Brân-
coveanu, va avea loc în ziua de 21 mai 1934, cu următorul 
program:

În dimineaţa zilei de 21 mai a.c. se va săvârşi în para-
clisul Palatului Patriarhal Liturghie de pomenire pentru 
domnitorul martir Constantin Brâncoveanu, de către clerul 
Sfintei Patriarhii (fără cor) în prezenţa I.P.S. Patriarh şi a PP. SS. 
membrii care vor fi de faţă. Serviciul religios se va sfârşi cel 
mai târziu la orele 8.30-9.00.

În acest timp sicriul cu relicvele Marelui Constantin se 
va afla în mijlocul paraclisului sub policandru, aşezat pe un 
catafalc anume amenajat din timp.

Între orele 9-10 urmează sosirea M.S. Regelui, M.S. 
Marelui Voievod Mihai, M.S. Reginei Mamă, M.S. Regina 
Elisabeta, A.S.R. Principele Nicolae cu toată Curtea, Corpului 
Diplomatic, Primului ministru cu întreg Guvernul, înaltelor 
autorităţi militare, civile şi PP. SS. membrii ai Sf. Sinod.

La orele 10 fix patru episcopi ridică sicriul cu oseminte şi-l 
duc pe drumul indicat în protocol în curtea Sf. Mitropolii, în 
faţa bisericii catedrale, aşezându-l pe catafalc.

Urmează imediat parastasul de pomenire, în prezenţa 
M.S. Regelui, Curţii Regale, reprezentanţilor străini, Guver-
nului şi a înaltelor autorităţi civile şi militare.

După săvârşirea parastasului începe procesiunea în 
sunete de clopote şi salve de tunuri pe parcursul indicat, 
până la Biserica Sf. Gheorghe Nou, unde se oficiază, un 
trisaghion, iar sicriul se coboară în cripta din biserică, din 
vreme pregătită. Pe tot parcursul se fac trei opriri la: Biserica 
Domniţa Bălaşa, ctitorie brâncovenească, în faţa Universităţii 
şi la Biserica Sf. Gheorghe Nou.

Desfăşurarea programului

20 mai a.c.: Preotul C. Popescu, parohul Bisericii Sf. 
Gheorghe Nou şi cu arhim. Filaret Jocu şi protos. Nicodem 
Zamfirescu, arhid. Evghenie Orghidan şi ierod. Lavru, sluji-
tori ai Patriarhiei, înveşmântaţi, preoţii cu epitrahil şi diaconii 
în stihare, la orele 6 p.m., după rostirea unui trisaghion, vor 
ridica sicriul cu osemintele domnitorului Constantin Brânco-
veanu şi le vor transporta la Sf. Patriarhie, unde le vor depune 
în paraclisul Patriarhal.

La ora 7: clerul şi cântăreţii ai Patriarhiei cu P.S. Platon 
Ploeşteanu vicar, vor săvârşi Sfânta Priveghere, vestită Capi-
talei de clopotul cel mare şi de clopotele tuturor bisericilor 
din oraş.

În cursul nopţii candelele vor arde fără încetare, patru 
făclii de ceară curată vor străjui catafalcul la colţuri, iar din 
ceas în ceas, tinerii monahi ai Seminarului Călugăresc din 
Sfânta Mănăstire Cernica – patru câte patru – vor priveghea 
la căpătâi, rostind – după o ordine înainte stabilită – psalmii 
de umilinţă ai împăratului David.

21 mai a.c.:
Dis-de-dimineaţă, ora 7-8.30, P.S. Arhiereu Titu Târgo-

vişteanul sau în lipsă P.S. Arhiereu Platon Ploeşteanul, 
împreună cu clerul catedralei, preoţii: arhim. Filaret Jocu şi 
protos. Nicodem Zamfirescu şi diaconii: arhid. Evghenie şi 
ierod. Lavru vor sluji Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date 
de cei patru cântăreţi ai Patriarhiei. Sunt de faţă: I.P.S. Patriarh 
al României, PP. SS. membrii  ai Sf. Sinod şi înaltele autorităţi 
care vor fi de faţă. În timpul Sf. Liturghii, sicriul cu osemintele 
rămâne la locul său, adică în mijlocul paraclisului, străjuit de 
patru ieromonahi sau ierodiaconi de la Seminarul Monahal 
Cernica, fiind îmbrăcaţi curat, cu camilafcă, metanie şi lumini 
de ceară curată având în mână.

Între orele 9-9.45 vor ocupa locurile specificate în planul 
întocmit de noi, de comun acord cu Prefectul Poliţiei, în 
curtea Mitropoliei, invitaţii: I.P.S. Patriarh al României, PP. 
SS. membrii ai Sf. Sinod, mitropoliţi şi episcopii străini, 
Corpul Diplomatic, invitaţi străini, preşedintele Consiliului 
de Miniştri, membrii Guvernului, înaltele autorităţi civile şi 
militare, corul învăţătorilor sub conducerea prof. N. Oancea. 
Nimeni nu pătrunde în curtea Sf. Patriarhii, fără de invitaţie 
specială eliberată de autorităţile competente şi anume: 
Preşedinţia Consiliului de Miniştrii pentru înaltele autori-
tăţi civile, Ministerul de Externe pentru Corpul Diplomatic, 
Ministerul de Război pentru autorităţile militare, Prefectura 
Poliţiei pentru cler, oaspeţi şi alte persoane.

Ministerul de Interne prin Siguranţa şi Prefectura Capi-
talei va ordona să se aşeze gărzi la cele două căi de pătrun-
dere în curtea Mitropoliei, delegaţii săi [vor controla] riguros 
toate invitaţiile. Pentru identificarea clerului, în comisia de 
control va lua parte Pc. Protoereu al capitalei Traian Vinti-
lescu.

La ora 9.55 autorităţile specificate găsindu-se de faţă la 
locurile indicate, soseşte M.S. Regele cu toată Curtea, care 
este întâmpinat şi condus la locul său de I.P.S. Patriarh.

Imediat după sosirea M.S. Regelui, porneşte cortegiul, 
cu osemintele Domnitorului din mijlocul paraclisului care se 
desfăşoară precum urmează:

În frunte se găsesc 16 călugări, patru înainte, fără nimic în 
mână şi 12 cu ripide, aleşi dintre elevii Seminarului Cernica, 
îmbrăcaţi în mantie, cu camilafcă şi metanie, aranjaţi patru 
câte patru, după înălţime, cei mai mărunţi înainte şi cei mai 
înalţi pe urmă.

După ei vin diaconii Patriarhiei cu potcapuri în cap, 
înveşmântaţi şi cu cădelniţe în mână: ierod. Petru şi Nicolae 
înainte, purtând lumânări şi apoi ierod. Evghenie şi Lavru 
cu trichere şi dichere, cădind. Urmează: arhim. Iustin Şerbă-
nescu, protos. Nicodem Zamfirescu, împreună, iar după 
ei: arhim. Filaret Jocu şi arhim. Serafim Georgescu stareţul 
Sfintei Mănăstiri Sinaia. Toţi preoţii sunt înveşmântaţi cu 
epitrahil şi sfită, poartă camilafcă şi bastoane în mână.

Îndată, după ei, vine sicriul cu oseminte purtat de patru 
arhierei: P.S. Tit Târgovişteanu, vicarul Sfintei Patriarhii şi P.S. 
Grigore Botoşăneanul, vicarul Sfintei Mitropolii a Moldovei, 
înainte, iar la urmă: D.S. Grigore al Aradului şi P.S. Nifon al 
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Huşilor. Sunt înveşmântaţi cu: epitrahil şi omofor, şi poartă 
camilafce. Ei duc sicriul cu oseminte pe umeri.

La pornirea cortegiului din paraclis, cântă corul Oancea: 
„Plâng şi mă tânguiesc...”.

Parcursul cortegiului este acesta: plecarea din mijlocul 
paraclisului, sala paraclisului, salonul cel mic, holul Palatului, 
ieşirea prin intrarea principală a Palatului şi coborârea pe 
treptele Palatului până la masa din curte.

În curte se află o masă. Masa este îmbrăcată în pluş de 
culoarea vişinei putrede, ca poala Sfintei Mese. Pe masă se 
găsesc două sfeşnice cu picioare.

Venind cortegiul, cei 16 călugări trec în careul corului la 
locul rezervat lor, diaconii, preoţii şi arhiereii la locurile lor şi 
imediat începe parastasul.

Parastasul se oficiază de I.P.S. Patriarh Miron, înconjurat 
de înaltul cler. Răspunsurile se dau de corul dlui Oancea. 
Toate după un tipic anume rânduit, în care se va specifica 
slujba, cine şi ce trebuie să răspundă fiecare. Tipicul se comu-
nică din vreme personalului şi se face repetiţie mai înainte.

Înainte de „Veşnica Pomenire” Sanctitatea Sa Patriarhul 
cuvântează.

La „Veşnica Pomenire”, un călugăr aşezat pe treptele Cate-
dralei, cu mantie şi camilafcă dă în toacă, răspunde clopotul 
cel mare şi clopotele oraşului, se trag 101 lovituri de tunuri 
după care se desfăşoară procesiunea în acest chip:

Organele în drept, Preşedinţia Consiliului de Miniştrii, 
sesizate de noi, vor aranja ca pe tot parcursul procesiunii 
străzile să fie măturate, aşternute cu nisip şi udate, casele, 
prăvăliile şi instituţiile pavoazate cu drapele şi coroane naţi-
onale. Circulaţia pietonilor şi autovehiculelor întreruptă de 
la o anumită oră. Şcolile, după gradul lor de învăţământ, 
masate în puncte precise, începând de la Patriarhie, până la 
ora 9 fix cel mai târziu. Din loc în loc aranjate muzici mili-
tare, care să intoneze „Rugăciunea”, când cortegiul ajunge în 
dreptul lor. 

Ordinea va fi menţinută de: Armată, Jandarmerie, 
Poliţie şi Siguranţă. Pe tot parcursul vor fi înşirate rânduri 
de jandarmi sau şi alte arme: unul în faţă şi altul în spate, 
pe trotuare unii pe dreapta, iar pe stânga şcolile. În spatele 
lor şcolile, începând în mod ierarhic chiar din Piaţa Bibescu 
Vodă, Biserica Sf. Gheorghe Nou, dincolo de grilaj, curtea ei 
prin urmare, înconjurată de armată, care să împiedice îmbul-
zeala publicului. Cortegiul va fi încadrat la jandarmi în ţinută, 
escorta regală sau şi de poliţişti, mergând pe lângă bordura 
trotuarului, la distanţe reglementare şi mişcându-se odată 
cu cortegiul.

Cortegiul se alcătuieşte şi se mişcă în felul următor:
În Piaţa Bibescu Vodă, chiar la intrarea aleii către Patri-

arhie se găseşte un cordon de deschidere a cortegiului, iar 
lângă el trăsura prefectului de poliţie, care vine aici după ce 
prefectul a condus în curte Patriarhiei pe M.S. regele.

În capul aleii din dreapta, cum mergi spre ieşire se află 
paracliserul Nicolae Cenuşe, de la Patriarhie, îmbrăcat în 
vesminte şi purtând crucea patriarhală. După el vin cântă-
reţii din oraş cu prapore, îmbrăcaţi în orar şi stihar şi cei patru 
cântăreţi ai Patriarhiei, în ordinea stabilită, înveşmântaţi şi 
cu lumini în mână. Apoi corul „Carmen” sub conducerea dlui 
prof. I. Chirescu sau în lipsa acestuia corul Bisericii Amzei, 
de sub conducerea dlui prof. N. Lungu, care să cânte pe tot 
timpul procesiunii bucăţile stabilite cu ei în de comun acord. 
Corul stă aşezat în grup compact, după voci, pregătit să 

înceapă cântarea la timpul rânduit.
După cor urmează călugăriţele din eparhie şi din ţară, 

îmbrăcate în camilafcă şi cu lumini în mână, iar îndată stare-
ţele, îmbrăcate cu camilafcă şi cu mantie, cu lumânări şi 
bastoane în mână. Stareţele vor urma ordinea vârstei şi a 
rangurilor: adică cele tinere întâi, cele bătrâne după ele, iar 
cele cu cruce în urma acestora. La urma călugăriţelor vine 
Seminarul Monahal Cernica cu elevii săi, tot după ordinea 
vârstei a hirotoniei şi a rangurilor şi imediat călugării din 
ţară şi apoi stareţii mănăstirilor, păstrând aceiaşi dispoziţie 
ca şi stareţele. Marele ecleziarh arhim. Galaction Cordun sau 
delegatul său păr. prof. ierodiacon Firmilian, îi va aşeza în 
ordine mai înainte de pornire.

După aceştia urmează diaconii Capitalei, în stihar şi cu 
culioane, purtând în mâine lumini, cădelniţe şi ripide, aşezaţi 
în ordinea aici stabilită: lumini, cădelniţe şi ripide.

Urmează apoi preoţii Capitalei cu epitrahil culion şi brâu 
şi cu cruci în mână. Cei tineri înainte, cei bătrâni şi apoi cei cu 
ranguri. Aceştia din urmă vor purta însemnele rangurilor sau 
dregătoriilor lor: adică brâie de distincţie, culionul colorat şi 
crucea.

După cinci rânduri de preoţi, aşezaţi în rând patru câte 
patru, vine la distanţă de un metru un protopop, care să 
supravegheze ordinea, buna rânduială şi cuviinţa, îmbrăcat 
ca şi preotul, cu culion roşu cu lumină şi baston în mână.

După preoţii Capitalei vin consilierii: preoţii Negulescu, 
Dron, Elehorschi, Comerzan, Iordănescu, Bulacu, Moldovan 
şi Crăciunescu.

Călugăriţele, călugării, diaconii şi preoţii, începând de la 
Patriarhie, în dreptul intrării în Camera Deputaţilor şi până 
în Piaţa Bibescu Vodă, acolo unde va ajunge şirul lor, sunt 
orânduiţi, pe aleea din dreapta, cum mergi către ieşire, pe 
marginile trotuarelor: doi într-o parte şi doi în cealaltă parte 
a aleii. Lângă bordură în faţa lor se găsesc, din distanţă în 
distanţă, jandarmii care încadrează cortegiul şi se mişcă 
împreună cu el, iar în spatele lor şirul dublu al soldaţilor, care 
menţin ordinea.

La semnalul de pornire, cele două şiruri se unesc în 
mijlocul aleii, aşa ca să meargă patru câte patru.

Plecarea cortegiului se face astfel:
După cuvântarea I.P.S. Patriarh, diaconul Lavru rosteşte 

„Întru fericita adormire...”, călugărul din faţa Bisericii Cate-
drale loveşte în toacă, clopotul cel mare începe să sune, iar 
după el clopotele bisericilor. Tunurilor forturilor răspund 
cu 101 lovituri de tun, iar călugării, diaconii şi preoţii din 
cortegiu coboară după trotuar şi se încolonează.

În acest timp clerul cântă „Veşnica Pomenire” I.P.S. Patriarh 
rosteşte: „Pentru rugăciunile...”. Corul răspunde: Amin şi 
îndată porneşte cântând... şi se încolonează la spatele consi-
lierilor.

Urmează arhiereii, episcopii şi mitropoliţii patru câte 
patru şi în ordine ierarhică, toţi în epitrahil, omofor, camilafcă 
şi cu bastoane în mână.

Vine îndată I.P.S. Patriarh, încadrat de: arhim. Iustin Şerbă-
nescu şi protos. Nicodem Zamfirescu înainte şi arhim. Filaret 
Jocu şi Serafim Georgescu după. Apoi cei patru diaconi 
ai Patriarhiei: Petru şi Nicolae înainte, Evghenie şi Lavru în 
urmă, având în mâini: cădelniţe şi lumini, primii lumânări, cei 
din urmă trichere şi dicher.

Îndată cei 16 călugări în mantie şi camilafce şi metanii ies 
din rândul corului şi se aşează: patru înainte purtând ripide, 
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patru apucă sicriul şi-l poartă pe umeri, patru îi încadrează 
pentru schimb, iar patru cu ripide vin în urmă.

Distanţa între sicriu şi între călugării cu ripide şi înainte şi 
înapoi este de un metru.

După aceştia urmează: M.S. Regele, Prinţul Brânco-
veanu, dra Bibescu, Curtea Regală, Preşedintele Consiliului, 
Guvernul etc. Corpul Diplomatic, invitaţii, clericii (străini) 
militari, civilii.

Între sicriu încadrat de călugări şi între diaconii dinainte 
se păstrează distanţă de patru metri, iar între sicriu şi înalta 
asistenţă care urmează, distanţa de trei metri.

Cortegiul este închis de un alt cordon de jandarmi.
După ce se termină încolonarea toaca dă semnalul de 

plecare, clopotele sună, iar cortegiul se mişcă. Călugărul cu 
toaca rămâne la locul său şi apoi se dezbracă.

Procesiunea se desfăşoară pe următorul parcurs:
Curtea Sf. Patriarhii, pornirea prin faţa Camerei Deputa-

ţilor, aleea din dreapta, Piaţa Bibescu Vodă, str. Bibescu Vodă, 
Bdul Maria, Splaiul Independenţei [Spitalul] Brâncovenesc, 
Piaţa Senatului, Cal. Victoriei până la Alcalay, Bdul Acade-
miei, str. Colţei, Biserica Sf. Gheorghe Nou.

Pe tot acest parcurs, muzicile militare vor intona „Rugă-
ciunea” când fruntea cortegiului ajunge în dreptul lor, şi vor 
înceta după scurgerea cordonului de închidere.

Se fac trei stări: la Biserica Domniţa Bălaşa, ctitorie brân-
covenească, Universitate şi Biserica Sf. Gheorghe Nou.

Când sicriul cu oseminte ajunge în aceste puncte în faţa 
lor, cârmacii grupelor, protopopi şi stareţi, în mod discret, 
dau cuvânt de oprire. Corul din frunte încetează. Iar diaconii: 
Evghenie la Domniţa Bălaşa, Lavru la Universitate şi Petru la 
Sf. Gheorghe rostesc ectenia mică a morţilor. Ecfonisul „Că 
Tu eşti Învierea...” îl rostesc: la Domniţa Bălaşa I.P.S. Patriarh, 
la Universitate I.P.S. Pimen al Moldovei, iar la Sf. Gheorghe 
Nou I.P.S. Mitropolit al Ardealului. În lipsa acestora, cei după 
dânşii.

Răspunsurile se dau de către cei patru diaconi ai Patri-
arhiei, bisericeşte. Pe tot drumul procesiunii clopotele şi 
toacele nu încetează.

La Biserica Sf. Gheorghe Nou:

Ajungând fruntea cortegiului acolo, şi biserica fiind 
înconjurată de armată aşa fel ca să rămână toată curtea şi 
grădina libere de public, se desface cortegiul în două şiruri 
de câte două persoane unul şi se aranjează de dl. maior 
Papadopol pe dreapta şi pe stânga, la intrare, înăuntrul 
curţii, călugăriţele şi călugării înlături jos în curte, diaconii 

Capitalei între dânşii şi preoţii pe treptele bisericii, lăsând 
spaţiu pentru trecere.

Intră înăuntru numai: cei patru preoţi ai Patriarhiei, 
membrii Sf. Sinod, patru diaconi ai Patriarhiei, sicriul încadrat 
de călugării săi, M.S. Regele, Familia Regală, I.P.S. Patriarh, 
curtea şi toată oficialitatea.

Se va păstra cu cea mai mare stricteţe această ordine, 
protoierei şi stareţii fiind direct răspunzători de oricine ar 
cuteza să intre înăuntru, în afară de cei arătaţi. Corul rămâne 
afară şi tace.

Imediat începe corul Bisericii Sf. Gheorghe Nou în cafas, 
cântând troparul „Cu sfinţii fă odihnă...”, chiar de la uşa bise-
ricii, până lângă criptă. Alături de aceasta se găseşte o masă 
îmbrăcată de asemenea cu pluş. Călugării care duc sicriul, îl 
depun pe masă şi împreună cu purtătorii ripidelor se retrag 
imediat în faţa altarului pe trepte: cei fără ripide pe prima 
treaptă, iar cei cu ripide în spatele lor pe a doua treaptă. 
Toate luminile altarului, policandrului candelelor, amvonului 
sunt aprinse, iar uşile altarului deschise.

PP.SS. membrii ai Sinodului trec în faţa altarului, asistenţa 
rămâne ceva mai în urmă, cântăreţii trec la strana stângă, 
iar lângă criptă înaintează preoţii Patriarhiei şi parohul: doi 
într-o parte şi trei în cealaltă, diaconii la fel, I.P.S. Patriarh, M.S. 
Regele şi M.S. Marele Voievod şi eventual un reprezentant 
al Familiei Brâncoveanu, prinţul Brâncoveanu şi principesa 
Marta Bibescu.

Arhidiaconul Evghenie rosteşte ectenia mică a morţilor, 
răspunsurile le dă cântăreţii, ecfonisul parohul C. Popescu, 
iar diaconul Evghenie conduce pe I.P.S. Pimen să citească 
rugăciunea ce mică de dezlegare, ierodiaconul Lavru zice 
„Întru fericita adormire...” şi răspunde clerului „Veşnica pome-
nire...” odată, iar corul Bisericii Sf. Gheorghe de două ori.

În vremea când corul începe „Veşnica pomenire...” 
diaconii Patriarhiei apucă doi câte doi de colţurile sicriului 
şi-l coboară în criptă. Preotul paroh rânduieşte cele necesare 
şi ajută.

I.P.S. Patriarhul stropeşte sicriul în criptă cu vin, rostind 
formula „Al Domnului este pământul...” şi apoi „Pentru Rugă-
ciunile...”.

Apoi preoţii înainte PP.SS. membrii ai Sinodului, diaconii 
şi I.PS. Patriarh, conduc pe M.S. Regele la ieşire. În acest timp 
corul cântă iarăşi „Trăiască Regele”.

La ieşire armata dă onorurile, preoţii şi călugării fiind 
nemişcaţi la locurile lor, muzica militară sau în lipsa ei corul 
intonează „Imnul Regal” şi astfel ceremonia ia sfârşit, permi-
ţându-se după aceea accesul publicului în biserică.

NOTE

1 Serviciul Istoric al Armatei. 2 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri, dosar nr. crt. 2/1934, ff. 73-82.
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Dr. Teodora GIURGIU1

INSTITUŢIA CLERULUI ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Funcţionarea instituţiei religioase în Armata României a 
fost reglementată, pentru prima dată, prin Înaltul Decret nr. 603 
din 9/21 aprilie 1870 prin care a fost promulgat Regulamentul 
pentru clerul din armată permanentă, modificat succesiv prin 
legile din 1921 şi 1937. 

Instituţia Clerului Militar a purtat, succesiv, următoarele 
denumiri: Serviciul Religios (1916-1923), Inspectoratul Clerului 
Militar (1923-1941) şi Episcopia Armatei de Alba Iulia (1942-
1948).

Clerul militar a fost asimilat gradelor ofiţerilor de la căpitan 
la general-maior. Conducerea era asigurată de un arhireu, 
numit Episcop de Alba Iulia (asimilat gradului de general-
maior), subordonat pe linie militară ministrului de Război şi 
spiritual Patriarhului României.  Avea rang de inspector general 
de armă şi era senator de drept.

În atribuţiile sale erau prevăzute: controlul serviciilor reli-
gioase, fixarea atribuţiilor, menţinerea educaţiei religioase şi 
combaterea sectelor; elaborarea instrucţiunilor tehnice pentru 
funcţionarea serviciului religios la pace şi la război; elaborarea 

regulamentelor de funcţionare a serviciului religios în armată; 
controlul activităţii desfăşurate de preoţii militari; avizarea 
încadrărilor şi mutărilor preoţilor militari; dotarea unităţilor 
cu cele necesare oficierii serviciului religios la pace şi la război; 
oficierea serviciului religios cu ocazia inspecţiilor efectuate în 
unităţi; editarea revistei „Arma cuvântului” – organ oficial al 
Episcopiei Armatei, precum şi editarea de calendare, cărţi de 
rugăciuni şi de materiale de propagandă religioasă pentru uzul 
preoţilor militari.

La rândul său, Episcopul de Alba Iulia îşi subordona pe linie 
administrativă toţi preoţii militari, indiferent de ritul căruia îi 
aparţineau, spiritual fiind numai şeful preoţilor ortodocşi.

Averea Episcopiei Armatei era administrată şi controlată de 
un consiliu, numit pe trei ani, prin decizie ministerială, alcătuit 
din episcop – preşedinte, doi preoţi militari activi şi trei ofiţeri 
superiori activi – membri.

Supunem atenţiei actele normative care au reglementat 
activitatea Clerului Militar în a doua jumătate a secolului XIX şi 
în prima jumătate a secolului XX.

* * *

CAROL I
 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al 

Românilor
La toţi de faţă şi viitori sănătate.
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de stat la 

Departamentul de Război sub nr. 3584
Am decretat şi decretăm ce urmează:

REGULAMENT  
pentru  

Clerul din Armata Permanentă

Capitolul I

Art. 1 – Fiecare regiment sau batalion, formând corp 
aparte, pot avea câte un preot din religia dominantă a Româ-
niei, care primeşte salariul prevăzut prin buget.

Art. 2 – Aceşti preoţi se vor cere de corpuri, prin cale ierar-
hică, Ministerului de Război şi acesta, prin Ministerul Cultelor, 
va cere mitropolitului sau episcopului eparhiei unde se află 
corpul.

Art. 3 – Mitropolitul sau episcopul eparhiei va recomanda 
preoţi dintre cei de mir şi mai cu instrucţie.

Art. 4 – Preotul înrolat în armată face parte din statul 
major al corpului unde se află.

Art. 5 – Când vreunul din preoţi, prin vechime, conduită 
şi serviciile sale în armată, ar merita vreo recompensă, se va 
recomanda înaltelor autorităţi ecleziastice respective tot 

prin calea prevăzută la art. 2.
Art. 6 – Pentru abateri de la datorii, preoţii pot fi pedepsiţi 

de şeful corpului şi chiar suspendaţi în cazuri grave, în urma 
cărora se va raporta pe cale ierarhică ministerului, cerând 
reamplasarea lor.

Art. 7 – Preoţii în marşuri şi campanii vor avea drept la o 
ordonanţă.

Capitolul II  
Despre atribuţiile preoţilor militari

Art. 8 – Atribuţiile preoţilor sunt:
Serviciul divin în capela corpului (când asemenea există), 

serviciile religioase precum: mărturisirea, cuminecătura, 

1910. Aspect de la ceremonia înmormântării unui ofițer
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jurământul, sfinţirea apei la întâi ale fiecărei luni şi sancţi-
unea obiectelor etc. Botezul, cununiile şi înmormântarea 
militarilor din corp.

Art. 9 – În ajunul sărbătorilor, seara, preoţii vor face 
serviciu în paraclis. Duminicile şi praznicele împărăteşti 
publicate în „Monitorul Oastei”, preoţii vor ţine dimineaţa un 
serviciu divin, afară de cazurile neprevăzute: dacă timpul va 
permite, oamenii vor merge la biserica cea mai aproape, iar 
de nu acest serviciu se va oficia în capela corpului.

Art. 10 – Preoţii făcând serviciul divin în cazarmă, vor 
avea un militar grad inferior ca ajutor, care va şti citi şi cânta.

Art. 11 – Preoţii pot fi întrebuinţaţi ca profesori de carte în 
şcolile corpului, mai cu seamă pentru învăţământul catihetic.

Art. 12 – Preoţii militari sunt datori a însoţi orişiunde 
trupa.

Pe câmpul de bătaie ei stau la ambulanţe unde vor îngriji 
de bolnavi. La apel vor face rugăciuni de binecuvântarea 
trupei.

Art. 13 – Preotul este însărcinat cu păstrarea obiectelor 
sacre ce trebuie să aibă un corp, care vor fi înregistrate. 
Icoana corpului se va aşeza în capelă sau în cancelaria 
corpului unde va arde o candelă.

Art. 14 – Obiectele religioase strict necesare pentru servi-
ciul divin în cazarmă se vor cumpăra din masa generală de 
întreţinere a corpului.

Obiectele sunt cele următoare:
Veşmintele: 
Două rânduri de veşminte cu toate trebuincioase: una de 

damasc pentru serviciul zilnic şi alta de stofă bună pentru 
serviciul divin, la solemnităţi şi Te Deum.

Un antimis.
Argintării: 
O icoană îmbrăcată şi suflată, patronul corpului.
Două cruci pentru serviciu şi una bună pentru parade.
O cruce mare de lemn zugrăvită „Răstignirea Domnului” 

pentru comisia corecţională.
O evanghelie.
O candelă.
O cădelniţă.
Un rând de sfinte vase.
Un litier pentru anafură.
O căldăruşă.
Două păhăruţe pentru serviciu.
Două sfetnice, dintre care unul cu trei braţe.
O cristelniţă pentru sfinţirea apei.
O cutie şi o linguriţă pentru sântele preotului în marş.
Cărţi: 
 Un rând de cărţi bisericeşti afară de evanghelie şi de 

vieţile sfinţilor părinţi şi scrierile lor.
Un sipet bun de fier pentru păstrarea şi transportul 

obiectelor sacre.
Un birou acoperit pentru serviciu.
Art – 15 şi cel din urmă. Ministrul nostru secretar de stat 

la Departamentul de Război este însărcinat cu executarea 
ordonanţei de faţă.

Dată în Bucureşti, martie 1870
CAROL
Ministru secretar de stat la Departamentul de Război
G. MANU

* * *

LEGE  
privitoare la organizarea Clerului Militar2

Art. 1 – Se admit în cadrele armatei, pentru necesităţile 
confesionale şi ale dezvoltării sentimentului religios, preoţi 
militari activi, de orice rit. Ei vor fi numiţi prin decret Regal, în 
baza unui concurs.

Art. 2 – La fiecare regiment se numeşte câte un preot 
militar de ritul religios din care este formată majoritatea reli-
gioasă a elementelor care compun acel regiment.

Art. 3 – Pentru necesităţile confesionale ale minorităţilor 
religioase, în fiecare garnizoană de cel puţin patru corpuri de 
trupă, se numeşte câte un preot, sau pastor, sau rabin, sau 
imam de garnizoană pentru celelalte rituri.

Garnizoanele cu un efectiv mai mic de patru corpuri 
de trupă se ataşează, pentru cultul religios al minorităţilor, 
garnizoanelor mai apropiate care au preoţi, pastori, rabini şi 
imami de garnizoană titulari.

Aceşti preoţi, pastori, rabini sau imami pot fi numiţi dintre 
aceia care au fost în serviciul armatelor străine.

Ei sunt asimilaţi în grad şi drepturi cu preoţii militari de 
regiment.

Art. 4 – Preoţii militari sunt asimilaţi în grade ofiţereşti ca 
ierarhie proprie, ca poziţie, înaintare, drepturi şi îndatoriri 
militare, precum şi ca soldă şi pensie după cum urmează:

Preot de regiment, asimilat cu gradul de căpitan;
Preot de divizie, asimilat cu gradul de maior sau locote-

nent-colonel;
Preot de corp de armată şi şefii religioşi militari ai celor-

lalte rituri, asimilaţi cu gradul de locotenent-colonel sau 
colonel.

Inspectorul Clerului Militar, asimilat cu gradul de general.
Preoţii militari nu vor avea nici parohie, nici catedre.
Art. 5 – Inspectorul Clerului Militar va fi un arhiereu, 

membru al Sf. Sinod, ales dintre candidaţii recomandaţi de 
Sf. Sinod în înţelegere cu ministrul de Război şi care va fi 
numit episcop militar prin decret regal.

El va purta titlul de „Episcop de Alba Iulia”.
Episcopul militar va avea o jurisdicţie dublă, una spiri-

tuală şi alta administrativă.
Atribuţiile sale, fixate prin regulamentul legii, din punct 

de vedere administrativ, le va exercita asupra întregului cler 
militar, inclusiv preoţii pastori, rabinii şi imami din întreaga 
armată. Atribuţiile din punct de vedere spiritual, le va exer-
cita numai asupra preoţilor de rit greco-oriental.

Art. 6 – Preoţii, pastorii şi rabinii de garnizoană depind, 
din punct de vedere spiritual, de şefii religioşi ai riturilor lor.

Art. 7 – Preoţii militari, asimilaţi gradului de căpitan, se 
recrutează dintre licenţiaţii şi doctorii în teologie, după o 
practică de păstorie de 3 ani şi să nu aibă vârsta mai mare 
de 32 de ani.

Preoţii de divizii şi de corp de armată se recrutează dintre 
preoţii de regimente, după normele ce se vor prescrie în 
regulamentul legii: pentru început ei vor fi recrutaţi dintre 
preoţii, care au însoţit armata în timpul războiului, ţinându-
se seama de notele lor calificative şi de avizul chiriarhilor 
respectivi.

Art. 8 – Înaintarea preoţilor militari se va face la alegere 
şi vechime, după propunerile şefilor ierarhici, clericali şi mili-
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tari, conform avizului Consiliului Superior al Armatei, din 
care face parte şi inspectorul Clerului Militar.

Art. 9 – Toţi preoţii, până la vârsta de 60 de ani, în deplină 
stare de sănătate, vor forma cadrele de rezervă ale Clerului 
Militar şi vor servi la completarea efectivului necesar la 
mobilizare.

Art. 10 – Clerul Militar, din punct de vedere administrativ, 
este supus regulilor şi îndatoririlor generale prevăzute de 
legile şi de regulamentele pentru ofiţeri.

Dispoziţiile legii, în privinţa poziţiilor ofiţerilor şi a 
soldelor, sunt aplicabile şi Clerului Militar.

Art. 11 – În caz de mobilizare numărul de preoţi se 
completează cu preoţi militari admişi în cadrul de rezervă.

Art. 12 – Detalii asupra aplicării acestei legi se vor fixa 
prin regulamentul legii.

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 8 iulie 
anul 1921 şi s-a adoptat cu majoritate de cincizeci de voturi 
contra unu.

Vicepreşedinte, 
  G.G. Mironescu
Secretar,
  Ioan Papp

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa 
de la 19 iulie anul 1921 şi s-a adoptat cu majoritate de una 
sută şapte voturi contra două.

Vicepreşedinte, 
  Dr. A. Imbroane
Secretar,
  Teodor Muică

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită 
cu sigiliul statului şi publicată în Monitorul Oficial.

Dată în Bucureşti la 20 iulie 1921.
      

 
FERDINAND

Ministrul de Război  
General de brigadă Ioan Răşcanu
Ministrul Finanţelor N. Titulescu
Ministrul Cultelor şi Artelor Octavian Goga
Ministrul de Justiţie M. Antonescu

Nr. 3378

* * *
Jurnal nr. 783

Consiliul Miniştrilor în şedinţa de la 16 aprilie 1924 luând 
în deliberare raportul domnului ministru secretar de stat la 
Departamentul de Război sub nr. 13145 din 12 aprilie 1924.

Pe baza Înaltului Decret Regal nr. 1541 din 6 aprilie a.c.

Decidem:

Art. 1 – Regulamentul legii Clerului Militar, se aprobă sub 
rezerva sancţionării ulterioare a Majestăţii Sale Regele.  

Art. 2 – Domnul ministru de Război este însărcinat cu 

aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute în jurnalul 
de faţă.

Ion I.C. Brătianu
Al. Constantinescu
Dr. Anghelescu
Lepădatu
General Mărdărescu 
General Văitoianu
Ion Inculeţ
Tancred Constantinescu

REGULAMENT
pentru aplicarea legii privitoare la 

organizarea Clerului Militar
din 29 mai 19243

Scopul Legii Clerului Militar

Art. 1 – Pentru satisfacerea nevoilor confesionale şi 
pentru dezvoltarea sentimentului religios, se admit în 
cadrele armatei, pe baza art. 1 din Legea pentru organizarea 
Clerului Militar, preoţi militari activi de orice regiune şi rit 
recunoscut de Ministerul Cultelor.

Recrutarea Clerului Militar

Art. 2 – Preoţii militari de orice rit se recrutează prin 
concurs. Concursul are loc la o reşedinţă Metropolitană, 
hotărâtă de către Ministerul de Război prin decizie ministe-
rială.

Comisia de examinare va fi constituită astfel:
Preşedinte: Inspectorul Clerului Militar
Membrii:
Un colonel, delegat al Ministerului de Război;
Un preot militar de corp de armată;
Un profesor de la un liceu militar;
Un medic militar;
Un secretar al comisiei.
Comisia va fi numită prin decizie ministerială.
Art. 3 – Data concursului şi locurile vacante se publică în 

„Monitorul Oficial”, cu trei luni înainte de ziua fixată pentru 
concurs.

Concursul se va ţine ori de câte ori va fi nevoie să se 
completeze cadrele preoţilor militari activi.

Cererile de înscriere la concurs se trimit Inspectoratului 
Clerului Militar, cel puţin cu 10 zile înainte de data când are 
loc concursul.

Cererile vor fi însoţite de următoarele acte:
a) Extrasul de naştere prin care să se constate că vârsta 

candidatului nu este mai  mare de 32 ani (art. 7 din lege).
b) Actul de studii prin care candidatul să facă dovadă 

că posedă licenţa sau doctoratul în teologie, pentru cel de 
rit ortodox sau studii teologice echivalente recunoscute de 
Ministerul Cultelor, pentru cel de rituri minoritare.

c) Certificatul eliberat de chiriarhul sau şeful religios 
respectiv prin care să se constate că are o practică pastorală 
de cel puţin trei ani şi că are o bună purtare.

d) Avizul favorabil al P.S. Chiriarhi respectivi.
e) Declaraţia autentificată de tribunal, prin care candi-

datul se obligă a servi în armată ca preot militar activ timp 
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de 9 ani neîntrerupţi;
f ) Un certificat doveditor că este cetăţean român.
Comisia cercetează actele candidaţilor şi hotărăşte, prin 

încheierea unui proces-verbal, pe cei care vor fi admişi la 
concurs, precum şi pe cei care neavând actele cerute au fost 
respinşi.

Art. 4 – Înainte de concurs candidaţii vor fi examinaţi 
de către medicul comisiei, care va respinge ca inapţi, pe cei 
debili sau bolnavi.

Art. 5 – Concursul va consta din două probe:
Una scrisă – care este eliminatorie – şi alta orală.
Proba scrisă lucrată în timp de patru ore sub suprave-

gherea unui membru al comisiei, va consta din tratarea unui 
subiect, ales de candidat într-o serie de cinci chestiuni de 
ordin religios şi general-cultural, hotărâte de către comisie.

Este oprit candidaţilor a avea la această probă lucrări, 
cărţi pentru consultare.

Art. 6 – Lucrările scrise se vor încredinţa preşedintelui 
comisiei şi se vor cerceta de întreaga comisie, care le va 
aprecia, atât sub raportul fondului şi formei, cât şi asupra 
modului de a judeca chestiunea.

Art. 7 – Candidaţii care vor obţine la lucrarea scrisă apre-
cierea inferioară calificativului „suficient” nu vor fi admişi la 
proba orală.

Art. 8 – Concursul oral va consta din două probe: 
a) O probă asupra cunoştinţelor din istoria şi geografia 

României, din literatura limbii române, din igienă, precum şi 
noţiuni despre organizarea Armatei Române.

b) O expunere orală cu subiect religios, ales prin tragere 
la sorţi de către candidat, dintr-un tabel de mai multe ches-
tiuni hotărâte în prealabil de către comisie.

Această probă va fi pregătită timp de două ore sub 
supravegherea unui membru al comisiei, respectându-se 
prescripţiile prevăzute la art. 5 alin. 3.

Dezvoltarea expunerii durează 20-25 minute.
Comisia de examinare hotărăşte, prin încheierea unui 

proces-verbal, pe candidaţii reuşiţi; condiţia de reuşită fiind 
aprecierea generală „bine” şi nicio apreciere parţială sub 
„suficient”.

Candidaţii reuşiţi se înscriu într-un tabel special, în 
ordinea clasării şi numai, în limita vacantelor puse la concurs.

Art. 9 – Procesele-verbale cu rezultatul concursului 
împreună cu tabelul special la care se vor anexa toate lucră-
rile candidaţilor, se înaintează spre aprobare Ministerului de 
Război (Serviciul Personalului).

Art. 10 – Pentru preoţii de confesiuni minoritate, 
concursul se ţine tot în limba română, în faţa aceleaşi comisii, 
din care însă va face parte şi câte un reprezentant al confesi-
unii candidatului.

Art. 11 – Tabelul cu numele candidaţilor reuşiţi la concurs 
– întocmite pe rituri – după ce vor fi aprobate de Ministerul 
de Război, vor fi publicate în „Monitorul Oficial” şi „Monitorul 
Oastei”.

Numirea preoţilor militari activi

Art. 12 – Numirile preoţilor militari activi se fac prin înalt 
decret, conform art. 2 din Legea Clerului Militar, la vacantele 
bugetare existente, în ordinea clasificării, din tabelul celor 
reuşiţi la concurs.

Art. 13 – În principiu la fiecare corp de trupă, şcoală mili-

tară, spital sau stabiliment militar, cu un efectiv de forţa unui 
regiment, se va numi în condiţiile art. 2 din lege, câte un 
preot militar activ, asimilat gradului de căpitan.

În garnizoane fără preot activ îngrijirea sufletească a 
soldaţilor (Art. 3 din Lege) se încredinţează preoţilor, pasto-
rilor, rabinilor, respectiv imamilor civili din garnizoana 
respectivă sau din comunele apropiate. Aceştia poartă 
numirea de confesori provizorii diurnişti.

Ei se remunerează cu o diurnă fixă hotărâtă anual de 
propunerea Serviciului Clerului şi în raport cu efectivul 
respectivei confesiuni din garnizoană.

Art. 15 – Fiecare comandament de corp de armată va 
avea un preot de corp de armată, recrutat dintre preoţii de 
divizie prin înaintare, iar în lipsă dintre preoţii ce au însoţit 
armata în timpul războiului, care îndeplinesc condiţiile Legii 
Clerului Mirean.

Aceştia au în subordine pe toţi preoţii din corpul de 
armată respectiv.

Preoţii de corp de armată inspectează, cel puţin odată 
pe an pe preoţii în subordine şi raportează Ministerului de 
Război (Inspectoratul Clerului Militar), rezultatul constată-
rilor făcute.

Preoţii de divizie şi de corp de armată, recrutaţi dintre 
acei care au însoţit armata în timpul războiului, vor fi numiţi 
la comandamentele respective, în condiţiile prevăzute la art. 
7 din lege, cu gradul pe care-l au la data numirii.

Art. 16 – Numirile confesorilor minorităţilor religioase 
se vor face conform art. 2 din lege, cerându-se în prealabil 
avizul Ministerului Cultelor şi al chiriarhului respectiv.

Numirile şefilor religioşi militari ai minorităţilor se vor 
face, după necesitate şi nu numai, dintre confesorii militari 
activi ai minorităţilor religioase.

Drepturile şi îndatoririle preoţilor militari

I. Drepturi

Art. 17 – Drepturile preoţilor militari sunt acele prevăzute 
la art. 4 din lege.

Preoţii militari activi nu pot avea nici parohie, nici catedră; 
pot fi însă profesori la instituţiile militare.

Art. 18 – Preoţii militari activi, în calitate de părinţi duhov-
niceşti au drept la salut din partea tuturor ostaşilor inferiori 
şi egali în grad.

1943. Aspect de la depunerea jurământului militar la trupele terestre
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II. Îndatoriri

Art. 19 – Preoţii militari sunt conducători spirituali ai 
unităţilor cărora aparţin şi au următoarele îndatoriri:

a) Săvârşesc toate slujbele religioase la unităţile şi servi-
ciile armatei.

b) Priveghează şi îngrijesc de educaţia religioasă şi 
morală a ostaşilor.

c) Combat toate pornirile rele, de orice natură.
d) Mărturisesc şi împărtăşesc trupa, în posturi cel puţin 

odată pe an, la postul mare.
e) Ţin trupei predici ocazionale şi conferinţe cu caracter 

religios, moral, naţional, social, economic etc. după un plan 
stabilit de comun acord cu comandantul unităţii.

f ) Ajută pe comandanţii respectivi la organizarea şi 
conducerea şcolilor de carte şi se străduiesc a dezvolta în 
ostaşi dragostea de citit.

Art. 20 – Îndatoririle preotului la armată, în special, sunt 
cuprinse în Regulamentul asupra serviciului religios în armată 
în timp de pace şi campanie.

Pentru oficierea serviciilor religioase se vor organiza 
coruri – pe unităţi – prin îngrijirea preoţilor militari respec-
tivi, ajutaţi de către şefii de muzică.

Art. 21 – Pentru toate chestiunile ce privesc bunul mers 
al serviciului religios, preoţii militari se adresează direct 
comandanţilor unităţilor respective şi corespund pe cale 
ierarhică cu Inspectoratul Clerului Militar.

Art. 22 – Plata celor necesare cultului, precum şi procu-
rare odăjdiilor se va face de către unităţile cărora aparţine 
preotul militar.

Art. 23 – Confesorii diurnişti au îndatoririle prevăzute la 
aliniatul a, b, c, d şi e de sub articolul 19.

Înaintarea şi poziţia preoţilor militari

Art. 24 – Înaintarea preoţilor militari activi şi de rezervă 
se va face în conformitate cu art. 8 din lege, după aceleaşi 
norme ca şi ale ofiţerilor, exceptându-se condiţiile de 
examen.

Art. 25 – Chemarea preoţilor de rezervă la concentrări, 
manevre etc., pentru punerea la curent cu serviciul militar 
şi în vederea înaintărilor, se va face după normele stabi-
lite pentru ofiţerii de rezervă, luându-se în prealabil avizul 
Marelui Stat Major.

Art. 26 – Legea poziţiei ofiţerilor, în ceea ce priveşte dife-
ritele poziţii ca: activitate, disponibilitate, rezervă şi retra-
gere, se aplică întocmai şi preoţilor militari, exceptându-
se trecerea în rezervă pentru limită de vârstă şi poziţia de 
reformă.

Preoţii de rezervă

Art. 27 – Toţi preoţii cetăţeni români, de orice rit şi în 
deplină stare de sănătate, formează până la vârsta de şaizeci 
ani, cadrele de rezervă ale Clerului Militar şi servesc la 
completarea efectivului necesar la mobilizare.

Art. 28 – Mitropoliile şi episcopiile, precum şi capii tuturor 
cultelor, trimit Ministerului de Război (Inspectoratul Clerului 
Militar) cel mai târziu până la 1 martie al fiecărui an tabele 
nominale despre schimbările întâmplate în statul preoţilor, 
în cursul anului precedent, prin decese, hirotoniri, mutări, 

demisionări şi caterisiri.
Art. 29 – Preoţii de rezervă se vor bucura, pe timpul 

concentrării şi mobilizării armatei, de toate drepturile şi 
prerogativele acordate preoţilor activi cu grade egale; ei vor 
fi înscrişi – ca şi ofiţeri de rezervă – în controalele Ministerului 
de Război (Serviciul Personalului) şi în controalele cercurilor 
de recrutare pe teritoriul cărora se găsesc.

Abateri şi penalităţi

Art. 30 – Abaterile cu caracter penal, de drept comun ale 
Clerului Militar, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, 
cad în competenţa instanţelor represive militare sau civile, 
conform prevederilor art. 52 alin. 7 din Codul de Justiţie Mili-
tară.

Art. 31 – Abaterile de ordin disciplinar cad în competenţa 
autorităţilor superioare ecleziastice militare, potrivit Legii 
Clerului Mirean, canoanelor şi regulamentelor bisericeşti.

Art. 32 – Pentru judecarea abaterilor disciplinare de ordin 
spiritual va funcţiona un Consistoriu spiritual militar, care va 
fi constituit dintr-un preşedinte preot de corp de armată şi 
patru membrii preoţi de divizie.

Constituirea Consistoriului va fi hotărâtă anual prin 
decizie ministerială, după propunerea Inspectoratului 
Clerului Militar.

În cazul când Consistoriul va avea de judecat un preot de 
corp de armată, cei patru membrii ai consistoriului (preoţi de 
divizie) vor fi înlocuiţi prin patru preoţi de corp de armată.

La judecarea preoţilor de confesiuni sau rituri minoritare, 
al cincilea membru va fi înlocuit cu un preot militar de ritul 
acuzatului.

Art. 33 – Trimitea în judecata Consistoriului spiritual 
militar se hotărăşte de către Ministerul de Război după 
propunerea Inspectoratului Clerului Militar.

Art. 34 – Procedura la cercetare şi judecare este aceea 
prevăzută de Legea şi Regulamentul Clerului Mirean.

Art. 35 – Acuzaţia va fi susţinută în faţa Consistoriului de 
către un preot militar, numit prin decizie ministerială pe timp 
de un an. El va putea primi şi delegaţia de a face anchetele 
cazurilor care urmează a fi supuse Consistoriului.

Art. 36 – Acuzatul are drept la apărător din oficiu sau 
angajat, potrivit Legii şi Regulamentului Clerului Mirean.

Art. 37 – Sentinţele de caterisirea vinovatului pot fi 
atacate cu apel înaintea Sfântului Sinod potrivit art. 280 din 
Regulamentul Clerului Mirean.

Sentinţele rămase definitive vor fi aprobate de episcopul 
Clerului Militar, potrivit prevederilor Legii şi Regulamentului 
Clerului Mirean.

Toate sentinţele definitive sunt aduse la cunoştinţa 
Ministerului de Război pentru executare.

Caterisirea preotului militar atrage după sine pierderea 
gradului militar preoţesc şi îndepărtarea sa din cler.

Art. 38 – Preoţii militari de rezervă, de orice rit, când sunt 
concentraţi sau chemaţi vremelnic în serviciul religios militar, 
vor fi supuşi aceloraşi dispoziţii de ordin penal şi disciplinar 
ca şi preoţii militari activi.

Uniforma Clerului Militar

Art. 39 – Preoţii militari activi vor purta în mod obliga-
toriu costumul preoţesc oficial, cu adăugirea următoarelor 
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insigne: dragon ofiţeresc la baston; cifra regală la pălărie; 
crucea militară la piept, precum şi galoanele corespunză-
toare gradului, atât la mânecile reverendei (în format mic, ca 
la uniforma marinei), cât şi la pălărie.

Episcopul militar poartă la pălărie soarele de metal ca şi 
generalii combatanţi.

Episcopia Militară

Art. 40 – Conducerea întregului cler militar o are de drept 
episcopul militar, care este învestit cu aceleaşi drepturi şi 
îndatoriri ca şi inspectorii tehnici de arme.

Art. 41 – Episcopul Clerului Militar va fi arhiereu ortodox, 
membru al Sf. Sinod ales dintre candidaţii recomandaţi de 
Sf. Sinod, de acord cu Ministrul de Război şi va fi numit prin 
înalt decret, inspector al Clerului Militar cu titlul de „episcop 
de Alba Iulia”.

El primeşte învestitura regală şi va fi senator de drept, 
potrivit lefilor ţării.

Art. 42 – Episcopia militară va avea aceeaşi organizare ca 
şi celelalte episcopii ale ţării.

Cancelaria Inspectoratului Clerului Militar funcţionează 
la reşedinţa episcopiei militare în capitala ţării.

Art. 43 – Episcopul Clerului Militar are aceleaşi drepturi 
şi îndatoriri spirituale ca toţi episcopii ţării şi le va exercita 
numai asupra preoţilor de rit greco-oriental.

El are în subordine pe toţi preoţii militari activi şi de 
rezervă, de orice rit. Are obligaţia de a observa aplicarea 
dispoziţiilor Legii Clerului Mirean şi Militar şi regulamentelor 
lor luând măsurile ce le va crede de cuviinţă pentru satisfa-
cerea nevoilor confesionale şi dezvoltarea sentimentului 
religios în armată.

Art. 44 – Preoţii militari activi ai tuturor celorlalte rituri 
recunoscute de stat, depind, din punct de vedere spiritual, 
de şefii religioşi ai riturilor lor.

Art. 45 – Episcopul Clerului Militar are toată autoritatea 
administrativă şi disciplinară asupra tuturor preoţilor militari 
şi poate lua măsurile ce va găsi cu cale – potrivit împrejură-
rilor – conform legilor şi regulamentelor clericale în vigoare.

El va putea propune Ministerului de Război pentru 
distincţii şi decorare, pe preoţii militari activi şi de rezervă 
care se vor distinge în serviciu.

Art. 46 – Personalul Inspectoratului Clerului Militar se va 
hotărî pe cale bugetară, în raport cu nevoile serviciului.

Art. 47 – La fiecare comandament de corp de armată şi 
de divizie va funcţiona câte un birou al Clerului Militar, sub 
conducerea preoţilor respectivi ai acelor comandamente.

Dispoziţii generale

Art. 48 – Preoţii de toate confesiunile, care au servit ca 
preoţi militari activi în fostele armate austro-ungare şi ruse 
şi care au devenit cetăţeni români pot fi primiţi în Armata 
Română în urma cererii lor, cu gradul şi vechimea dobândită 
în armatele care au servit.

Primirea acestor preoţi se va face, prin înalt decret, după 
normele stabilite pentru ofiţerii activi şi de rezervă, proveniţi 
din fostele armate austro-ungare şi ruse.

FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională „Rege al 
României”

La toţi de faţă şi viitori sănătate

Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la 
Departamentul de Război sub nr. 21355/1924.

Am decretat şi decretăm:
Art. 1 – Se aprobă de Noi definitiv lucrările emanate de 

la Ministerul de Război şi rezolvate de consiliul de miniştri în 
absenţa noastră din ţară.

Jurnalul nr. 783 din 16 aprilie 1924, prin care s-a aprobat 
Regulamentul Legii Clerului Militar (publicat în „Monitorul 
Oficial” nr. 115/1924 şi „Monitorul Oastei” nr. 9/1924 Partea 
Regulamentară).

Art. 2 – Ministrul nostru, secretar de stat la Departa-
mentul de Război este însărcinat cu executarea decretului 
de faţă.

Dat în Bucureşti la 18 iunie 1924.
FERDINAND
Ministrul de Război
General de divizie Mărdărescu
Nr. 1970

* * *

LEGE  
pentru organizarea Clerului Militar  

din 22 martie 19374

Art. 1 – Pentru necesităţile sufleteşti şi cultivarea senti-
mentelor religioase morale, se admit în cadrele active ale 
armatei preoţi militari.

Ei vor fi numiţi prin decret regal, în baza unui concurs ce 
se va ţine în condiţiile ce vor fi prevăzute în regulamentul 
acestei legi.

Art. 2 – Preoţii militari activi se vor numi în limitele aloca-
ţiilor bugetare, după trebuinţele garnizoanelor şi aprecierea 
Ministerului Apărării Naţionale.

În garnizoanele pentru care nu există prevederi bugetare 
vor putea fi numiţi prin decizie ministerială preoţi confesori 
diurnişti, pentru trebuinţele confesionale ale ostaşilor care 
aparţin bisericilor: română-ortodoxă sau unită sau româno-
catolică şi cultelor: protestant, mozaic şi mahomedan.

Garnizoanele cu un efectiv mai mic de patru corpuri de 
trupă se ataşează, în ceea ce priveşte cultul religios al minori-
tăţilor, la garnizoanele mai apropiate care au preoţi, pastori, 
rabini sau imami.

Confesorii diurnişti vor fi cetăţeni români, având etatea 
de cel mult 60 ani şi posedând titlul de licenţiaţi sau doctori 
în teologie, ori absolvenţi ai academiilor şi institutelor teolo-
gice; numai în lipsa acestora vor putea fi numiţi cei care au 
numai seminarul teologic.

Art. 3 – Preoţii militari activi sunt asimilaţi în grade ofiţe-
reşti cu următoarea ierarhie proprie, cu drepturi şi îndatoriri 
militare, precum şi soldă şi pensie, după cum urmează:

- preot de garnizoană, asimilat gradului de căpitan;
- preot de divizie, asimilat gradului de maior sau locote-

nent-colonel;
- preot de corp de armată, asimilat gradului de locote-

nent-colonel sau colonel;
- inspectorul Clerului Militar, asimilat gradului de general 
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de brigadă.
Art. 4 – Înaintarea preoţilor militari activi se va face la 

alegere şi vechime (eliminându-se examenele), după propu-
nerile comandantului garnizoanei, comandantului diviziei, 
corpului de armată şi episcopului militar şi caracterizarea 
Consiliului Superior al Armatei.

Limitele de vârstă pentru trecerea în rezervă din oficiu a 
preoţilor militari activi vor fi următoarele:

- pentru preoţii de garnizoană, divizie sau corp de armată, 
vârsta de 60 ani;

- pentru inspectorul Clerului Militar, vârsta de 65 ani.
Art. 5 – Preoţii militari activi se recrutează numai dintre 

cetăţenii români, cu studii superioare teologice: licenţiaţi şi 
doctori în teologie, absolvenţi ai academiilor şi institutelor 
teologice care au la bază diploma de seminar sau bacalau-
reat, după o practică de păstorie de cel puţin 3 ani şi vârsta 
de cel mult 35 ani.  

Diplomele de studii obţinute în străinătate nu vor fi vala-
bile, decât dacă vor fi echivalate, conform legii, de Ministerul 
Educaţiei Naţionale.

Preoţii de divizie se recrutează dintre preoţii de garni-
zoană, iar cei de corp de armată dintre preoţii de divizie, prin 
înaintare.

Art. 6 – Preoţii militari activi sunt supuşi îndatoririlor 
ofiţerilor, fiind justiţiabili din punct de vedere penal de tribu-
nalele militare.

Art. 7 – Toate abaterile de ordin spiritual săvârşite de 
preoţii militari activi vor fi supuse, pentru cercetare şi jude-
care, consistoriilor spirituale prevăzute de statutul şi Legea 
pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din 6 mai 
19255. Abaterile de ordin spiritual al celorlalţi preoţi militari 
şi confesori vor fi supuse şefilor lor respectivi.

Hotărârile rămase definitive, însoţite de avizul scris al 
inspectorului Clerului Militar, vor fi comunicate Ministerului 
Apărării Naţionale, care va dispune asupra deciziei poziţiei 
militare a acestor preoţi.

Art. 8 – Pentru abaterile grave, ca: erezie, apostasie şi 
schismă, preoţii militari vor fi suspendaţi din funcţie de către 
Episcopul Militar al Armatei, până la soluţionarea definitivă, 
de către consistoriul spiritual eparhial, mitropolitan sau 
central, a abaterii comise.

Suspendarea din funcţie nu atrage vreo ştirbire a drep-
tului de soldă sau alte drepturi legale ale preotului militar 
activ.

Art. 9 – Abaterile de ordin disciplinar vor fi sancţionate 
după aceleaşi norme, care se aplică şi ofiţerilor activi (legile 
şi regulamentele militare).

Art. 10 – Preoţii militari vor deservi în conformitate cu 
prezenta lege toate unităţile militare aparţinând armatei de 

uscat, aer şi apă.
Art. 11 – Preoţii militari nu pot avea nici parohie, nici 

catedră, exceptându-se liceele militare şi şcolile pregătitoare 
de ofiţeri activi şi de rezervă, pentru care nu vor primi altă 
soldă.

Art. 12 – Inspectorul Clerului Militar va fi arhiereu, 
membru al Sf. Sinod, ales de Ministerul Apărării Naţionale 
dintre 3 candidaţi propuşi de Sf. Sinod.

El va fi numit episcop militar prin decret regal şi va purta 
titlul de Episcop de Alba Iulia, cu reşedinţa în Alba Iulia.

Episcopul militar va avea o jurisdicţie dublă: una spiri-
tuală şi alta administrativă.

Atribuţiile sale din punct de vedere administrativ le va 
exercita asupra întregului cler militar activ şi confesorilor 
angajaţi sau onorifici, inclusiv preoţi, pastori, rabini, imami 
din întreaga armată.

Atribuţiile din punct de vedere spiritual le va exer-
cita numai asupra preoţilor aparţinând Bisericii Ortodoxe 
Române de Răsărit, iar ceilalţi confesori vor fi supuşi din 
acest punct de vedere şefilor lor religioşi ai bisericilor sau 
riturilor lor din ţară.

Art. 13 – Averea Episcopiei Militare şi a tuturor bisericilor 
şi capelelor militare de orice rit va fi administrată şi contro-
lată de un consiliu administrativ, compus din episcopul 
militar, ca preşedinte, doi preoţi militari activi şi trei ofiţeri 
superiori activi, ca membri.

Membrii consiliului sunt numiţi prin decizie de Ministerul 
Apărării Naţionale pe o perioadă de 3 ani.

Art. 14 – Atribuţiile Consiliului Administrativ vor fi deter-
minate prin regulamentul acestei legi.

Art. 15 – Activitatea şi atribuţiile preoţilor militari activi 
vor fi fixate prin regulament.

Art. 16 – Toţi preoţii cetăţeni români, doctori, licenţiaţi în 
teologie şi absolvenţi ai academiilor sau institutelor teolo-
gice, până la vârsta de 60 ani, în deplină stare de sănătate, 
care nu fac parte din clerul militar activ, vor forma cadrele 
de rezervă ale Clerului Militar, acei ce vor fi mobilizaţi, la 
decretarea mobilizării, vor fi asimilaţi gradului de preot de 
garnizoană.

Art. 17 – Înaintarea preoţilor militari de rezervă se va face 
după aceleaşi norme ca şi a ofiţerilor de rezervă, fără a fi obli-
gaţi însă să ia parte la concentrări şi manevre care se înlocu-
iesc cu o activitatea religioasă, timp de 2 ani, la un regiment 
sau centru premilitar şi în mod cu totul onorific, pentru a 
putea fi notaţi şi caracterizaţi.

Art. 18 – Un regulament ca determina normele de apli-
care ale acestei legi.

Art. 19 – Legea de organizare a Clerului Militar din 6 
august 1921 se abrogă. 

NOTE

1 Serviciul Istoric al Armatei.
2 Promulgată prin Decretul Regal nr. 3378 din 20 iulie 1921 şi publicată în 

„Monitorul Oficial” nr. 99 din 6 august 1921.
3 Publicat în „Monitorul Oficial” nr. 115 din 29 mai 1924.
4 Promulgată prin Decretul Regal nr. 1375 din 1937 şi publicată în „Moni-

torul Oficial” nr. 67 din 22 martie 1937.
5 Vezi şi Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române şi Statutul 

ei, cu modificările din 6 mai 1925, 3 mai 1928, 14 martie 1931 şi din 4 
mai 1936. 
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Marius-Cătălin MITREA1

EPISCOPIA ARMATEI ROMÂNE – APOSTOLAT ÎN 
SLUJBA PATRIEI

Apărută ca o confirmare a relaţiei strânse dintre Armată 
şi Biserică, Episcopia Armatei cu sediul la Alba Iulia avea să ia 
fiinţă în anul 1921. Episcopul Armatei Române era membru 
de drept al Sfântului Sinod, iar Episcopia, interesantă prin 
lucrarea ei misionară aparte, îşi extindea jurisdicţia asupra 
clerului militar aflat în limitele teritoriale ale statului român. 
Episcopii armatei, personalităţi cu adevărat remarcabile, s-au 
remarcat ca fiind adevărate făclii mărturisitoare atât pe timp 
de pace cât şi în vreme de război. Ei au consolidat legătura 
indisolubilă dintre Biserică şi Armată aflate în slujirea sufle-
tului şi trupului patriei şi au organizat instituţia Episcopiei 
cu perseverenţă. Alături de preoţii militari, episcopii Armatei 
Române au luptat alături de ostaşii şi eroii neamului româ-
nesc, susţinându-i şi formându-le moralul. Au apărat inde-
pendenţa, integritatea şi valorile fundamentale ale patriei. 

Acest frumos episod instituţional nu a durat decât 27 
de ani, căci odată cu preluarea puterii de regimul comu-
nist, politica faţă de preoţii militari s-a schimbat. Lovitura de 
graţie vine în data de 22 august 1948, când este emis Ordinul 
privind desfiinţarea Episcopiei Armatei şi Clerului Militar.  

Etapele premergătoare înfiinţării Episcopiei 
Armatei

Până la consolidarea instituţiei ecleziastice şi militare 
deopotrivă, s-au derulat o serie de evenimente.

Primele reglementări care au privit în mod direct activi-
tatea clerul militar apar în anul 1850 ca urmare a rugăminţii 
din 2 mai adresate Mitropoliei Ungro-Vlahiei de către marele 
spătar Nicolae Ghica. Prin demersul său, înaltul demnitar din 
Ţara Românească îi solicita mitropolitului Nifon să caute a 
rândui câte un preot pe lângă fiecare polc al oştirii din garni-
zoanele Bucureşti, Craiova şi Brăila. La 10 iulie, cu aprobarea 
mitropolitului, domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei a emis 
opisul de numire a trei preoţi şi şase ţârcovnici de oştire. În 
octombrie, Mitropolia Ungro-Vlahiei în colaborare cu Minis-
terul Lucrărilor Ostăşeşti elaborează Îndatoririle preoţilor de 
oştire, act normativ care reglementa atribuţiile şi vestimen-
taţia clerului militar2.

În 1870, prin Decretul nr. 603 din 6 aprilie 1870, Carol I 
aprobă un nou act normativ intitulat Regulamentul clerului 
din armata permanentă, potrivit căruia fiecare regiment 
putea să aibă încorporat un preot propriu. Şase ani mai 
târziu, în 1876, au fost redactate Datoriile preotului de armată, 
instrucţiuni ce reglementau activitatea preotului militar în 
timp de pace, în privinţa oficierii cultului divin, a predării ştiin-
ţelor religioase în şcolile militare şi stabileau sarcinile în timp de 
război3. Tot în 1876, printr-un decret se acorda posibilitatea 
ca toate trupele şi unităţile teritoriale să aibă câte un preot 
iar în 1877, preoţii de unitate au fost substituiţi de preoţii de 

garnizoană care asigurau servicii religioase pentru toate unită-
ţile militare din garnizoana respectivă4.

Clerul militar a dat dovadă de loialitate faţă de Biserică 
şi de Armata României, demonstrând curaj şi participând 
activ în cadrul Războiului pentru Independenţă (1877-1878). 
Preoţii militari care au însoţit trupele române în tranşee şi 
numeroşii reprezentanţi ai cinului monahal care s-au alăturat 
serviciului medical de campanie, au fortificat relaţia Bisericii 
cu Armata Română5.

În anul 1906, recunoscând meritele credincioşilor, 
inclusiv ale clericilor militari, regele Carol I instituie printr-
un decret medalia Răsplata muncii pentru biserică. Aceasta 
avea trei clase şi se acorda drept încurajare şi răsplătire pentru 
activitatea personală şi serviciu aduse în diferite moduri pentru 
buna stare morală şi religioasă a poporului6. Medalia se 
acorda pământenilor, clerici şi mireni, cari vor fi adus servicii 
însemnate pentru buna stare morală, religioasă, economică şi 
socială, prin scrieri religioase, donaţiuni importante în scopuri 
pioase şi religioase, prin exemplu, etc.7

Pe 15 mai 1915, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române îl numeşte în funcţia de îndrumător al clerului 
militar pe protoiereul Constantin Nazarie (1865-1926), 
profesor universitar de Morală Creştină la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Protoiereul Constantin Nazarie a condus Serviciul Reli-
gios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române 
între anii 1915 şi 1921, dând dovadă de multă ardoare şi 
spirit organizatoric de excepţie. Imediat după numirea sa 
în funcţie,  preotul Constantin Nazarie a elaborat Instrucţi-
unile asupra atribuţiilor preoţilor de armată. După aprobarea 
Sfântului Sinod şi al Marelui Stat Major, îndrumările aveau 
să capete caracter normativ datorită Ordinul nr. 3451 din 28 
octombrie 1915 al Marelui Stat Major.

 În 1917, prin Referatul nr. 473 din 12 februarie, 
protoiereul Constantin Nazarie solicită şi reuşeşte să 
dobândească asimilarea preoţilor militari cu locotenenţii 
de rezervă, aceştia având posibilitatea de a fi propuşi la 
înaintarea în grad, ca recunoştinţă pentru faptele de curaj 
şi bărbăţie8. Totodată, şeful Serviciului Religios de pe lângă 
Marele Cartier General al Armatei Române era asimilat 
gradului de colonel iar ajutorul său, gradului de maior9.

Până în Primul Război Mondial au fost mobilizaţi 252 de 
preoţi. Dintre aceştia, 24 de clerici şi-au pierdut viaţa sau au 
fost daţi dispăruţi, iar 6 au fost grav răniţi. Din cele prezentate 
remarcăm atât dăruirea jertfelnică a preoţilor militari, cât şi 
eficienţa organizatorică a protoiereului Constantin Nazarie10.

Referitor la elaborarea Instrucţiunilor, părintele 
Constantin Nazarie afirma că tot ce se putea prevedea, prevă-
zusem eu până la cele mai mici detalii [...]. Ca dovadă că Instruc-
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ţiunile alcătuite de mine erau absolut complete, lucrul acesta se 
poate vedea din faptul că, în timpul războiului (Primul Război 
Mondial – n.n.) n-am ieşit o singură dată din litera şi spiritul 
lor, şi n-am avut vre-un caz să nu fie prevăzut în ele11. În ceea 
ce priveşte rolul preotului militar, protoiereul Constantin 
Nazarie susţinea că acesta nu se poate mărgini numai la efec-
tuarea serviciilor religioase şi la mângâierea celor bolnavi şi 
întristaţi, ci preotul trebuie, în primul rând, să fie susţinător şi 
chiar formator al moralului ostaşului12.

 Protoiereul Constantin Nazarie a fost un susţi-
nător fervent al permanentizării preoţilor militari în Armata 
Română, ideal ce s-a împlinit în vara anului 1921.

Înfiinţarea Episcopiei şi organizarea Clerului 
Militar

La 23 aprilie 1921, Senatul României a adoptat cererea 
de prioritate în procedură de urgenţă a dezbaterii Legii 
pentru organizarea clerului militar13, proiect legislativ în 12 
articole. Acest moment special avea să inaugureze o nouă 
etapă a raportului dintre Biserică şi Armată. Printre promo-
torii Legii au fost mitropolitul Pimen Georgescu şi generalul 
Ioan Răşcanu, care deţinea funcţia de ministru de Război. În 
faţa senatorilor, generalul Ioan Răşcanu afirma că experienţa 
războiului mondial a pus în evidenţă în mod hotărât necesi-
tatea unei educaţiuni sufleteşti solide a armatelor şi a dovedit 
că acele armate cari au fost pregătite suficient sufleteşte au 
putut înfrunta cu mai multă tărie greutăţile de neînchipuit 
ale acestui groaznic război14. În ceea ce priveşte sentimentul 
religios generalul era de părere că acesta a fost veşnic cald în 
sufletul soldatului nostru, căci preoţimea militară care a însoţit 
armate în tot timpul războiului a fost mai presus de orice laudă, 
şi, ca adevăraţi apostoli, preoţii n-au părăsit un moment postul 
lor sfânt şi de onoare, ajutând ofiţerimea spre a putea duce la 
glorie trupele noastre15.

 Legea a fost adoptată de Senat pe 8 iulie 1921, de 
Adunarea Deputaţilor pe 19 iulie 192116 şi promulgată de 
regele Ferdinand pe 20 iulie 1921, prin Înaltul Decret nr. 
3378. Noua lege avea să intre în vigoare prin publicarea sa 
în „Monitorul Oficial” nr. 99 din 6 august 192117, moment în 
care au căzut în desuetudine Instrucţiunile asupra atribuţi-
ilor preoţilor de armată, elaborate de protoiereul Constantin 
Nazarie.

 Obiectivul Legii pentru organizarea clerului militar 
atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război era de a insti-
tuţionaliza Inspectoratul Clerului Militar sub forma Episco-
piei Armatei Române în structurile militare româneşti18. Prin 
lege, se instituiau în Armata Română preoţii militari activi, 
aflaţi sub jurisdicţia inspectorului Clerului Militar, numiţi prin 
decret regal în urma unui concurs19. Preotul militar putea fi 
de orice rit şi se numea în funcţie de majoritatea religioasă 
a structurii militare beneficiare20. Fiind asimilaţi corpului 
ofiţeresc, preoţii militari aveau grade proporţionale cu struc-
turile militare în care activau. Astfel, preotul unui regiment 
avea gradul de căpitan, preotul unei divizii deţinea gradul 
de maior sau locotenent-colonel, iar preotul unui corp de 
armată avea gradul de locotenent-colonel sau colonel21. 
Preoţii militari nu aveau parohii sau catedre22. Minorităţile 
religioase nu erau trecute cu vederea, ci li se oferea câte un 
preot la garnizoanele militare mari23.

 Articolul 9 al Legii prevedea că toţi preoţii până 

la vârsta de 60 de ani, în deplină stare de sănătate vor forma 
cadrele de rezervă ale clerului militar şi vor servi la completarea 
efectivului necesar la mobilizare24, iar în caz de mobilizare, 
articolul 11 preciza că numărul de preoţi se completează cu 
preoţi militari admişi în cadrul de rezervă25.

 Cel care deţinea funcţia de inspector al Clerului 
Militar şi demnitatea sacerdotală de episcop al armatei 
era ales de Ministerul de Război dintre candidaţii arhierei 
propuşi de Sfântul Sinod. Dacă nu era monah, urma călugă-
rirea şi hirotonirea întru arhiereu. Arhiereul ales era numit 
episcop militar (episcop al armatei) prin decret regal, cu 
titlul de Episcop de Alba Iulia şi investit în demnitate de către 
regele României. Ultima etapă legală era instalarea sa26.

Episcopul de Alba Iulia era membru de drept al Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, deţinea gradul de 
general de brigadă şi exercita o dublă jurisdicţie. Prima, cea 
administrativă cuprindea întregul cler militar indiferent de 
religie sau confesiune, în timp ce a doua, cea spirituală, se 
întindea doar asupra preoţilor ortodocşi27.

La 3 ani după adoptarea legii din 1921, avea să fie 
promulgat prin Decretul Regal nr. 1970 din 18 iunie 1924, 
Regulamentul de punere în aplicare a Legii privitoare la organi-
zarea clerului militar. Acesta conţinea 48 de articole, grupate 
în 9 capitole. Regulamentul a intrat în vigoare după publi-
carea în „Monitorul Oficial” nr. 115 din acelaşi an28.

Sub păstorirea episcopului Iustinian Teculescu s-a 
convenit ca noua Catedrală a Încoronării din Alba Iulia să 
devină reşedinţa Episcopiei Militare29, un edificiu simbolic, 
rămas adânc în conştiinţa românilor mai ales datorită înco-
ronării regelui Ferdinand I, la 15 octombrie 1922.

În anul 1925 apar Instrucţiunile provizorii asupra servi-
ciului religios în timp de pace şi în timp de campanie alcătuite 
de episcopul Ioan Stroia, cu rolul de a completa Regula-
mentul din 192430. Aceste Instrucţiuni cuprindeau 70 de arti-
cole, grupate în 14 capitole, necesare ca apariţie dar greu de 
aplicat31.

În 1937, la propunerea de modificare a legii din 1921 
înaintată Sfântului Sinod de Ministerul Apărării Naţionale, 
o nouă Lege pentru organizarea clerului militar este supusă 
votului Parlamentului. Pe 3 martie 1937, Legea a fost adop-
tată de Senat iar pe 10 martie a reuşit să treacă şi de Camera 
Deputaţilor. Promulgată de către regele Carol al II-lea pe 19 
martie 1937, legea a intrat în vigoare după publicarea în 
„Monitorul Oficial” nr. 67 din 22 martie 193732. 

Episcopii Armatei

Protoiereu dr. Vasile Saftu 
Primul ales de Ministerul de Război 

pentru ocuparea scaunului episcopal a 
fost preotul dr. Vasile Saftu. Alegerea sa 
nu a fost întâmplătoare. Personalitatea sa 
marcantă, meritele sale obţinute pe plan 
universitar, zelul manifestat în lupta pentru 
realizarea Marii Uniri realizată în anul 1918, 
preşedinţia deţinută în Consiliul Naţional 
din Ţara Bârsei, dar şi nefericitul eveniment 
al decesului soţiei sale, au făcut ca atenţia 
să fie îndreptată pentru prima dată către Preacucernicia Sa.

Vasile Saftu s-a născut în Braşov, în anul 1863. A absolvit 
Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi a frecventat cursurile 
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Institutului Teologic-Pedagogic din Sibiu33. Merge la studii în 
Germania, la Leipzig, şi obţine doctoratul în filosofie în anul 
1888. Întors în ţară, activează ca profesor în învăţământul 
mediu, iar din 1892 până în 1895, în învăţământul superior, 
la Institutul Teologic din Sibiu. În 1896 este numit preot 
paroh la Biserica „Sfântul Nicolae” din Şchieii Braşovului, iar 
în anul 1911, este ales protoiereu al Braşovului34.

În Primul Război Mondial protoiereul Vasile Saftu a luptat 
pentru Marea Unire cu preţul unor mari suferinţe. A fost arestat 
la 15 august 1916 împreună cu cei doi copii ai săi, imediat 
după intrarea României în război. A fost deportat în comuna 
Nagymarton şi încarcerat în închisoarea de la Sopron. Chinul 
a durat până pe 7 iunie 1918, când a fost eliberat. 

Revenit în Şchei, a devenit principalul organizator al 
evenimentelor dedicate Marii Uniri. Protoiereul a fost apre-
ciat pentru pregătirea sa intelectuală, caracterul hotărât şi 
patriotismul dovedit. Gazeta Transilvaniei din 12/25 ianu-
arie 1919, relata despre părintele Saftu că, rămânând văduv 
de tânăr, şi-a dăruit toate energiile bisericii şi naţiei sale, fiind 
întotdeauna între fruntaşii tuturor mişcărilor din Braşov. Spirit 
plin de iniţiativă şi dotat cu un rar talent organizatoric, a admi-
nistrat fondurile Bisericii Sf. Nicolae din care trăiesc şcolile 
braşovene cu o cinste şi corectitudine exemplară35.

Pe 21 decembrie 1921, în urma propunerii de Sfântul 
Sinod, protoiereul Vasile Saftu este ales de Ministerul de 
Război în funcţia inspector al Clerului Militar36. La scurt timp 
după alegerea sa, noul ales a trecut la cele veşnice, tocmai 
când era chemat de M.S. regele să organizeze pe baze moderne 
şi trainice clerul oştirii noastre37. Astfel, Vasile Saftu a fost 
primul episcop ales al Armatei Române, însă, neîmplinindu-
se toate etapele legale, nu a avut în mod deplin această 
demnitate38.

Episcop Iustinian Teculescu
Din cauza decesului protoiereului Vasile Saftu, etapele 

legale în vederea ocupării scaunului chiri-
arhal al Episcopiei Armatei Române s-a 
reluat integral şi a fost propus şi ales proto-
iereul de Alba Iulia, Ioan Teculescu.

Acest dârz luptător naţionalist39 s-a 
născut în Covasna, pe 1 noiembrie 1865. A 
absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov 
şi a continuat studiile la Institutul Teologic 
din Sibiu. Obţine o bursă din partea Consis-
toriului sibian pentru a pleca la studii în stră-
inătate, însă, abandonează această oportunitate din motive 
familiale. Predă în calitate de învăţător la Râşnov începând 
cu anul 188840.

În 1894 este hirotonit preot în Râşnov, unde păstoreşte 
cu multă râvnă ca paroh până în anul 1901, când este ales, 
pe 23 octombrie 1901, protoiereu al Alba Iuliei de către 
Consistoriul Mitropoliei Sibiului41. În anul 1910, Ioan Tecu-
lescu suferă o mare pierdere pe plan familial prin decesul 
soţiei sale, Eliza, şi rămâne singurul sprijin al celor şapte 
copii ai săi. Până la 1918, avea să piardă pe rând patru din 
cei şapte copii, devastându-i sufletul42. Ceilalţi copii, primind 
o educaţie aleasă, au reuşit să urce pe scara socială, în poziţii 
înalte43. Ioan Teculescu a rezistat punându-şi încrederea în 
Dumnezeu.

Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, casa proto-
popului Teculescu a devenit locul de întâlnire al preoţilor şi 

învăţătorilor din ţinutul Alba Iulia atrăgându-şi ostilitatea 
maghiarilor. După intrarea României în război, ungurii stabi-
liseră până şi felinarul de care avea să fie spânzurat popa Tecu-
lescu, dacă românii ardeleni ar fi cutezat să se ridice împotriva 
stăpânirii ungureşti44. Protoiereul Ioan Teculescu se remarcă 
prin activitatea sa rodnică în varii domenii precum cel biseri-
cesc, şcolar, naţional şi administrativ-gospodăresc45.

 Evoluţia sa social-administrativă nu se opreşte la proto-
ieria Alba Iuliei. S-a implicat în viaţa politică46, a organizat 
Gărzile Naţionale din Alba Iulia cu sprijinul câtorva ofiţeri 
români şi a susţinut desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de 
la 1 Decembrie 191847. Ca urmare a acestor evenimente, este 
ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din Alba Iulia şi 
devine senator în Parlamentul României întregite48.

Datorită personalităţii, tactului pastoral, hărniciei, acti-
vităţii cultural-teologice, activităţii naţional-patriotice, acti-
vităţii ecumenice întreprinse  şi  strădaniilor sale adminis-
trative materializate prin restaurarea sau zidirea a 18 şcoli şi 
28 de biserici49, în toamna anului 1922 este propus şi ales 
episcop al Armatei Române. 

Ioan Teculescu este călugărit la mânăstirea Hodoş-
Bodrog sub numele de Iustinian şi hirotesit arhimandrit. Pe 
5/18 martie 1923, urmează hirotonirea întru arhiereu, iar 
apoi este numit în funcţie prin Decretul Regal nr. 128650. Pe 
data de 31 martie va fi investit de către regele Ferdinand I, 
iar pe 10 aprilie 1923, instalat episcop la Alba Iulia. Astfel, 
Iustinian Teculescu devenea primul episcop activ al Armatei 
Române, deţinător pe deplin al demnităţii ecleziastico-mili-
tare.

Cu ocazia ceremoniei de investitură, Iustinian Teculescu 
avea să-i adreseze regelui Ferdinand: Primesc în acest mare şi 
sublim moment cârja pe care Majestatea Voastră mi-o predă, 
ca simbol a puterii şi datoriei de păstorire sufletească, mie, celui 
dintâi episcop al scumpei şi vitezei noastre armate51. Acestor 
cuvinte memorabile, regele Ferdinand răspunde subliniind 
misiunea preoţilor militari activi: Dacă comandanţilor mili-
tari le este încredinţată misiunea să înveţe pe fiii Ţării cum să 
lupte şi prin ce mijloace să biruiască Vouă, vă revine datoria 
să-i pregătiţi şi să le înarmaţi sufletele ca să poată îndura toate 
greutăţile şi rezista la toate ispitele întărindu-i în credinţa şi în 
frica de Dumnezeu52.

În 18 luni de păstorire, episcopul Iustinian Teculescu a 
reuşit să elaboreze Regulamentul pentru punerea în aplicare 
a Legii privitoare la organizarea clerului militar din 1924. De 
asemenea, organizează primele trei concursuri de recrutare 
a preoţilor militari în cadrele active ale Armatei Române pe 1 
noiembrie 1924, la 1 ianuarie 1925 şi 1 aprilie 1925. Datorită 
acestor concursuri de admitere, numărul preoţilor militari 
activi a ajuns la 26.

Pe 17 decembrie 1924, este ales episcop al reînfiinţatei 
episcopii basarabene a Cetăţii Albe-Ismail şi a fost instalat în 
eparhie la 21 decembrie, o mutare interesantă dacă ţinem 
cont de importanţa geopolitică scăzută a noii sale eparhii în 
raport cu Episcopia Armatei.

Pe 16 iulie 1932, episcopul Iustinian Teculescu se stinge 
din viaţă (la 63 de ani) într-un spital din bătrâna cetate a 
Braşovului53. 

De-a lungul întregii sale activităţi, s-a distins ca bun orator, 
muncitor asiduu şi român înfocat54. S-a mutat la cele veşnice 
lăsând Episcopiei Armatei Române, o adevărată moştenire în 
ciuda scurtei sale păstoriri.
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Episcop dr. Ioan Stroia
Al doilea episcop al Armatei Române s-a 

născut în anul 1865, în satul Cacova – Fântâ-
nele, din judeţul Sibiu. A urmat cursurile 
Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov şi ale 
Institutului Teologic din Sibiu. După ce a 
obţinut licenţa în teologie, efectuează studii 
la Budapesta55, Lipsca (Leipzig) şi Jena, pe 
care le încununează cu un doctorat în filo-
sofie56, dobândit în anul 189357.

În 1894 se întoarce în Sibiu, este numit profesor la Semi-
narul „Andreian” unde profesează timp de 7 ani58 şi se căsăto-
reşte cu fiica asesorului consistorial Nicolae Ivan59.

În anul 1901 este ales protoiereu al Săliştii, unde se 
remarcă prin slujire şi neîntrecut spirit gospodăresc. Susţine 
cultura şi determină construirea de biserici şi şcoli. La alţi 
7 ani după numirea în funcţia de la Săliştea, în 1908, este 
chemat la Sibiu pentru a prelua aceeaşi funcţie administra-
tivă.

Redacţia Revistei „Renaşterea” afirma în anul 1937 că 
meritele energicului protopop sunt cu atât mai mari, cu cât el a 
activat în faza de cruntă aplicare a legii Apponyi, salvând toate 
şcolile de sub controlul lui de primejdia închiderii. Dar nu numai 
atât. Spre a împiedica pătrunderea spiritului maghiarizant al 
legii apponyiene în şcolile noastre, el întocmeşte, cu ajutorul 
altor 2 învăţători eminenţi din Sălişte, toate cărţile de citire, 
cuprinzând materia limbii române, religiei, istoriei şi ştiinţelor 
naturale60. Un aport deosebit căci aceste cărţi au paralizat cu 
efect sigur asalturile perfide ale Budapestei pentru pervertirea 
sufletului copiilor noştri61.  

În 1919, soţia sa încetează din viaţă, provocându-i o mare 
suferinţă. Este promovat în funcţia de asesor consistorial şi 
este ales ca senator în Adunarea Naţională Constituantă.

Intră în monahism şi este hirotesit întru arhimandrit. 
În baza propunerilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, din data de 20 mai 1925, este ales episcop al 
armatei de către Ministerul de Război. Ioan Stroia a fost hiro-
tonit întru arhiereu la 15 iunie 1925 în Catedrala Mitropoli-
tană din Bucureşti, iar învestitura regală a avut loc în data de 
20 iunie 1925, la Castelul Peleş din Sinaia62.

Episcopul Ioan Stroia şi-a stabilit reşedinţa în Alba Iulia şi 
a organizat temeinic Inspectoratul Clerului Militar şi a luptat 
pentru recunoaşterea utilităţii acestei instituţii63.

Cele mai importante realizări ale episcopului au fost 
elaborarea, în anul 1931, a Instrucţiunilor provizorii asupra 
serviciului religios în timp de pace şi în timp de campanie64 şi 
promovarea Legii pentru organizarea clerului militar, intrată în 
vigoare prin publicarea în „Monitorul Oficial” nr. 67 din data 
de 22 martie 193765. Totuşi, din documentele vremii luăm 
la cunoştinţă faptul că episcopul Ioan Stroia nu s-a ridicat 
la înălţimea aşteptărilor contemporanilor săi. Însuşi publi-
caţia oficială „Arma Cuvântului” a Episcopiei Armatei relata 
în 1940 că episcopul Ioan că deşi a fost un ierarh sensibil şi 
foarte cumsecade66 a păstorit fără avânt şi fără directive bine 
gândite, [...] absent din angrenajul problemelor ce frământau 
sufletul oştirii67. 

După o păstorire de circa 12 ani, episcopul dr. Ioan Stroia 
se stinge în reşedinţa sa din Alba Iulia, în dimineaţa zilei de 
18 aprilie 1937, la vârsta de 72 de ani68. Al doilea episcop al 
Armatei a fost înmormântat la Mânăstirea Sfântul Ioan Bote-

zătorul al cărei ctitor era (actualmente Schitul Sfântul Lazăr), 
situată în apropierea Alba Iuliei69, lăsând în urmă o Episcopie 
a Armatei aflată în pragul desfiinţării70.

Episcop dr. Partenie Ciopron
Ştefan Petre Ciopron, cel care avea 

să devină mai târziu al treilea episcop al 
Armatei Române, s-a născut la 30 septem-
brie 1896, în satul Păltiniş, din judeţul 
Dorohoi71. Urmează clasele primare în 
satul natal, iar apoi se înscrie la Şcoala 
de Cântăreţi Bisericeşti din Iaşi72. Vocaţia 
monahală s-a manifestat încă din tinereţe, 
atunci când, la vârsta de 17 ani, s-a alăturat 
mânăstirii Slatina în calitate de frate. 

Mobilizat în Primul Război Mondial, este rănit grav la 
braţul drept pe frontul de la Caşin – Oituz73. Pentru aportul 
adus pe câmpul de bătălie este ridicat la gradul de sergent.

Pe 1 aprilie 1921, se întoarce la mânăstirea Slatina şi 
este călugărit sub numele de Partenie. Se bucură de atenţia 
mitropolitului Moldovei Pimen Georgescu şi este chemat la 
Iaşi pentru a sluji la Catedrală. Intră la Seminarul „Veniamin 
Costachi” pe care îl absolvă în anul 192974, la 33 de ani. Se 
înscrie în acelaşi an la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cernăuţi şi obţine licenţa în 1933, cu teza Despre castitate. În 
1934, este hirotonit preot. Partenie Ciopron îşi împărtăşeşte 
cunoştinţele, întreprinzând o intensă activitate didactică în 
Iaşi75. Pentru perseverenţa, dorinţa de studiu şi dragostea de 
Hristos arătate, mitropolitul Pimen îl hiroteseşte arhimandrit 
şi îi numeşte în funcţia de exarh al mânăstirilor din Arhie-
piscopia Iaşilor. În 1937, îi este conferit gradul universitar 
de doctor, după susţinerea tezei Arhieria Mântuitorului Iisus 
Hristos după rânduiala lui Melchisedec76. 

După trecerea la Domnul a episcopului Ioan Stroia, 
Sfântul Sinod îl propune alături de alţi candidaţi pe arhi-
mandritul Partenie Ciopron. Susţinerea din partea Minis-
terului Apărării Naţionale datorită participării sale active în 
Primul Război Mondial este crucială şi îl recomandă pentru 
ocuparea scaunului episcopal77. A fost ales episcop al 
armatei la 17 iunie 1937, hirotonit arhiereu la 25 septembrie 
în Paraclisul Palatului Patriarhal şi a fost învestit episcop de 
către regele Carol al II-lea, la Castelul Peleş din Sinaia, pe 8 
octombrie. Episcopul Partenie Ciopron a fost instalat la Cate-
drala Încoronării din Alba Iulia la 10 octombrie 1937.

La preluarea înaltei demnităţi, episcopul Partenie 
Ciopron a întâmpinat numeroase probleme de maximă 
urgenţă. Se afla în situaţia delicată a unei posibile desfiinţări 
a Episcopiei din cauza punerii în umbra semnului întrebării 
a utilităţii instituţiei. Condiţia materială a catedralei şi reşe-
dinţei episcopale, lipsa celor de trebuinţă misiunii pastorale 
– cărţi religioase, calendare, ornate, antimise, obiecte de cult 
şi problema mijloacelor de transport necesare pentru depla-
sarea în interes de serviciu completau lista încercărilor sale.

Episcopul Partenie îşi duce crucea cu devotament şi efici-
enţă, chivernisind cu multă înţelepciune şi tact resursele 
episcopiei. Organizează concursuri de admitere a preoţilor 
militari în rândurile Armatei Române, înfiinţează publicaţia 
„Arma Credinţei”, dotează catedrala episcopală cu cele nece-
sare, rezolvă problema mijloacelor de transport78, perfecţio-
nează asistenţa confesională în sistemul militar şi restabileşte 
relaţiile dintre preoţii militari şi corpul ofiţeresc79. A încurajat 
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preoţii şi i-a îndemnat la perseverenţă. Într-o Pastorală din 
anul 1937, sfătuia preoţii militari să ridice paraclise şi capele 
în garnizoanele încredinţate şi să cunoască fiecare soldat în 
parte80. Preotul trebuia să devină un adevărat duhovnic.

Din cauza evenimentelor generate de izbucnirea celui 
de-Al Doilea Război Mondial (în special a pierderilor terito-
riale ale României), episcopul Partenie dispune încadrarea 
preoţilor militari într-o unitate operativă81. Pe durata confla-
graţiei mondiale peste 300 de preoţi au fost mobilizaţi 
pentru a asigura necesităţile suportul soldaţilor români82. 
Aceştia săvârşeau Sfânta Liturghie, oficiau slujbe de înmor-
mântare, înregistrau detaliile privind decedaţii, înălţau şi 
sfinţeau troiţe, refăceau biserici şi mânăstiri, administrau 
Sfintele Taine, organizau acţiuni culturale, sfinţeau case şi 
îngrijau răniţii83.

Pe toată durata păstoririi sale, episcopul Partenie a fost 
alături de ostaşii români, înţelegându-le pe deplin greută-
ţile şi sprijinindu-i84. Era alături de ei nu doar prin cuvintele 
sale ziditoare, ci şi prin însăşi prezenţa sa pe front în mijlocul 
soldaţilor şi ofiţerilor, săvârşind numeroase slujbe religioase 
în aer liber, adesea în condiţii vitrege85.

Preotul dr. Petru Pinca, un remarcabil specialist în studi-
erea Episcopiei Armatei Române, îl prezenta pe episcopul 
Partenie Ciopron ca fiind o fire extrem de tenace, nedispusă 
la compromisuri, adânc pătrunsă de sentimentul naţional86 şi 
socotea că patriotismul este trăsătura definitorie a marelui 
ierarh. Făcând un sumar al activităţilor întreprinse de clericii 
militari părintele Petru Pinca afirma că, pentru seriozitatea 
de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunii şi pentru devota-
mentul slujirii în mijlocul soldaţilor, preoţimea militară în frunte 
cu Episcopul ei, a fost apreciată atât de către soldaţi şi ofiţeri, 
cât de către credincioşii localităţilor prin care trecea frontul87. 
Şi pe bună dreptate. Profunda pregătire teologică, senti-
mentul iubirii de Patrie, firea dinamică, spiritul revoluţionar, 
capacitatea organizatorică, severitatea izvorâtă din perse-
verenţă şi moralitatea ireproşabilă ale episcopului Partenie 
Ciopron aveau să-l facă printr-o ascensiune spectaculoasă, 
omul potrivit la locul potrivit care a ridicat cu sine întreaga 
preoţime militară.

Sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial aduce după 
sine şi instaurarea comunismului în România. Din motive 
politice, noua conducere desfiinţează Episcopia Armatei 
Române pe 22 august 1948. Episcopul Partenie Ciopron pare 
că este uitat şi trecut într-un con de umbră. Abia în 1962, 
ilustrul arhiereu este ales episcop titular al Episcopiei Roma-
nului şi Huşilor88, pe care o păstoreşte până în anul 1978. În 
acelaşi an, episcopul Partenie Ciopron se retrage la mânăs-
tirea Văratec, unde pe 28 iulie 1980 trece la cele veşnice89.

Desfiinţarea Episcopiei Armatei Române
După întoarcerea armelor Armatei Române împotriva 

Axei din 23 august 1944, activitatea preoţilor militari a 
scăzut drastic. Lipsa de interes faţă de Episcopia Armatei 
s-a constatat mai ales după instalarea regimului comunist. 
Toate instituţiile statului au fost treptat acaparate de noua 
conducere în timp ce intelectualii interbelici au fost închişi. 
Partidul Comunist deţinea întregul control şi cenzura tot 
ceea ce ar putea atinge politica sa90. A desfiinţat eparhii, a 
pensionat episcopi şi personalităţi bisericeşti şi a trecut în 
rezervă numeroşi preoţi militari91. Nici Episcopia Armatei 
nu este trecută cu vederea, exercitându-se presiuni vizibile 

asupra ei în mod constant.
Lovitura de graţie vine după patru ani de la întoarcerea 

armelor, când, prin Ordinul nr. 946426 din 22 august 1948 al 
Regiunii III  Militare, Clerul Militar a fost desfiinţat92, întreru-
pându-se astfel, fireasca şi fructuoasa colaborare dintre Bise-
rică şi Armata Română93. După aproape 27 de ani, Episcopia 
Armatei a încetat să mai existe.

Cât timp va rămâne desfiinţată episcopia care a slujit cu 
râvnă sufletul şi trupul patriei nu se poate şti, însă meca-
nismul care leagă această episcopie de ostaşul român nu 
poate fi tăgăduit. Omul este trup şi suflet iar un ostaş fără 
sprijin sufletesc şi moral, pe câmpul de luptă este pierdut. 
Preoţii militari au fost în tranşee şi au luptat alături de eroii 
neamului românesc, apărând independenţa, integritatea şi 
valorile fundamentale ale patriei. Ei au dat dovezi de o abne-
gaţie, de un curaj, de un spirit de jertfă şi de o activitate aşa 
de înţeleaptă, spornică şi folositoare, că şi-au atras admiraţia 
şi respectul tuturor militarilor, asigurându-şi locul de cinste în 
rândurile lor şi devenind element absolut indispensabil, cum şi 
este94.
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Dr. Cristina CONSTANTIN1

ASPECTE PRIVIND CADRUL LEGISLATIV AL 
ACTIVITĂŢII PREOŢILOR MILITARI 1850-1924

Istoria a demonstrat de-a lungul timpului că armata 
şi biserica au reprezentat două instituţii fundamentale 
ale statului al căror destin s-a împletit mai ales în vremuri 
dramatice.

Modernizarea societăţii româneşti din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea şi-a pus amprenta şi asupra cadrului 
instituţional în care 
urmau să-şi desfă-
şoare activitatea 
preoţii în rândul 
armatei. Astfel, la 2 
mai 1850, marele 
spătar Nicolae Ghica, 
şeful oştirii din Ţara 
Românească, solicita 
Mitropoliei Bucu-
reşti să rânduiască 
câte un preot pentru 
fiecare polc al oştirii 
în garnizoanele Bucu-
reşti, Craiova şi Brăila2. 
Aceştia urmau să fie 
renumeraţi cu 250 de 
lei pe lună şi trebuiau 
să stea pe lângă 
ştaburile polcurilor, 
mergând cu trupele 
oriunde acestea 
urmau să fie dislo-
cate. Prin urmare 
la 10 iulie 18503, cu 
acordul mitropoli-
tului Nifon, domni-
torul Barbu Dimitrie 
Ştirbei numea trei 
preoţi de oştire, care 
urmau să-şi aleagă 
câte doi ţârcovnici (cântăreţi). Conform opisului domnesc, 
sumele necesare plăţii lefurilor celor trei preoţi şi înzestrării 
lor cu cele necesare serviciului divin erau asigurate de bise-
rică din veniturile sale, se depuneau la o casierie centrală, 
sub controlul statului, pe lângă Departamentul Credinţei. 
Intrarea acestora în slujbă trebuia să se facă de la 1 octom-
brie 1850, iar Mitropolia îi înzestra pe cei trei preoţi (Radu de 
la biserica Sf. Nicolae Şelari; Ştefan de la Mănăstirea Hanul 
Grecilor şi Gheorghe de la biserica Sf. Ştefan de pe Podul 
de pământ) cu câte un Sf. Antimis pentru Sf. Liturghie, şase 
rânduri de odăjdii, câte două pentru fiecare preot, unul bun 
şi altul pentru toate zilele, trei rânduri de cărţi şi de sfinte vase 

şi alte obiecte pentru slujbă. De asemenea, prin grija Mitro-
poliei au fost confecţionate la un argintar din Bucureşti şi trei 
cruci de argint. Totodată, biserica Sf. Ioan Zlătari a devenit 
primul locaş de cult unde se puteau oficia slujbe de garni-
zoană, ulterior fiind desemnată biserica Sf. Mihai Vodă, iar 
apoi biserica Sf. Gheorghe de la Malmaison. Tot în 1850 au 

apărut Îndatoririle 
preoţilor de oştire, care 
făceau o prezentare 
a atribuţiilor repre-
zentanţilor clerului 
în rândul armatei, 
precum şi a detali-
ilor legate uniformă: 
culioane (pălării) de 
postav civil, închis la 
culoare şi împrejur, pe 
margine, cu panglică 
neagră, de două 
degete lată, slobozi a 
le purta numai pe câtă 
vreme vor fi în slujba 
oştirii4. Odată cu 
domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza a crescut 
numărul polcu-
rilor devenite regi-
mente, prin urmare şi 
numărul preoţilor.

Aceste regle-
mentări au fost vala-
bile până la 4 aprilie 
18705 când, prin 
Înaltul Decret nr. 603 
era promulgat Regu-
lamentul pentru clerul 
din armata perma-

nentă. Conform acestuia, fiecare regiment sau batalion, 
formând un corp în parte putea avea câte un preot. Aceşti 
preoţi erau solicitaţi de corpuri, pe calea ierarhică, Ministe-
rului de Război, care la rândul său, prin Ministerul Cultelor 
cerea mitropolitului sau episcopului eparhial unde se afla 
corpul. Cei din urmă recomandau preoţi dintre cei de mir  şi 
mai cu instrucţie. Tot la capitolul I, art. IV se arăta că preotul 
înrolat în armată făcea parte din marele stat major al corpului 
unde se afla, iar la art. VII se preciza că preoţii aveau dreptul 
la o ordonanţă în marşuri şi campanii.

Capitolul II al acestui regulament detalia atribuţiile 
preoţilor militari şi descria obiectele religioase strict nece-

Trusă preoțească folosită în Armata Română
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sare desfăşurării serviciului divin. Între atribuţiile preoţilor 
se distingeau: efectuarea unor servicii religioase precum: 
mărturisirea, cuminicătura, jurământul, sfinţirea apei, 
botezul, cununia şi înmormântarea militarilor din corp; în 
ajunul sărbătorilor, seara, preoţii trebuiau să facă un para-
clis, iar dimineaţa să ţină un serviciu divin, fie la biserica cea 
mai apropiată, fie la capela corpului. Pentru serviciul divin în 
cazarmă, preoţii aveau drept ajutor un militar grad inferior, 
care ştia să citească şi să cânte. De asemenea, puteau fi între-
buinţaţi şi ca profesori în şcolile corpului, mai cu seamă pentru 
învăţământul catihetic6. Conform articolului XII, preoţii mili-
tari aveau datoria de a însoţi trupa oriunde, iar pe câmpul de 
bătaie stăteau lângă ambulanţe, îngrijind bolnavii. Preotul 
era, de asemenea, însărcinat cu păstrarea obiectelor sacre. 
El trebuia să aibă două rânduri de veşminte, cu toate trebu-
incioasele7: unul din damasc pentru serviciul zilnic, iar celă-
lalt din stofă bună pentru serviciul divin la solemnităţi şi Te 
Deum. 

În privinţa argintăriei, erau enumerate următoarele: 1 
icoană îmbrăcată şi suflată, cu patronul corpului; 2 cruci pentru 
serviciu şi una mai bună pentru paradă; 1 cruce mare de lemn 
zugrăvită, răsticnirea Domnului; 1 evanghelie îmbrăcată; 1 
candelă; 1 cădelniţă; 1 rând de Sfintele vase; 1 litier pentru 
anafură; 1 miruitor; 1 căldăruşe; 2 păhăruţe pentru serviciu; 
2 sfeşnice, dintre care 1 cu trei branşe; 1 cristelniţă; 1 cutie şi 
linguriţă pentru cuminicătura preotului în marş8.

Mai erau necesare un rând de cărţi bisericeşti şi un sipet 
bun de fer pentru păstrarea şi transportul obiectelor sacre.

În 1876, printr-un decret se stipula că toate trupele şi 
unităţile teritoriale puteau să aibă câte un preot, iar un an 
mai târziu, în 1877 preoţii unităţilor erau înlocuiţi cu preoţi 
de garnizoană, astfel: Garnizoana Bucureşti (arhimandriţii 
Ignatie Sterian şi Ghenadie Merişescu, protosinghelul Sava 
Dimitrescu şi ieromonahul Veniamin Alexandrescu – înlocuit 
în 1878 cu preotul Nicolae Budişteanu); Garnizoana Craiova 
(protosinghelul Agatanghel Guţu); Garnizoana Galaţi (iero-
monahii Ioachim Voluntas şi Neofit Racoviţă); Garnizoana 
Brăila (ieromonahul Irinarh Grădeanu); Garnizoana Iaşi (iero-
monahul Narcis Creţulescu). 

În timpul Războiului de Independenţă, mulţi preoţi au 
intrat în rândurile armatei la cerere, iar un număr mare de 
călugări şi călugăriţe au devenit voluntari activând ca infir-
mieri9.

În contextul izbucnirii Primul Război Mondial în 1914 era 
evident că România, mai devreme sau mai târziu, avea să fie 
angrenată în conflict. Pentru a nu fi luat prin surprindere de 
o eventuală implicare a ţării în acest război, Sfântul Sinod al 
Bisericii Creştine Ortodoxe Autocefale Române, alegea în 
mai 1915, în unanimitate, ca Protopop sau Superior al preo-
ţilor din armată pe Constantin Nazarie, profesor la Facultatea 
de Teologie din Bucureşti.

În caz de mobilizare, conform Ordinului nr. 130 din 28 mai 
1915, acesta era ataşat la Marele Cartier General al armatei, 
ca şef al Serviciului Religios. Ajutor al său a fost numit preotul 
Vasile Pocitan, asimilat gradului de maior. În noua sa calitate, 
Constantin Nazarie a înaintat un referat către Marele Stat 
Major General al Armatei la 3 iunie 1915, în care propunea 
o serie de măsuri, între care: alcătuirea unor instrucţiuni 
după care vor trebui să se conducă preoţii de armată, întoc-
mirea unei liste cu numele şi prenumele tuturor preoţilor 
mobilizabili, arătându-se locul unde urmează a servi fiecare pe 

timp de mobilizare şi în vreme de război, asimilarea situaţiei 
protoiereului de armată în ierarhia militară10 etc. Deşi numai 
o parte din propunerile sale au fost luate în consideraţie, în 
octombrie 1915 erau finalizate şi publicate instrucţiunile 
pentru preoţii de armată întocmite de profesorul Constantin 
Nazarie. 

Mai mult decât atât, acesta a elaborat şi o serie de zece 
cuvântări pentru a fi de ajutor preoţilor în diferite situaţii, 
în vreme de război. Aprobate de Sf. Sinod, temele avute 
în vedere în această broşură, erau: Ce înseamnă a fi soldat; 
Drapelul; De ce trebuie să ascultăm de superiori; La ce folo-
seşte ajutorul lui Dumnezeu; Trezvia şi militarul; Vorbire la 
declararea de război; Vorbire înainte de a începe lupta; Vorbire 
după câştigarea victoriei; Vorbire de încurajare în caz de neiz-
bândă în luptă; Vorbire la înmormântarea unui ostaş căzut pe 
câmpul de luptă11. În ciuda unor disfuncţionalităţi între repre-
zentanţii bisericii şi cei ai armatei referitoare la echipament 
(conform instrucţiunilor, preoţii mobilizabili trebuiau să aibă 
pălărie, manta şi geantă, dar nu se stabilise un model după 
care să se confecţioneze şi nici dimensiunile crucii purtată 
la piept de preoţi, etc.), mobilizare şi atribuţii, lucrurile au 
evoluat într-o direcţie bună, mai ales după întâlnirile proto-
iereului cu preoţii mobilizabili la nivel de reşedinţe epar-
hiale, excepţie făcând eparhia Dunării de Jos (programată la 
16 august 1916, dar evoluţia precipitată a evenimentelor nu 
a mai făcut posibilă această întrunire).

Un alt aspect care trebuie subliniat este acela că unele 
reglementări au fost adoptate din mers, pe măsură ce situ-
aţia o impunea. De pildă, recompensarea faptelor de bravură 
ale unor preoţi militari avea să fie reglementată abia la 9 
martie 1917 prin Ordinul nr. 19001 al generalului Constantin 
Prezan, şeful de Stat Major General al armatei. Conform 
acestuia, preoţii de la regimente erau asimilaţi gradului de 
locotenent, iar cei cari în diferite ocazii se vor distinge prin 
acte vădite de curaj şi bărbăţie în exercitarea misiunii lor, vor 
fi propuşi la înaintare spre a fi asimilaţi gradului de căpitan. 
Propunerile cu părerile tuturor şefilor ierarhici se înaintau 
Marelui Cartier General (Secţia a III-a Adjutantură), care 
decidea după consultarea şefului Serviciului Religios. 

Acelaşi document stabilea că ajutorul şefului Serviciului 
Religios era asimilat cu gradul de maior, iar şeful Serviciului 
Religios cu gradul de colonel. În privinţa uniformei preo-
ţilor militari se arăta: Ţinuta preoţilor rămâne cea actuală. 
Pentru a deosebi preoţii din punct de vedere al asimilării, sub 
banda de la mâna stângă se vor prinde două steluţe argintate 
pentru cei asimilaţi gradului de locotenent, trei steluţe argin-
tate pentru cei asimilaţi gradului de căpitan, una steluţă aurită 
pentru protoiereul ajutor şi trei steluţe aurite pentru protoiereul 
armatei13. Costumul preoţilor militari a determinat o serie 
de probleme pentru că nu era potrivit pentru participarea 
la lupte, marşuri etc., îngreuna mersul şi nu era durabil. 
Situaţia semnalată pe cale ierarhică a făcut ca în mai 1917, 
lipsind stofa neagră, să se permită preoţilor să-şi confecţio-
neze hainele din stofă militară de iarnă şi de vară. Au fost 
probleme şi în privinţa cantităţii, cei 2-3 m puşi la dispoziţie 
fiind insuficienţi pentru un costum preoţesc, făcându-se 
intervenţii pentru ca fiecare preot să primească cel puţin 8 
m şi 25 cm postav oliv. Conform unui ordin al Ministerului de 
Război, preoţii se puteau prezenta în persoană sau prin dele-
gaţi la Direcţia Echipamentului pentru a primi ordine indivi-
duale de distribuire, pe baza unui tabel cu preoţii mobilizaţi 
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deja trimis acolo. 
În perioada 1916-1918 au activat în total 252 de preoţi 

militari, 2 nu au funcţionat efectiv, 6 au fost răniţi, iar din 
cei 25 dintre ei daţi ca dispăruţi şi prizonieri, cinci au murit 
(preotul N. Armăşescu – Regimentul 2 Vânători; preotul D. 
Bârlogeanu – Regimentul 51/52 Infanterie, preotul I. Rătescu 
– Brigada 2 Roşiori; preotul I. Cerbulescu – Spital de Evacuare 
nr. 1 şi preotul C. Gibescu – Ambulanţa Diviziei 1).

Experienţa din Primul Război Mondial în planul asistenţei 
religioase a premers demersurilor pentru permanentizarea 
acesteia în rândul militarilor şi înfiinţarea unei Episcopii a 
Armatei. La 20 iulie 1921, prin Înalt Decret Regal nr. 3378 era 
promulgată Legea privitoare la organizarea clerului militar, 
care avea să fie completată şi cu un Regulament de punere în 
aplicare apărut în 1924. 

Noua lege aducea o serie de schimbări, pe mai multe 
planuri. În art. 1 se preciza că: se admit în cadrele armatei, 
pentru necesităţile confesionale […] preoţi militari activi de 
orice rit. Ei vor fi numiţi prin decret regal, în baza unui concurs14. 
La fiecare regiment se numea câte un preot militar apar-
ţinând religiei majorităţii, iar pentru alte confesiuni, în 
fiecare garnizoană de cel puţin patru corpuri de trupă se 
numea un preot, pastor, rabin sau imam de garnizoană. În 
privinţa asimilării gradelor pentru preoţii militari situaţia era 
următoarea: preotul de regiment era asimilat cu gradul de 
căpitan; preotul de divizie era asimilat cu gradul de maior 
sau locotenent-colonel; preotul de corp de armată şi şefii 
religioşi militari ai celorlalte rituri erau asimilaţi cu gradul de 
locotenent-colonel sau colonel; inspectorul Clerului Militar 
era asimilat cu gradul de general15.

Totodată, inspectorul clerului militar urma să fie un arhi-

ereu, membru al Sf. Sinod, ales de comun acord cu ministrul 
de Război, numit episcop militar prin decret regal, purtând 
titlul de Episcop de Alba-Iulia şi având dublă jurisdicţie, spiri-
tuală şi administrativă (administrativă asupra întregului cler 
din armată, spirituală numai asupra preoţilor de rit greco-
oriental). Preoţii, pastorii şi rabinii de garnizoană depindeau 
din punct de vedere spiritual de şefii religioşi ai riturilor lor. 
În privinţa recrutării, preoţii militari asimilaţi gradului de 
căpitan se recrutau dintre licenţiaţii şi doctorii în teologie, 
după o practică de păstorie de 3 ani, cu vârsta nu mai mare 
de 32 de ani, iar preoţii de divizie şi de corp de armată se 
recrutau dintre preoţii de regimente, mai întâi din cei care 
participaseră la război.

În privinţa uniformei clerului militar se arăta la art. 39 din 
regulament: Preoţii militari activi vor purta în mod obligatoriu 
costumul preoţesc oficial, cu adăugirea următoarelor insigne: 
dragon ofiţeresc la baston; cifra regală la pălărie; crucea mili-
tară la piept, precum şi galoanele corespunzătoare gradului, 
atât la mânecile reverendei (în format mic, ca la uniformele 
marinei), cât şi la pălărie. Episcopul militar poartă la pălărie 
soarele de metal, ca şi generalii combatanţi16.

Preocupările legate de definitivarea unui cadru coerent 
de desfăşurare a activităţii preoţilor militari au continuat 
în perioada interbelică, o serie de publicaţii apărute sub 
egida ambelor instituţii, armata şi biserica, detaliind diverse 
aspecte: Instrucţiuni provizorii asupra serviciului religios în 
timp de pace şi în timp de campanie (1931), Rolul preotului 
militar în timp de pace şi în răsboiu (1933), Carte de rugăciuni 
pentru premilitari (1939). Toate aceste eforturi nu au fost în 
zadar pentru că, în contextul izbucnirii celui de-Al Doilea 
Război Mondial şi-au dovedit utilitatea. 

NOTE

1 Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. 
2 Gheorghe Vasilescu, Asistenţa religioasă în oastea Ţării Româneşti în 

1850-1870, în  „Armata şi biserica” – Colecţia „Revista de Istorie Militară” 
4, ediţie coordonată de comandor Ilie Manole, Bucureşti, 1996, p. 129.

3 Ibidem, p.130.
4 Biserica şi Armata – Slujire şi Jertfă / The Church and the Armed Forces – 

Service and Sacrifice, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 
Armatei, 2006, p.16.

5 „Monitorul Oastei”, Partea Oficială, nr. 13/1870, p. 516.
6 Ibidem, p. 517.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Pentru  mai multe detalii vezi Mircea Păcurariu, Preoţii militari în armata 

română până la 1918 (cu specială privire la Războiul de independenţă şi 

la războiul pentru întregirea neamului), în „Armata şi biserica” – Colecţia 
„Revista de Istorie Militară” 4, ediţia coordonată de comandor Ilie 
Manole, Bucureşti, 1996, p. 150.

10 Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor de armată în campania din 
1916-1918, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1921, p. 7.

11 Idem, Cuvântări pentru ostaşi şi rugăciuni pentru rege, oaste şi popor în 
vreme de război, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1915, pp. 5-38.

12 Idem, Activitatea…, p. 13.
13 Ibidem, p. 14.
14 Ministerul de Război – Serviciul Personalului, Legea şi Regulamentul 

privitoare la organizarea clerului militar, Bucureşti, Tipografia Marelui 
Stat Major, 1924, p. 3.

15 Ibidem, p. 4.
16 Ibidem, p. 14.
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Preot militar Constantin NEAGU1

GHERASIM (IORGU) COSMA – EROUL MONAH

Clerul monahal nu poate rămânea înapoia 
celorlalţi!

Aşa cum este binecunoscut, Războiul din 1877-1878 
a pecetluit cu jertfe actul de la 9 mai 1877, prin care a fost 
proclamată Independenţa de stat a României. Teodor C. Văcă-
rescu afirma într-o lucrare dedicată acestui subiect că de la o 
marginea la alta a ţării toate inimile sunt cuprinse de un nespus 
entuziasm, autorităţile şi corpurile constituite, oraşele, satele, 
cătunele, toţi într-un singur cuvânt, de la mic la mare, se rostesc 
gata la orice jertfe pentru a susţine cu toate bunurile naţiunii, cu 
aurul şi sângele ei libertatea şi neatârnarea României2. 

În timp ce, pe front, ostaşii noştri scriau cu sângele lor 
pagini de un remarcabil eroism, acasă, un număr însemnat 
de preoţi, monahi şi chiar monahii, au cerut să fie înrolaţi 
în armată, unii în calitate de confesori, iar alţii în corpul 
sanitar pentru nevoile serviciilor de Cruce Roşie. Este vrednic 
de amintit faptul că, un număr de 10 preoţi3 din Garnizoa-
nele Bucureşti, Craiova, Galaţi, Brăila şi Iaşi au însoţit mili-
tarii români în teatrul de luptă din sudul Dunării ridicând 
moralul ostaşilor şi fortificându-i sufleteşte în momentele de 
suferinţă, iar peste 150 de monahi şi monahii de la diferite 
mănăstiri au servit ca brancardieri sau infirmieri pe front, au 
îngrijit răniţii în spitalele de campanie, consolidând încă o 
dată simbioza ancestrală dintre Biserică şi Armată. 

Pe toată durata stării de beligeranţă, activitatea clericilor 
ortodocşi români s-a manifestat şi prin servicii divine şi rugă-
ciuni pentru biruinţă, prin pastoralele ierarhilor şi cuvântă-
rile preoţilor, prin articole şi apeluri, prin îndemnuri şi strân-
gere de ajutoare în folosul ostaşilor de pe front şi al familiilor 
acestora, prin ofrande şi materiale sanitare pentru răniţi. 

În acea extraordinară atmosferă de efervescenţă, nici 
buzoienii nu au rămas indiferenţi la chemarea ţării ci au 
răspuns cu entuziasm, având o contribuţie remarcabilă 
în epopeea neatârnării. La 10 mai 1877, cetăţenii oraşului 
Râmnicu Sărat au expediat o telegram prinţului Carol felici-
tându-l călduros: ca demn urmaş al glorioşilor domni Mihai şi 
Ştefan pe tronul României [...] v-aţi pus în capul armatei ca să 
luptaţi cu vigoarea sufletului nostru românesc pentru consoli-
darea independenţei României [...]  Trăiască România liberă şi 
independentă!4.

Aflată în primele rânduri, Episcopia de la Curbura Carpa-
ţilor a acordat un sprijin consistent armatei române5 şi a 
sporit în sufletul ostaşilor curajul şi bărbăţia, întărind încre-
derea în biruinţa deplină şi în dreptatea cauzei pentru care 
luptau. 

Prin adresa nr. 411 din 27 octombrie 1877, episcopul 
Buzăului, Inochentie Chiţulescu6, informa pe stareţul Mănăs-
tirii Ciolanu că ostaşii români răniţi sau bolnavi în războiul 
actual reclamă ajutorul şi alinarea suferinţelor lor.

 Din acest motiv, chiriarhul locului sublinia mai 

departe: Clerul monahal nu poate rămânea înapoia celorlalţi. 
De aceea scriem ca imediat să compui şi să trimiţi o listă de 20 
de persoane dintre fraţi şi monahi aceia din mănăstiri care se 
vor găsi mai îndemânateci în căutarea bolnavilor ostaşi din 
spitalele stabilite şi ambulanţe, cărora le vei arăta a se pregăti 
şi cu necesarele haine şi primenele strigate au până la al doilea 
ordin. Le vei arăta că întrucât priveşte nutrimentul (hrana – 
n.n.), găzduirea şi transportul lor de la Buzău înainte şi pentru 
timpul cât vor fi în serviciu, acestea se vor procura de statu7. 

La îndemnul preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor, nume-
roşi enoriaşi s-au străduit să ofere armatei ţării, din puţinul 
lor personal, alimente, bani, medicamente, îmbrăcăminte, 
lenjerie etc.

În ziua de 7 septembrie 1877, episcopul Inochentie Chiţu-
lescu a trimis o nouă adresă preoţilor, monahilor şi monahi-
ilor pe care îi păstorea, arătând că în situaţia dificilă în care se 
află ţara, nevoia de arme este foarte acută: Cunoaşteţi strâm-
toarea casei statului în acest timp de grele încercări pentru 
ţară. Ştiţi nevoia ce armata are de arme, precum şi apelul ce în 
toată ţara se face la generozitatea binevoitorilor cetăţeni ca să 
contribuie fiecare cu cât poate în acest scop. În final, apelul îi 

Monahul Gherasim (Iorgu) Cosma
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îndemna pe toţi slujitorii din biserici şi mănăstiri, dar şi pe 
enoriaşi, să contribuie cu orice fel de produse sau obiecte 
ce s-ar putea îndată vinde şi preface în bani, care se vor preda 
Episcopiei8. Apelul Preasfinţiei Sale s-a bucurat de un real 
succes, numeroşi preoţi, călugări, măicuţe şi mireni răspun-
zând cu o bucurie sinceră la chemarea ierarhului lor. 

Este demn de amintit şi faptul că, unii clerici buzoieni 
au cerut chiar să meargă pe front pentru a îmbărbăta mili-
tarii, dar şi pentru a alina suferinţele răniţilor. Dintre multele 
solicitări înaintate prefectului în acest scop de slujitori ai 
bisericii, cazul arhimandritului Calinic Popovici de la mănăs-
tirea Nifon9 este, în opinia noastră, elocvent. El a expediat 
o adresă prefectului C. Borănescu, în care cerea să se înro-
leze în Armata Română subliniind: În faţa unor asemenea 
împrejurări, subscrisul se oferă cu toată bunăvoinţa a merge în 
mijlocul luptătorilor, unde voi pune toată activitatea pentru a 
încuraja şi a face rugăciuni religioase în calitate de preot. Vă rog 
să aduceţi la cunoştinţa guvernului, că simţind trebuinţă, să-mi 
indice corpul de armată unde să-mi îndeplinesc misiunea10. În 
aceeaşi zi, prefectul a trimis o copie a cererii către Ministerul 
de Război, recomandând aprobarea ei, crezând-o bineve-
nită11.

Între tinerii teologi care au luptat cu arma în mână, ca 
voluntari, ne reţine atenţia şi Ioan Niculescu, absolvent al 
Seminarului Teologic din Buzău12.

Asemenea semenilor din celelalte zone ale ţării şi buzo-
ienii au cinstit cum se cuvine memoria celor care s-au jertfit 
pentru independenţa României. În semn de pioasă recu-
noştinţă şi profund respect pentru cei căzuţi pe câmpurile 
de bătălie din sudul Dunării13, la 8 septembrie 1877 în toate 
bisericile din Buzău s-a organizat un parastas şi s-a oficiat 
o slujbă de pomenire. De asemenea, în onoarea strălucitei 
victorii de la Plevna, la 30 noiembrie 1877, orele 10, s-au 
desfăşurat slujbe de pomenire în catedrala episcopală din 
Buzău şi în toate bisericile din cuprinsul eparhiei14.

De la eroul de pe frontul războiului pentru 
independenţa României la monahul de pe 

frontul războiului nevăzut

Când în anul 1902 s-au aniversat 25 de ani de la procla-
marea Independenţei, la Bucureşti a avut loc, în ziua de 10 
mai, o impunătoare manifestaţie. La festivităţi a participat şi 
sergentul veteran Iorgu Cosma15, fiu duhovnicesc al Episco-
piei Buzăului, din păcate mai puţin cunoscut în zilele noastre, 
căruia îi închinăm în mod deosebit aceste rânduri.

A fost odată… un monah erou! S-a născut în comuna 
Vipereşti, satul Ruşavăţu, judeţul Buzău, în anul 1847, din 
părinţi binecredincioşi şi cinstitori de Dumnezeu, Iorgu 
Dimitrie şi Ioana Cosma, amândoi ţărani plugari.

A fost încorporat în armată în anul 1870, efectuându-şi 
stagiul militar la Batalionul 2 Vânători, din ţinutul Prahovei, 
ajungând un oştean de frunte. După ce a fost lăsat la vatră, 
pentru a se întreţine, fiind stâlpul principal într-o casă c-o 
mamă bătrână16 a îndeplinit mai întâi slujba de picher în 
localitatea Câmpul, judeţul Buzău, unde s-a şi căsătorit. 
După un an, a fost încadrat ca brigadier la pădurile statului 
din plaiul Slănic, fiind numit în anii următori subcomisar în 
oraşul Buzău şi apoi felcer la spitalul judeţean din aceeaşi 

localitate17.
Declanşându-se războiul cu turcii, în anul 1877 s-a înrolat 

sub drapel la batalionul unde îşi satisfăcuse stagiul militar. 
Când a plecat de acasă, menţiona gazetarul P. Macri de la 
ziarul „Universul“ din 12/18 mai 1902, a strâns în braţele sale 
pe bătrâna sa mamă care plângea şi i-a zis: Mă duc, mamă, 
mă duc, acolo unde armata mă cheamă. Acolo unde am făcut 
şi milităria. Ştii, mamă? Ţara mă cheamă. La luptă, mă cheamă. 
Mă voi putea număra şi eu printre aceia care va lupta pentru 
ţară, pentru neam, pentru lege. Voi lupta pentru independenţă 
şi libertate. Şi… te rog ceva, mamă. – Se opreşte. Ş-apoi după 
ce-i şterge lacrimile bătrânei continuă. – Dacă o fi să mor să 
nu mă plângi mamă, că ştii…cei care mor pentru ţară, pentru 
neam şi lege aceia vor merge sus. Acolo sus... vor merge la 
ceruri18. 

A plecat de acasă cu gândul de a fi tare. A ajuns la fosta 
sa unitate din vremea cătăniei, unde a fost repartizat şi s-a 
instruit pentru marea luptă ce trebuia să aibă loc, dincolo de 
hotarele de la Dunăre. 

A strălucit în cele mai aprige bătălii de pe câmpiile Bulga-
riei. La întâiul atac de la Griviţa, din subunitatea sa n-au 
supravieţuit decât el şi patru soldaţi, toţi ceilalţi fiind ucişi 
de focul năpraznic aruncat de puştile şi tunurile inamicului19. 
Curajul nu l-a părăsit însă pe sergentul erou Iorgu Cosma 
care, deşi lovit de gloanţe, a scăpat doar rănit, având credinţa 
puternică că Dumnezeu îl va ajuta să-i biruiască pe vrăjmaşi. 
Devotat faţă de ţară, el a participat victorios şi în luptele de 
la Griviţa, Rahova, Vidin, Smârdan, Nicopole şi Plevna, unde 
inamicul a capitulat în faţa bravei oştiri române, războiul 
luând sfârşit. 

Rănit, mobilizatul de pe Valea Buzăului a ajuns la spitalul 
de la Turnu Măgurele.

Într-o zi rece de noiembrie, scrie Ştefan Georgescu – 
sergent, au venit la spital domnitorul Carol şi ţarul Rusiei, 
Alexandru. Acesta împreună cu suveranul nostru se opreşte la 
patul unui Roşior.

Împăratul Alexandru cum îl vede, exclamă în franceză:
– Iată un turc!... ăsta este turc, nu-i aşa?... Are figură de 

turc!
Atunci Domnitorul nostru îl întreabă pe rănit:
– Aşa-i! Eşti turc?
– Nu, nu, sunt... Roşior şi de fel sunt de prin părţile jude-

ţului Buzău.
Îndreptându-se spre împărat, acesta îi tălmăceşte 

răspunsul şi râde.
Împăratul pregăteşte o medalie, era Crucea „Sfântului 

Gheorghe”. Apoi se apropie şi i-o dăruieşte Roşiorului. După 
scurtul şi emoţionantul ceremonial, urmează Domnitorul 
nostru Carol ce-i dăruieşte... tot Roşiorului, medalia „Steaua 
României”20.

Martor ocular la acest moment, sergentul Ştefan Geor-
gescu şi el rănit, vecin de pat cu medaliatul, î1 descrie pe 
buzoian ca pe un băiat plăcut, naiv, blajin şi modest.

Peste câteva zile când rana de la mână, care din fericire 
nu-i atacase osul, evolua spre vindecare, Iorgu Cosma s-a 
externat şi a pornit spre regimentul său.

– Eram trist, spune Ştefan Georgescu – sergent, că mă 
despart de un astfel de tovarăş. În vecinătatea lui rănile mele 
mult mai adânci, deveneau mai uşor de suportat. Mă lipisem de 
el precum copii, faţă de cei care încearcă să le ofere fie şi puţină 
dragoste cu toate că... sincer să fiu mă muşcase puţin gelozia21.
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Atunci (n-am să uit) el parcă mi-a înţeles gândurile şi în delica-
teţea sa plină de naivitate, mi-a propus:

– Alegeţi şi tu una dintre ele.
– Nu glumeşti?
– Nu, alegeţi-o pe care o vrei.
– Nu se poate, nimeni în afară de tine nu are dreptul să 

poarte ce tu ai meritat.
Rămas pe gânduri, medaliatul de pe Valea Buzăului, 

după ce le mai priveşte încă o dată, le introduce în buzunarul 
mantalei, ridicând cu mândrie capul. Deodată s-a întâmplat 
că la acest om c-o fire blajină şi modestă să prind ceva nemai-
întâlnit. Într-o clipă am văzut pe faţa sa atâta mândrie încât 
n-am putut vedea într-o viaţă. Da, în viaţa mea n-am văzut o 
fiinţă mai orgolioasă. Apoi...luându-şi ziua bună, pleacă pe jos 
pentru a-şi găsi Regimentul, aşa cum primise ordinul“22.

În anul 1878, după terminarea războiului, se întorcea 
acasă şi sergentul Iorgu Cosma, ciuruit de gloanţe, cu nu mai 
puţin de 6 medalii23, strălucindu-i şi acoperindu-i trupul rănit 
cu frumuseţea lor. Bucuria i-a fost însă umbrită, aşa cum scria 
ziarul ,,Universul“ în anul 1902, de pierderea celor dragi, 
deoarece la scurt timp după întoarcerea sa, soţia sa s-a 
mutat la cele veşnice. În acest context a hotărât să ia drumul 
mănăstirii, intrând în anul 1884 în obştea monahală de la 
Ciolanu24 şi primind îngerescul chip cu numele Sfântului 
Cuvios Gherasim de la Iordan25(+475), prăznuit în calendarul 
Bisericii Ortodoxe la data de 4 martie. Numai aşa putea să se 
creadă mai aproape de Dumnezeu, de camarazii săi căzuţi în 
luptă, de mama şi soţia sa, aşa cum remarca preotul Gabriel 
Cocora26. 

Pe acest front al războiului nevăzut, aşa cum numesc 
Sfinţii Părinţi confruntarea cu forţele întunericului în vederea 
dobândirii cununii de lauri a mântuirii, a luptat până la sfâr-
şitul vieţii, din starea smerită a unui ascultător de rând, în 
Biserica lui Hristos. Călugăr evlavios şi râvnitor, la miezul 
nopţii, când suna clopotul conform pravilei monahale, se 
afla întotdeauna aproape de uşa bisericii, aşteptând cu 
nerăbdare şi vie emoţie slujba Miezonopticii. Purta la gât, ca 
pe un odor de mare preţ, o cruciuliţă mică, primită în vremea 
copilăriei de la binecredincioasa sa mamă. A purtat-o şi în 
timpul războiului, mărturisind adeseori prietenilor şi apoi 
fraţilor monahi că prin puterea ei a biruit în luptele crâncene 
de la Griviţa, Rahova, Vidin, Smârdan, Nicopole şi Plevna27.

Monahul cu pieptul plin de decoraţii din 
fruntea convoiului

La împlinirea unui sfert de veac de la declanşarea Războ-
iului de Independenţă, eroul-monah s-a pregătit pentru a fi 
de faţă la manifestările prilejuite de acest măreţ eveniment. 
Primul demers oficial l-a făcut la stareţul mănăstirii Ciolanu, 
arhimandritul Dosoftei Georgescu, pentru a-i cere voie să 
meargă la Bucureşti. Stareţul şi-a închipuit că până în capi-
tală fiind cale lungă o să-i trebuie hrană şi cazare şi, datorită 
sărăciei, va fi pus în situaţia de a cerşi, motiv pentru care nu 
i-a îngăduit să plece. Cu gândul la bucuria revederii camara-
zilor de arme şi însufleţit de patriotismul şi amintirea străluci-
telor victorii petrecute cu un pătrar de veac înainte, a plecat 
de la Ciolanu, pe jos, până la gara din Buzău. Arătându-şi 
decoraţiile, a cerut şefului de staţie un bilet de călătorie 
gratuit până la destinaţia mult dorită. Răspunsul acestuia 
la solicitarea monahului a fost: N-am această împuternicire, 

dar fă o petiţie directorului general al CFR. A scris-o şi în scurtă 
vreme a primit răspuns negativ. Surprins, a plecat pe jos (mai 
era vreme), ajungând chiar pe 10 mai, ziua rânduită pentru 
somptuoasa paradă militară, ultima manifestare la care se 
mai purtau ca nişte veritabile trofee de biruinţă, vechile 
drapele de luptă de pe câmpiile Bulgariei, unele sfârtecate 
de iatagane, altele ciuruite de gloanţe28. 

Pe o ploaie torenţială, văzându-se aproape de cei ce urmau 
a fi sărbătoriţi de impresionanta adunare, a fost aşezat de către 
organizatori, la marea defilare, în fruntea veteranilor din Regi-
mentul 10 Dorobanţi Putna. Pe straiele sale modeste de călugăr 
şi-a aşezat pe piept decoraţiile dobândite pe timpul glorioaselor 
lupte de odinioară, martore vii ale vitejiei sale29. 

O viaţă chinuită şi o înmormântare impozantă

Participarea la parada din 10 mai 1902 i-a fost însă fatală 
eroului monah. Obosit din cauza distanţei parcurse pe jos de 
la mănăstirea Ciolanu la Bucureşti, înfometat şi grav afectat 
de ploaia care i-a pătruns până la piele, provocându-i o dublă 
pneumonie, în ziua de 11 mai a anului 1902 a trecut pragul 
acestei lumi 30. 

Consiliul de miniştri, aflând de tragedia eroului, a spus 
că, probabil, înmormântarea se va face pe cheltuiala statului, 
ceea ce în realitate nu s-a întâmplat.

Dacă în ediţia din 12 mai 1902, celebrul cotidian bucureş-
tean, „Universul“, titra că la defilarea din 10 mai, a participat 
şi un călugăr cu pieptul plin de decoraţii, ce luase parte la 
războiul din 1877, în numărul din 13 mai dădea câteva detalii, 
cine a fost, de unde este şi ce i s-a întâmplat, iar în urmă-
toarea zi, făcea următorul apel: întrucât viteazul veteran a 
luptat pentru independenţa ţării şi gloria neamului, trebuie să 
fie înmormântat cu toate onorurile ce i se cuvin […]. El care a 
luptat pentru poporul acestei ţări, poporul să-1 îngroape şi să-1 
conducă pe viteazul sergent până la ultimul locaş. El şi-a făcut 
datoria faţă de ţară iar poporul să-şi facă şi el datoria […] îngro-
pându-1 pe cel a cărei memorie va fi neştearsă, datorită vitejiei 
de care a dat dovadă pe câmpiile Bulgariei31.  Se lansa şi invitaţia 
la o chetă publică, redacţia ziarului deschizând lista cu suma de 
50 de lei.

Trezită dintr-odată din indiferenţă şi ignoranţă faţă de 
valorile autentice naţionale, opinia publică, aşa cum se 
întâmplă de obicei, când nimic nu mai foloseşte celui în 
cauză, a aflat că pe pardoseala azilului a murit un erou, pe 
care doar cu o zi înainte mulţimea îl aclamase. Ştirile „Univer-
sului“ i-au mişcat pe toţi32. 

Sub aceste auspicii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române s-a întrunit în şedinţă de lucru în ziua de 15 mai 
1902. Pe agenda discuţiilor s-a aflat cazul Gherasim (Iorgu) 
Cosma, motivul fiind faptul că fostul ostaş a avut timp de 25 
de ani şi calitatea şi de monah. Episcopul Pimen al Dunării de Jos 
(1902-1909), a făcut să exalte inimile participanţilor, arătând 
unele din bravele fapte din război ale răposatului şi motivele 
care l-au determinat să ia calea călugăriei.

La final, membrii Sfântului Sinod au hotărât: corpul neînsu-
fleţit al fostului monah va fi depus la biserica „Sfântul Gheorghe 
Nou”; va fi înmormântat la mănăstirea Cernica; delegatul Sfân-
tului Sinod pentru a oficia serviciul înmormântării va fi episcopul 
Pimen.

La rândul său şi armata a hotărât să organizeze un program 
al înmormântării, o paradă şi să trimită reprezentanţi, cu convin-
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gerea că meritele acestui fost brav ostaş, trebuie să reprezinte o pildă 
vie, o pildă a recunoştinţei ce trebuie s-o simtă întreg neamul 
românesc atunci când este vorba de vitejie pentru a apăra patria.

Vorbind despre înmormântarea eroului, realizăm lectu-
rând presa vremii, că aceasta a fost fără exagerare, una 
grandioasă. Acelaşi cotidian de mare tiraj, mai sus amintit, 
consemna, cu obiectivitate, că: întreaga Capitală a venit să 
vadă pe viteazul sergent pe care îl îngroapă poporul cu toată 
pompa cuvenită marilor eroi. Martor al tristului eveniment, 
sergentul Ştefan Georgescu scria cu mult talent în memoriile 
sale: Frumoasă paradă i s-a făcut, frumoasă în mormântare. 
Dar nu s-a mai văzut atâta îngrămădire de lume; a trebuit 
ca rânduri strânse de jandarmi să deschidă calea, înlăturând 
nenumărata mulţime, ca să poată trece cortegiul. Cel care a 
dus o viaţă chinuită, avea o înmormântare impozantă33.

Aşa cum s-a stabilit de către Sfântul Sinod, defunctul aşezat 
în sicriul de zinc, a fost depus la biserica „Sfântul Gheorghe Nou“, 
iar serviciul funerar a fost oficiat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
sub protia Preasfinţitului Pimen, episcopul Dunării de Jos.

După slujbă, delegatul Sfântul Sinod al Bisericii Otodoxe 
Române a ţinut şi o mişcătoare cuvântare. Spre edificare, 
reproducem câteva fraze din necrologul presărat cu alese 
harisme omiletice, rostit cu această ocazie: Sunt 6 zile de 
când întregul nostru popor, de la munte până la mare, a 
sărbătorit 25 de ani de la Independenţa Statului Român. Sunt 6 
zile de când bravul căpitan a primit drapelele care acum 25 de 
ani fâlfâiau asupra armatei noastre, pe câmpiile Bulgariei, înlo-
cuindu-le cu altele... Sunt 6 zile de când armata a trecut prin faţa 
şefului ei suprem. Sunt 6 zile de când în rândul bravilor soldaţi 
s-a văzut un călugăr, care cu pas milităresc şi cu pieptul plin de 
decoraţii trecea prin faţa Suveranului.

Acesta era un vechi ostaş, un vechi luptător, un pui de leu 
care s-a războit contra duşmanului. Un viteaz. Era sergentul 
Iorgu Cosma care purta rasa călugărească, sub numele de 
Gherasim. Viteazul de odinioară era călugărul de ieri şi răpo-
satul de astăzi, al cărui corp altădată, plin de focul vitejiei, 
îl vedeţi acum rece, dormind în această raclă, somnul veşni-
ciei... Mergi suflet de viteaz, ridică-te sus în lăcaşurile cereşti, 
unde vei găsi sufletele a lor tăi tovarăşi şi de acolo priviţi către 
fosta voastră patrie, pentru a cărei glorie aţi trăit, aţi luptat şi 
aţi murit!34.

Publicaţia „Universul“ oferea, pe prima pagină a ediţiei 
din ziua de 18 mai, detalii legate de înmormântare, relatând 
că o imensă masă de lume aştepta în faţa bisericii „Sfântul 
Gheorghe“ drapată în negru. 

În cortegiul funerar se aflau muzica militară a Regimen-
tului 6 „Mihai Viteazul”, muzica bergsaghierilor, 20 soldaţi din 
Regimentul l de Geniu şi Batalionul 8 Vânători.

În curtea bisericii se aflau Asociaţia Generală a Studen-
ţilor, Uniunea Studenţilor cu Drapel Albastru, Societatea 
„Peleş”, Societatea Lucrătorilor din Atelierele de Confecţii 
Militare, Societatea „Argeş”, Societatea „Vârful de Dor”, Socie-
tatea Independenţa Frizerilor, toate purtând drapele.

În jurul catafalcului acoperit cu tricolor se afla o mulţime 
imensă de coroane din partea: Regimentului 10 Putna, cu 
inscripţia Lauri pentru cei morţi, monahului Gherasim Cosma, 
fost sergent în regiment; Primăriei Capitalei, cu inscripţia 
Devotat până moarte; studenţimii universitare; Gimnaziului 
„Şincai”; ziarului „Universul”; ofiţerilor Regimentului 6 Mihai 
Viteazul; familiei dr. Mina Minovici ş.a. 

Dintre oficialităţile participante amintim pe secretarul 

general al Ministerului de Interne, secretarul Ministerului 
de Război, prefectul Poliţiei Capitalei, primarul şi ajutorul 
de primar al capitalei, comandantul Garnizoanei Bucureşti, 
stareţul mănăstirii Ciolanu, arhimandritul Dosoftei Geor-
gescu însoţit de 2 monahi35.

Carul mortuar tras de 8 cai, înconjurat de foarte multe 
coroane şi flori şi de mii şi mii de persoane a făcut o oprire 
în Piaţa „I.C. Brătianu” (astăzi „Universităţii”), unde în alocu-
ţiunile ţinute s-a elogiat figura viteazului care a purtat la 
inimă drapelul ţării şi sfânta cruce. Dintre vorbitori, amintim 
pe P. Macarie, din partea ziarului „Universul“, care a subliniat 
următoarele: Nu voi vorbi de vitejia acestui distins fiu al ţării, 
pe care-1 conducem până la ultimul lăcaş. Decoraţiunile ce au 
strălucit pe pieptul său şi pe care le duce acum sergentul aghio-
tant din frun tea cortegiului vorbesc îndeajuns. Dumnezeu 1-a 
iubit, că Dumnezeu iubeşte pe toţi vitejii cei mari, ţinându-1 în 
viaţă încă 25 de ani, până când a venit să sărute drapelul cel nou 
al regimentului său şi să defileze pe dinaintea steagului româ-
nesc, punându-i curajul în suflet şi împingându-1 la datorie şi în 
aceeaşi noapte de 10 mai să înceteze din viaţă. Du-te acum la 
ceruri, viteaz între viteji, care ai ţinut în mână şi drapelul ţării şi 
sfânta cruce! Poporul te glorifică, iar în locul familiei pe care ai 
pierdut-o, armata ţi-a dat o nouă familie; e regimentul din care 
făceai tu parte şi care vine acum după tine până la mormânt. Tu 
n-ai murit, că vitejii nu mor, te-ai despărţit doar de noi, pentru a 
te urca la ceruri36.

A urmat studentul Tonegaru, a cărui intervenţie s-a 
încheiat cu cuvintele: Ce fericit eşti bătrâne! Comoara ta este 
mare sus şi acolo cu drept ţi se vor răsplăti bravele tale fapte. 
Porţile Raiului sunt deschise. Du-te! Şi-n zborul tău spre ceruri 
trimite-ne nouă, nerecunoscătorii de faptele tale nepreţuite, 
iertare! Trimite-ne sfinte, iertare, iertare, iertare!37.

După o introducere referitoare la locul naşterii pe plaiu-
rile Buzăului, la locul şi regimentul unde a fost înrolat, la 
vitejia din timpul luptelor, la dobândirea decoraţiilor, la 
trăirea sa ca monah pe calea sfinţilor, viteazul, după cum 
continua să spună în cuvântarea sa, comandantul Regimen-
tului 10 Putna, colonelul Cotescu, venise să mai vadă sărbă-
torită oastea în care cu drag a servit, să ia parte la bucuria 
generală ca bun român: Astăzi că am cinstea şi precăderea 
ca şi comandant al regimentului său, să-1 însoţesc la locul de 
veci, mă descopăr şi mă închin cu respect în faţa mormântului 
său pătruns de durere pentru prematura sa pierdere. Adio brav 
ostaş, vrednic om, sfânt monah! Dormi în pace şi Dumnezeu să 
aibă grijă de sufletul tău nobil!38.

Pe tot traseul, clopotele bisericilor au sunat cu dangăt de 
jale, iar din cauza enormei afluenţe de public, carul funebru 
a fost nevoit să se oprească foarte des. De la bariera „Moşilor”, 
dricul urmat de numeroase trăsuri s-a îndreptat spre mănăs-
tirea Cernica. 

La sosirea în cimitirul mănăstirii s-a constatat că locul de 
veci destinat să primească rămăşiţele pământeşti ale bravului 
erou monah, aflat lângă o parcelă vecină cu mormântul 
mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei, nu este unul la vedere 
şi, în consecinţă, s-a hotărât amânarea cu o zi a înhumării, 
pregătindu-i-se un loc mai adecvat, poziţionat pe aleea prin-
cipală, în faţa arhondaricului, cu cea mai frumoasă poziţie la 
vremea aceea39.

Aici slujba de înmormântare a fost oficiată pe lângă 
episcopul Pimen, de stareţul de la mănăstirea Ciolanu, 
Dosoftei Georgescu şi de clerul mănăstirii Cernica, după care 
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a urmat înhumarea cu binemeritatele onoruri militare.
Manifestările de cinstire a eroului care şi-a vărsat sângele 

pentru unul dintre cele mai scumpe idealuri din toate veacu-
rile – Independenţa, grandioasă demonstraţie de solidaritate 
naţională40 s-au încheiat cu tradiţionala pomană. 

Mărturie în piatră şi bronz pentru generaţiile 
viitoare

Zece ani mai târziu, prin bunăvoinţa filantropului Luigi 
Cazzavilan, directorul fondator al ziarului „Universul“, i 
s-a ridicat un monument comemorativ41 pe care stă scris: 
„Eroului Iorgu Cosma - Plevna, Vidin, Smârdan, Nicopoli, 
Griviţa, Rahova“, care străjuieşte şi astăzi mormântul.

În cuvântarea ţinută cu ocazia inaugurării monumen-
tului din cimitirul mănăstirii Cernica din ziua de 14 octom-
brie 1912, acesta afirma: Deşi jalnica moarte a întristat pe toţi, 
nu mai este cazul să mai învinovăţim pe cineva. Poate că aşa a 
vrut Dumnezeu. Să i se întâmple ca şi toboşarului de la Arcole, 
care a murit în culmea gloriei şi-a mizeriei42.

La această solemnitate a luat cuvântul şi camaradul lui 
Iorgu Cosma, sergentul veteran Ştefan Georgescu, pe care 
l-am mai pomenit în prezentul studiu, crezând în datoria 
de a-şi manifesta sentimentele de preţuire şi cu ocazia inau-
gurării acestui falnic monument, întru pomenire. A arătat că 
Dumnezeu alege unii oameni ca pildă, trecându-l în rându-
rile acestora şi pe Iorgu Cosma, a cărui viaţă şi moarte poate 
fi folositoare veteranilor. Moartea fostului erou-invalid a 
devenit folositoare, întrucât a făcut să arunce sămânţă 
pentru înfiinţarea unei noi in stituţii. Institutul pentru invalizii 
de război, pentru înfiinţarea căruia, iarăşi s-au deschis liste de 
subscripţie. Continuându-şi discursul, fostul camarad spera 
că pagina dureroasă şi plină de ruşine în istoria moravurilor 
se va încheia43.

Crezând că deşi a trăit chinuit, Dumnezeu l-a ridicat 
deasupra celorlalţi pentru a biciui trufia celor mari, sergentul 
Ştefan Georgescu remarca, mai departe, cu sinceritate: Acest 
erou, deşi a trăit cea mai chinuită viaţă, ce se poate închipui, 
în stratul cel de jos şi cel mai obscur al societăţii noastre, 
Dumnezeu însă 1-a ridicat deasupra noastră a tuturor, ca să 
biciuiască trufia celor mari şi ca să înscrie o pagină dureroasă 

şi plină de ruşine în istoria moravurilor din ziua de azi. Viaţa lui 
a fost o viaţă de erou şi de martir, iar moartea lui strălucire44.

Monahul Gherasim (Iorgu) Cosma a avut o viaţă de 
poem45. Eroul, aşa cum mărturisea unul dintre camarazii săi, 
care a luptat împotriva inamicilor ca un leu, plin de cele mai 
adânci sentimente faţă de neam şi ţara sa, n-a trăit după, decât 
numai din glorioasele sale amintiri. Doar astfel de trăiri, deloc 
zadarnice, i-au dus viaţa mai departe. Veteranii, camarazii 
săi, spuneau că moartea sergentului monah, a fost ca a unui 
luceafăr arătând tinerei generaţii, un drum... mai uman46. A fost 
un model de jertfelnicie în timpul Războiului de Indepen-
denţă, iar în partea a doua a vieţii sale un monah simplu care 
şi-a iubit până la sacrificiul suprem, Biserica, Neamul şi Patria. 
Sfârşind singur, bolnav, obosit şi flămând într-un azil inospi-
talier, elogiat preţ de câteva clipe, dar în scurt timp părăsit 
de toţi, mângâiat numai de iubirea infinită a lui Dumnezeu, 
monahul Gherasim rămâne peste timp ca un act de acuzare 
faţă de nepăsarea unora pentru eroi, dar şi ca mărturie în 
piatră şi bronz pentru generaţiile viitoare că ei, eroii, aşa cum 
spunea o altă reprezentantă a monahismului românesc, stau 
jertfă lângă Dumnezeu:

Noi suntem undeva, în iarba moale,
În spicul copt, în ţarina fierbinte
În munţi, cu mândrele poieni la poale, 
Noi n-am murit de tot, luaţi aminte!

Noi stăm şi astăzi strajă-ndelungată, 
Sus, sus, la ale veşniciei porţi
Să aducem iarăşi jertfa ne’ntinată, 
Luaţi aminte, noi nu suntem morţi!

Cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu,
Din noi se-nalţă flacăra cea vie 
Prin care-n ceruri amintim mereu           
Că este pe pământ o Românie. 

Şi dacă neamul plânge în nevoi, 
Noi stăm de veghe sus necontenit
Şi cerem izbăvire pentru voi, 
Căci numai pentru asta ne-am jertfit47.

NOTE

1 Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu” Boboc.
2 Teodor C. Văcărescu, Luptele românilor în războiul din 1877- 1878, 

Bucureşti, 1887, pp. 71-72 apud Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, 
Buzăul şi Râmnicu Sărat în războiul neatârnării (1877- 1878), Editura 
Editgraph, 2007, p.17.

3 Amintim pe preoţii militari Ignatie Serian şi Ghenadie Merişescu, 
protosinghelul Sava Dimitrescu, ieromonahul Veniamin Alexandrescu 
şi preotul Nicolae Budişteanu din Garnizoana Bucureşti, protosin-
ghelul Agatanghel Guţu din Garnizoana Craiova, ieromonahii Ioachim 
Voluntaş şi Neofit Racoviţă din Garnizoana Galaţi, ieromonahul Irinarh 
Gredianu, din Garnizoana Brăila, preotul Ilie Grigoriu şi ieromonahul 
Narcis Creţulescu din Garnizoana Iaşi, arhimandritul Calinic Popovici 
de la Regimentul 8 Dorobanţi, preotul Ion Lăcureanu Protonotarie de 
la Regimentul 1 Linie, Gavrilă Ursu, confesorul Regimentului 4 Artilerie 
din Iaşi, decorat cu „Virtutea Militară“ ş.a. (vezi Prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Preoţii militari în armata română până la 1918 (cu specială privire la 
Războiul de independenţă şi la Războiul pentru întregirea neamului), în 
vol. Armata şi Biserica, Bucureşti, 1996, p. 149.

4 Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p.17.
5 La începutul lunii mai a anului 1877 în clădirea Seminarului Teologic 

„Chesarie Episcopul”, situat în incinta Episcopiei, s-a instalat un spital 

militar rus pentru îngrijirea bolnavilor şi răniţilor. De asemenea, în 
localul Spitalului „Gârlaşi” („Maria Minculeasa”), aflat din anul 1873 sub 
patronajul Episcopiei Buzăului şi condus de medicul primar George 
Constantinescu, funcţionau 40 de paturi pentru armata română (Dimi-
trie Gh. Ionescu, Istoria oraşului Buzău. Din cele mai vechi timpuri până 
astăzi, Bucureşti, Editura Litera, 1979, p. 169). Episcopia a făcut eforturi 
susţinute, alături de primăria buzoiană, în vederea măririi numărului 
de paturi în spitale şi încadrarea cu personal specializat. La 26 martie 
1878, ierarhul expedia adresa nr. 120 stareţei de la Mănăstirea Răteşti, 
judeţul Buzău, în care îi aducea la cunoştinţă că Spitalul „Gârlaşi” de 
sub epitropia noastră, întreţinând 24 de soldaţi răniţi în războiul de peste 
Dunăre, are multă nevoie de scamă pentru oblojirea rănilor. Pentru 
motivul amintit, solicita adunarea de scamă, pânzeturi vechi, dar 
curate. (Arhivele Naţionale Buzău, Fond Mănăstirea Răteşti, dosar nr. 
crt. 1/1878, f. 17 apud Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p. 
30). De menţionat că la Spitalul militar provizoriu „Gherman”, care a 
funcţionat până la data de l mai 1878, a activat, potrivit documentelor 
vremii, cu bune rezultate, preotul N. Economu, care s-a remarcat în îngri-
jirea răniţilor, asigurându-le mai ales asistenţă spirituală, adresându-le 
cuvinte de încurajare, acordându-le sfânta împărtăşanie sau oficiind 
slujbe de înmormântare pentru cei trecuţi în lumea celor drepţi. 
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(Arhivele Naţionale Buzău, Fond Primăria oraşului Buzău, dosar nr. crt. 
45/1878, f. 21 apud Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op.cit., p. 28). 
Conducerea Episcopiei Buzăului a avut în vedere şi sprijinirea materială 
şi morală a trupelor. De exemplu, într-o chemare lansată de episcopul 
Inochentie Chiţulescu, adresată la 12/24 iunie 1877, mănăstirilor aflate 
sub ascultarea sa, se arăta necesitatea ajutorării forţelor militare române: 
Armata română – sublinia documentul – fiind în război, are multă nevoie 
de ajutoarele şi încurajarea noastră a tuturor. Ierarhul buzoian chema, 
de asemenea, pe toţi slujitorii lăcaşelor de cult din aria sa de păstorire 
ca pe lângă rugăciunile din toate zilele în biserică, pentru biruinţa 
contra duşmanilor creştinătăţii, să contribuie din micile lor mijloace spre 
alinarea durerilor celor răniţi în luptă (C.I. Stan, Contribuţia Episcopiei 
Buzău la Războiul pentru cucerirea independenţei depline a României, 
în „Mousaios”, IV/2, 1994, p. 113). Acest apel a avut un larg ecou în 
rândurile bisericilor şi mănăstirilor, unde preoţii, monahii, monahiile şi 
enoriaşii, au început o febrilă activitate de colectare.

6 Inochentie Chiţulescu (din botez Ioan) s-a născut la 23 mai 1819, în 
Bucureşti, în familia unui preot şi a trecut la cele veşnice la 13 noiem-
brie 1893, tot în Bucureşti. Studii la Seminarul din Bucureşti (a absolvit 
în 1841) şi la Colegiul „Sf. Sava” (1841-1843); Tuns în monahism, a fost 
trimis la studii de filosofie, latină, germană şi drept la Pesta (1843-
1848); Profesor la Şcoala ,,candidaţilor” din Mănăstirea Glavacioc (1848-
1951); Profesor – un timp director – la Seminarul din Bucureşti (1851-
1864), hirotesit arhimandrit, egumen al Mănăstirii Dealu (1864-1868), 
cârmuitor provizoriu al Eparhiei Râmnicului (1868-1873); Arhiereu 
titular cu numele ,,Sotiriupoleos” (1872); Episcop al Buzăului (24 
ianuarie 1873-13 noiembrie 1893). Prin testament, a rânduit ca banii săi 
să fie folosiţi în scopuri filantropice: copii săraci din Bucureşti şi Buzău, 
fete orfane de la Azilul „Elena Doamna” din Bucureşti, burse acordate 
până în 1940 pentru studenţii Facultăţii de Teologie din Bucureşti 
(Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, 2002, pp. 
97-98).

7 Arhivele Naţionale Buzău, Fond Mănăstirea Ciolanu, dosar nr. crt. 
1/1877, f. 81 apud Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p. 29.

8 Arhivele Naţionale Buzău, Fond Primăria Comunei Brăieşti, dosar nr. 
crt. 78/1877, ff. 231-232, apud Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. 
cit., p. 47.

9 A activat în cadrul Regimentului 8 Dorobanţi cu sediul la Buzău (vezi 
Prof. dr. Mircea Păcurariu, Art. cit., p. 149).

10 Documente privind istoria României. Războiul de independenţă, vol. III, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, p. 94.

11 Ibidem.
12 Vezi Prof. dr. Mircea Păcurariu, Art. cit., p. 149.
13 În amintirea celor 157 de eroi buzoieni, soldaţi, gradaţi şi ofiţeri 

morţi la datorie în teatrele de operaţiuni militare din sudul Dunării şi 
identificaţi ca urmare a unor asidui cercetări întreprinse de vrednicul de 
pomenire preot cărturar buzoian, Gabriel Cocora, s-au ridicat numeroase 
monumente pe tot cuprinsul judeţului Buzău.

14 Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p. 80.
15 Datele referitoare la viaţa monahului Gherasim (Iorgu) Cosma şi întâm-

plarea morţii lui le datorăm unui vechi fotograf român, I. Niculescu, care 
a luat hotărârea de a pune în lumină portretele tuturor eroilor noştri, 
care şi-au dat tributul de sânge pe câmpul de luptă pentru apărarea 
patriei, atât ale eroilor de la 1848, cât şi ale celor de la 1877-1878, aşa că 
fiecare autoritate civilă sau militară, fiecare şcoală din sat sau din oraş, 
fiecare Cazarmă sau Corp de Armată, fiecare bun român, cetăţean şi 
patriot, trebuie să posede ca nişte documente de mare preţ aceste tablouri 
istorice originale ale veteranilor noştri luptători, căci numai în ele, ca într-o 
carte vorbitoare, pururea deschisă, se poate oglindi curat şi desăvârşit 
geniul românesc: faptele istorice, patriotice şi eroice ale neamului nostru 
(Arhim. Timotei Aioanei, Monahul Gherasim (Iorgu) Cosma, luptător 
pentru Biserică şi neam, în ziarul „Lumina“, ediţia on-line, 6 iunie 2013).

16 Dumitru Negoiţă, Uscând o lacrimă, Editura Tecora, 2009, p.30.
17 Arhim. Timotei Aioanei, Monahul Gherasim (Iorgu) Cosma, luptător 

pentru Biserică şi neam, în ziarul „Lumina“, ediţia on-line, 30 mai 2013.
18 Dumitru Negoiţă, Op. cit., pp. 30-31.
19 În ziua de 30 august orele 15.00, vânătorii şi dorobanţii români au luat 

cu asalt reduta Griviţa. În acest atac Armata Română a pierdut 2.800 de 
ostaşi din Diviziile 2 şi 4. Unul din motivele dezastrului a fost acela că 
la recunoaştere nu a fost identificată decât o redută Griviţa, în realitate 
existând două redute (Dumitru Negoiţă, Op. cit., p. 32).

20 Ibidem, pp. 36-37.
21 Când sergentul Ştefan Georgescu şi el veteran din 1877, a spus că-1 

muşcase gelozia, avea motive: „Virtutea Militară” a primit-o şi el, dar mult mai 
târziu, în timp ce buzoianul primise dintr-o dată două medalii.

22 Dumitru Negoiţă, Op. cit., pp. 37-38.
23 Pentru vitejia sa sergentul Iorgu Cosma a fost medaliat cu distincţiile 

româneşti „Virtutea Militară de argint”, „Crucea Trecerii Dunării”, „Apărătorii 
Independenţei”, iar din partea armatei ruse pe lângă decoraţia „Sfântul 
Gheorghe” a primit altele două, pentru merite deosebite.

24 Situată la circa 35 de km, vest faţă de oraşul Buzău, într-o zonă de deal, 
unde se găsesc o salbă de aşezăminte monahale ca Schitul Cetăţuia, 
Schitul Nifon şi Mănăstirea Barbu, Mănăstirea Ciolanu este cel mai mare 
complex mănăstiresc din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Pe actuala 
vatră a mănăstirii, a fost, se presupune sălaşe de călugări schimnici. 
Atestarea documentară este situată undeva prin secolul XVI. Se crede 
că a fost ctitorită de doamna Neaga, soţia domnitorului Mihnea al 
II-lea (1586-1591). După o ipoteză mai nouă, mănăstirea este ctitoria 
unui boier cu numele Ciolan. Complexul monastic are două biserici, 
cea mai veche, de dimensiuni mici, are hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, cealaltă, mai mare şi mult mai nouă, poartă hramul „Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”, ctitorită de episcopul Chesarie al Buzăului 
(1825-1846). În biserica mare se păstrează trei icoane, adevărate capo-
dopere de artă, executate de pictorul Gheorghe Tattarescu, ucenicul 
lui Nicolae Teodorescu, cel care a realizat pictura bisericii în anul 1828. 
Dintre stareţii, care au păstorit obştea de monahi, la loc de mare cinste, 
este ieroschimonahul Vasile de la Poiana Mărului, devenit Sfântul Vasile 
de la Poiana Mărului. Biblioteca Mănăstirii Ciolanu deţine un fond de 
carte veche românească ce numără peste 1.500 de exemplare (vezi 
Epifanie Norocel, Mănăstiri din Eparhia Buzăului, vetre de cultură şi trăire 
românească, Buzău, 1987, pp. 123-201).

25 Sfântul Gherasim de la Iordan a trăit in secolul al V-lea. „Slava pust-
nicilor“, cum a fost numit, era originar din părţile Lichiei. După ce s-a 
călugărit, s-a retras în pustiul Tebaidei unde a întemeiat un aşezământ 
monahal, păstrat până în zilele noastre. Atât de mult s-a împărtăşit de 
viaţa dumnezeiască, încât şi fiarele sălbatice i se supuneau. Din scrierea 
vieţii sale aflăm că într-o zi, pe când mergea prin pustia Iordanului, a 
întâlnit un leu fioros care răgea cumplit din cauză ca îi intrase în labă 
un spin. Sfântul Gherasim i-a scos spinul şi, din acel moment, leul nu l-a 
mai părăsit pe Cuvios, urmându-l pretutindeni, ca un adevărat ucenic. 
În acel timp, la mănăstire, părinţii aveau un catâr cu ajutorul căruia 
aduceau apă de la râul Iordan. Cuviosul Gherasim l-a pus pe leu sa îl 
păzească pe catâr. Leul îndeplinea cu bucurie această sarcină. Într-o zi, 
însă, leul s-a îndepărtat cam mult de catâr şi a adormit. Câţiva negu-
stori, trecând cu o caravană de cămile pe acolo şi văzând catârul singur, 
l-au luat şi şi-au continuat drumul. Cuviosul Gherasim, observând că 
lipseşte de la mănăstire, catârul, şi crezând că leul l-a mâncat, i-a spus 
acestuia: Lucrul pe care îl făcea catârul îl vei face tu, slujind trebuinţele 
mănăstirii. Şi leul s-a făcut de îndată ascultător şi căra zi de zi apă de la 
Iordan pentru mănăstire. După o vreme, negustorii s-au întors pe acelaşi 
drum. Şi pe când treceau Iordanul, s-au întâlnit cu leul care împlinea 
lucrul catârului. Negustorii, văzând leul, s-au speriat şi au fugit. Leul a 
luat catârul de frâu şi s-a întors la Sfântul Gherasim şi cu câteva cămile. 
Cuviosul Gherasim s-a bucurat de cele petrecute, nu atât pentru că îşi 
recuperase catârul, ci mai ales pentru faptul că leul nu mâncase catârul. 
Cuviosul Gherasim l-a eliberat pe leu de sarcinile pe care le primise. Cu 
toate acestea leul Iordan, aşa cum îl numise omul lui Dumnezeu, cu 
toate că părăsise mănăstirea, venea o dată pe săptămână, plecându-şi 
capul înaintea lui, ca şi cum i s-ar fi închinat. După ce Sfântul a trecut la 
cele veşnice, leul s-a dus la mormântul lui, şi, răcnind cu putere, a murit 
(vezi Proloagele, vol. II, Bacău, Editura Buna Vestire, 1999, pp. 555-559). 

26 Gabriel Cocora, Funeraliile unui erou de la Plevna: monahul Gherasim Cosma 
din Mănăstirea Ciolanu, în „Glasul Bisericii”, nr. 7-8/1977, p. 676.

27 Arhim. Timotei Aioanei, Art. cit., ediţia din 30 mai 2013.
28 Dumitru Negoiţă, Op. cit., pp. 51 – 52.
29 Se spune că regele, prezent la jubileu, ar fi întrebat: Cine-i acel monah cu 

pieptul plin de decoraţii din fruntea convoiului ce trece prin faţa Noastră?. 
Cei din preajma suveranului aproape nu ştiau ce să răspundă (Arhim. 
Timotei Aioanei, Art. cit.).

30 Potrivit sergentului Ştefan Georgescu, călugărul Gherasim: a plecat pe 
jos şi în ziua de 10 Mai a ajuns la postul său pe care providenţa i-1 însem-
nase. A defilat mândru prin faţa Regelui, cu toată ploaia torenţială ce cădea 
din cer şi seara, pătruns de apă până la piele, a bătut la poarta azilului de 
săraci, cerând mâncare şi adăpost. I s-a dat adăpost, dar mâncare nu […]. 
Cosma Iorgu s-a culcat nemâncat şi plin de apă pe pardoseala goală, căci 
toate paturile fiind ocupate, s-a culcat, ca să nu se mai scoale niciodată 
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(Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p. 80). Există şi versiunea 
că a trecut la Domnul, în timp ce se afla internat de urgenţă la Ospiciul 
comunal de pe Cheiul Dâmboviţei (vezi Arhim. Timotei Aioanei, Art. 
cit.).

31 Vezi G. Cocora, Art. cit. , pp. 672-680.
32 Dumitru Negoiţă, Op. cit., p. 56. 
33 Vezi G. Cocora, Art. cit., p. 678.
34 Ibidem.
35 Dumitru Negoiţă, Op. cit., pp. 58-59.
36 Ibidem, p. 61.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 63.
39 Arhim. Timotei Aioanei, Art. cit., ediţia din 6 iunie 2013.
40 Ibidem. Printr-o dare de seamă, ziarul „Universul“ din 22 mai 1902, 

precizează că din suma totală de 1.847,95 lei, co lectată s-a cheltuit pentru 
înmormântare suma de 520,45 lei, suma rămasă urmând a se folosi la 
înălţarea unui obelisc şi a altor lucruri trebuincioase (vezi Dumitru Negoiţă, 
Op. cit., p. 65).

41 Monumentul eroului Iorgu Cosma, înălţat din piatră şi bronz, a rămas 
intact, atât după Primul şi al Doilea Război Mondial, cât şi după perioada 
comunistă dar, din păcate, imediat după 1989, vulturul şi sabia de bronz 
au dispărut. Între cei care l-au omagiat pe Gherasim (Iorgu) Cosma s-au 
numărat şi editori de cărţi poştale ilustrate, contemporani, ce i-au cuno-
scut faptele. Astfel, Editura Em. M. Grünberg, precum şi cea a Fraţilor 
M. Craja, ambele din Bucureşti, au publicat diferite vederi înfăţişând 

monumentul eroului. Cu referinţă vremurile noastre, de ani de zile, 
scriitorul Dumitru Negoiţă din Vipereşti bate pe la uşa unor instituţii 
de cultură şi nu numai, pentru a-l aduce acasă pe eroul monah şi în 
scopul construirii unui monument. Din 1978, de când am aflat de multi-
medaliatul erou-monah fala Mănăstirii Cernica, aşa cum a fost numit de 
mai marii istorici, că s-a născut pe aceleaşi meleaguri precum sătenii mei, 
nu am avut linişte. De atunci, măcar pentru reparaţii morale, am bătut la 
multe porţi, dar din păcate, multe au fost care nu s-au deschis. Şi atunci, 
am luat măsura să continui scriind. Aşa au apărut volume ca: „Vipereşti 
comuna despicată”; „Uscând o lacrimă” (carte pentru monument); 
„Poemul celor şapte” (un om...o viaţă...o antologie) ori „Despre adâncuri 
şi prezent” (dialoguri şi lumină de la Cernica) şi două ediţii cu premii dedi-
cate eroului-monah. Dintre acestea, „Uscând o lacrimă” (carte pentru 
monument), este dedicată în întregime monahului Gherasim, eroului 
Iorgu Cosma. (Dumitru Negoiţă, Erou naţional şi monah uitat, în ziarul 
„Opinia“, 17-18 februarie 2007).

42 Dumitru Negoiţă, Op. cit., p. 66.
43 Ibidem, p. 67. 
44 Vezi Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Op. cit., p.83.
45 Dumitru Negoiţă, Op. cit., p. 66.
46 Ibidem, p. 55.
47 Monahia Teodosia (Zorica) Laţcu, Eroi au fost, eroi sunt încă! apud http://

www.cerculpoetilor.net/Eroi-au-fost-eroi-sunt-inca_Zorica-Teodosia-
Latcu.html.
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Comandor (r.) prof. dr. Aurel PENTELESCU1

Ionuţ-Constantin PETCU2

UN IERARH UITAT - EPISCOPUL MILITAR 
DR. IOAN STROIA (1865-1937)

Personalitatea Episcopului dr. Ioan Stroia este astăzi 
puţin cunoscută marelui public. El a păstorit clerul militar 
şi ostaşii Armatei Române timp de 12 ani (1925-1937), fără 
să mai aibă, ca episcop, alte însărcinări, ca predecesorul 
său, Episcopul Justinian Teculescu (episcop al Cetăţii Albe-
Ismail, în anii 1924-1937) sau ca succesorul său, Episcopul 
dr. Partenie Ciopron (episcop al Romanului şi Huşilor, în anii 
1962-1978). În epocă, fiind membru de drept al Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost o personalitate 
cunoscută şi respectată ca atare.

Realizările sale nu sunt neglijabile. Între acestea: a) a 
mutat sediul Episcopiei Militare de la Bucureşti la Alba 
Iulia – Catedrala Încoronării, după ce Ministerul de Război 
a perfectat chestiuni de trecere a acestei Catedrale isto-
rice în patrimoniul său; b) a sprijinit preoţii militari pentru 
realizarea unor capele militare în principalele garnizoane 
militare şi a efectuat sfinţirea acestora; c) a sporit numărul 
preoţilor militari activi (de regiment, asimilaţi gradului de 
căpitan) prin concursurile desfăşurate în baza Legii privi-
toare la organizarea clerului militar din anul 1921 şi a Regu-
lamentului pentru punerea în aplicare a acestei legi, din anul 
1924; d) a contribuit, sub îndrumarea organelor militare în 
drept, la elaborarea, în 1931, a documentului Instrucţiuni 
provizorii asupra serviciului religios în timp de pace şi în timp de 
campanie; e) în anul 1937, la 2 km, în partea de vest a oraşului, 
a ctitorit Mănăstirea „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, pe care 
n-a apucat s-o vadă sfinţită, decedând la 18 aprilie 1937, 
aici fiind înmormântaţi Episcopii Ioan Stroia (1865-1937), 
Policarp Moruşca (1883-1958) şi Veniamin Nistor (1886-
1968); din 1990, aici – Schitul Sf. Lazăr, de maici, Mănăstirea 
„Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” fiind mutată în „Valea Popii”, 
la 1,5 km de oraş; f ) a contribuit, pe baza unei experienţe de 
peste zece ani, la elaborarea Legii pentru organizarea clerului 
militar, din 22 martie 1937, în temeiul căreia, cu unele modi-
ficări, Episcopia Armatei Române a funcţionat până în anul 
1948, când a avut loc desfiinţarea acesteia, potrivit Decre-
tului nr. 177 pentru regimul general al cultelor din 4 august 
1948, art. 58-61; g) se adaugă unele reparaţii la Catedrala 
episcopală şi la pavilioanele administrative aferente, ştiut 
fiind faptul că ridicarea Catedralei Încoronării de la Alba Iulia 
s-a făcut în timp scurt şi în unele părţi superficial, cu scopul 
de a fi gata pentru serbarea încoronării Regelui Ferdinand I şi 
a Reginei Maria la data de 15 octombrie 1922. 

Se poate afirma că aceste realizări înfăptuite în vremea 
chiriarhatului de 12 ani al Episcopului dr. Ioan Stroia au creat 
un suport organizatoric şi material necesar la funcţionarea 
Episcopiei Armatei Române în acel timp istoric interbelic. 
Este drept, nu la nivelul şi amploarea cu care s-a manifestat 

succesorul său, în alte condiţii istorice, inclusiv cele de război, 
Episcopul dr. Partenie Ciopron. Oricum, terenul organizatoric 

şi material pe care acesta şi-a dezvoltat rapid programul său 
coerent şi unitar de afirmare a Episcopiei Militare nu a fost 
unul gol, lipsit de efecte benefice.

Episcopul dr. Ioan Stroia s-a născut la 20 ianuarie 1865 
în localitatea Cacova (azi Fântânele), comitatul Sibiu (azi jud. 
Sibiu), din părinţi economi, Ioan şi Dobra, adică tatăl preot1. 
A urmat clasele primare (patru) în comuna natală, până la 
vârsta de 11 ani, când văzând părinţii că are atragere spre 
carte, s-au decis să-l lase să studieze. Şase clase gimnaziale 
(1879-1885 – n.n.) a studiat la gimnaziul evanghelic lutheran 
din Sibiu, iar a VII-a şi a VIII-a clasă gimnazială, le-a făcut la 
gimnaziul român din Braşov (liceul ortodox român „Andrei 
Şaguna” din Braşov, 1885-1887 – n.n.), unde în 1887 a depus 
examenul de maturitate (bacalaureat – n.n.)2. Avea 22 de ani. 
În Autobiografia sa (din anul 1929) relata: Studiile teologice 
le-am ascultat la Institutul teologic Andreian din Sibiu în anii 

Dr. Ioan Stroia (1865-1937), profesor la Seminarul Teologic-Pedagogic 
„Andreian” din Sibiu, în anii 1894-1901.
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1887-1890. La Mitropolia din Sibiu mi-am făcut apoi, în 1890, 
şi examenul de calificaţiune (licenţă – n.n.)3. În Monografia 
sa, Eusebiu Roşca precizează: Conform dorinţei părinţilor a 
intrat apoi în seminarul „Andreian”, ca să se pregătească pentru 
preoţie4, fapt, în opinia noastră, firesc, când, băiat fiind, provii 
dintr-o familie preoţească5.

După absolvirea cursurilor teologice la Sibiu, în toamna 
anului 1890, tânărul Ioan Stroia s-a înscris la Universitatea 
din Jena, luându-şi ca materii de studiu Pedagogia, Istoria şi 
Geografia, unde a funcţionat trei semestre (1890/1891, 1891, 
1891/1892), conform precizărilor lui Eusebiu Roşca, când s-a 
mutat la Lipsca (azi Leipzig). În Lipsca – arată Episcopul dr. 
Ioan Stroia în Autobiografia sa – am luat parte şi la cursurile 
lucrului manual pentru şcoală, primind diplomă de maestru 
în lucru manual de lemn (tâmplărie) şi fier (mecanic) pentru 
şcolile normale (pedagogice – n.n.)6.

Potrivit lui Eusebiu Roşca: După terminarea acestuia 
(cursului de lucru manual de la Universitatea din Lipsca – 
n.n.) s-a înscris la Universitatea din Budapesta, în vederea obţi-
nerii unui stipendiu de la Consistoriul arhidiecezan. Neprimind 
stipendiul, după un semestru (1892 – n.n.), în toamna anului 
1892 s-a reîntors la Jena, unde a completat printr-o lucrare 
despre filosofia lui Herbart, prezentată la seminarul filosofic, la 
stipendiul „Mende”, care i s-a şi conferit în suma de 400 mărci. 
Totodată i s-a conferit şi un loc liber la masa studenţilor (Frei-
tich)7.

Potrivit aceleiaşi surse: La această Universitate (cea din 
Jena – n.n.) şi-a făcut şi doctoratul, în decembrie 1893 (avea 
aproape 28 de ani – n.n.), admis pe baza tezei Theodor Waitz’s 
Sistem der Erziehung8, pe care a tipărit-o la Sibiu în anul 
următor, 18949.

Cu studiile universitare încheiate, inclusiv doctoratul – în 
filosofie, pedagogie şi istorie –, cum afirmă în amintita Scurtă 
prezentare a vieţii noastre, Autobiografia sa, din 1929, se 
înapoiază la Sibiu, unde, potrivit aceleiaşi ultimă sursă: Am 
fost aplicat ca practicant (administrativ – n.n.) în biroul Consis-
toriului până la 1 septembrie 1894, când a urmat numirea mea 
ca profesor suplinitor, iar mai târziu, în 1896, după depunerea 
examenului de capacitate, am fost ales şi instituit ca profesor 
definitiv pentru istorie şi teologia morală la Institutul teologic 
Andrean din Sibiu10. Eusebiu Roşca, în Monografia sa, oferă 
date exacte pentru această perioadă, 1894-1901, cât a durat 
profesoratul dr. Ioan Stroia, astfel: profesor suplinitor (în text: 
suplent) de la 1 septembrie 1894 la 8 octombrie 1896 când 
a fost numit profesor provizoriu (în text: profesor provizor) la 
secţiunea teologică (istorie bisericească şi teologia morală); 
pentru ca în 13 iulie 1899 Consistoriul să îl numească 
profesor definitiv11.

Anul 1899 este anul căsătoriei dr. Ioan Stroia, de 34 ani, 
în data de 12 august 1899, cu domnişoara Veturia Ivan, de 
18 ani, născută în anul 1881, în comuna Sălişte, jud. Sibiu, cu 
care a avut doi copii. Veturia Stroia avea să treacă la Domnul 
în anul 1920, în vârstă de 39 ani, după 21 ani de căsnicie12. 
Veturia Stroia, născută Ivan, era fiica preotului Ivan Nicolae 
(1855-1936), care din 1921 până la moarte va fi cel dintâi 
eparhiot al noii Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Pentru tânărul dr. Ioan Stroia, perioada sibiană, de profe-
sorat, 1884-1901, a fost una rodnică, în sensul că a pus în 
evidenţă reale calităţi pedagogice şi dorinţa fermă de afir-
mare profesională specifică vârstei ce o avea. A nimerit însă 
într-o perioadă frământată, legată de procesul memoran-

diştilor, desfăşurat la Curtea de Juri din Cluj, unde, la 25 mai 
1894, după trei săptămâni de judecare, un număr de 14 frun-
taşi memorandişti au fost condamnaţi la închisoare de stat 
(politică), de la 2 luni la 5 ani, şi întemniţaţi la Seghedin şi la 
Vaţ, între care şi profesorii de la Institutul teologic Andrean, 
dr. D.P. Barcian (2 ani şi jumătate) şi D. Comşa (3 ani), ambii 
trimişi la Vaţ13. În aceste condiţii dramatice Consistoriul 
Arhiedecezan la numit pe dr. Ioan Stroia profesor suplinitor, 
începând cu data de 1 septembrie 189414.

În anii profesoratului său la Sibiu, dr. Ioan Stroia a fost 
activ pe tărâm publicistic, ca şi colegii săi de la Institutul 
teologic, mai ales că din anul şcolar 1884/1885 a început 
tipărirea Anuarului acestei instituţii de învăţământ teologic 
şi pedagogic. În anul 1896 (Anuarul nr. XII, 1895/1896, pp. 
3-51) dr. Ioan Stroia publică studiul, un autentic tratat, 
Momente etice din Cuvântarea lui Iisus Hristos de pe Munte. 
Pentru ca în anul 1901 (Anuarul nr. XVII, 1900/1901, pp. 3-43) 
să tipărească studiul Idealuri morale (Priviri istorice)15.

Potrivit informaţiilor lui Eusebiu Roşca, în 4 decembrie 
1900, dr. Ioan Stroia a fost ales protopresbiter al tractului 
(tract=ţinut; arhaism – n.n.) Sălişte, iar la 5 februarie 1901 
a fost întărit în această funcţie de protopop de sălişte de 
Consistoriul Arhiedecezan, funcţie ce o va purta până la 1 
iulie 1908, când a fost ales şi apoi întărit ca protopresbiter al 
Sibiului16.

Instalarea noului paroh şi protopresbiter de Sălişte dr. 
Ioan Stroia s-a săvârşit duminică 25 februarie 1901. „Tele-
graful Român” din 3/16 martie 1901 i-a consacrat un amplu 
reportaj, cu inclusiv cuvântul de instalare (după Sfânta Litur-
ghie), actul de introducere în postul de protopresbiter şi o 
vibrantă Rugăciune pentru noua sa misiune încredinţată de 
Biserică.

De precizat că dr. Ioan Stroia a sosit la Sălişte în după 
amiaza zilei de sâmbătă, 24 februarie 1901, fiind aşteptat la 
gară de notabilităţile tractului Sălişte. A venit cu soţia Veturia 
Stroia şi însoţit de asesorul consistorial Nicolae Ivan, viitorul 
Episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului, socrul noului paroh 
şi protopresbiter de Sălişte. Un alai de 30 trăsuri, în sunet de 
clopote, a străbătut drumul de la gară până în piaţa locali-
tăţii, unde s-au ţinut cuvântările de bun venit ocazionale.

În predica de instalare, rostită în spaţioasa biserică din 
Sălişte, arhiplină, dr. Ioan Stroia a spus între altele: Păşesc 
pe pragul unei noi vieţi [...] N-am venit între voi să mă înalţ şi 
să mă preamăresc pe mine, căci unde până acum am lucrat, 
pentru acest scop poate mai bun prilej aş fi avut, ci am venit 
să lucru pentru voi şi pentru ţinutul în care m-am născut. Iar în 
Rugăciunea cu care s-a încheiat ceremonia de instalare dr. 
Ioan Stroia a spus: Întăreşte-ne în virtuţile strămoşeşti şi fă ca 
să înţelegem cu toţii glasul timpului care ne cheamă la lucrare 
armonică pentru a săvârşi lucruri frumoase şi Ţie, Doamne, 
bineplăcute17.

Ca paroh şi protopop de Sălişte, în anii 1901-1908, dr. 
Ioan Stroia s-a dovedit a fi vrednic de misiunea încredinţată, 
realizările pe acest tărâm fiind importante, atenţia concen-
trându-se asupra şcolilor primare din ţinut, care, aşa cum 
aprecia în Autobiografia din anul 1929, au fost de o cardi-
nală însemnătate nu numai culturală, ci mai ales naţională18. 
În acest scop a ctitorit şcoala din Sălişte, existentă şi astăzi, 
ca şi cea din Toparcia, a alcătuit, împreună cu învăţătorii 
din Sălişte, cu Dumitru Lăpădat şi Iuliu Crişan, în 1906, un 
Abecedar şi în anii următori cărţile de citire pentru toate 
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clasele primare ş.a.m.d.19

Dr. Ioan Stroia avea 43 de ani, în 1908, când a fost ales 
preot la Catedrala din Sibiu (aceasta se construise în anii 
1902-1906 sub supravegherea asesorului consistorial Nicolae 
Ivan) şi protopop al Sibiului, funcţie în care va activa până la 
începutul anului 1919, când Vasile Goldiş, în calitatea sa de 
ministru secretar de stat pentru Transilvania (17 decembrie 
1918-12 septembrie 1919) în guvernul Ion I.C. Brătianu (29 
noiembrie 1918 st.v.-12 septembrie 1919 st.n.) i-a propus şi 
a acceptat funcţia administrativă de Inspector responsabil 
Revizor Şcolar al judeţului Sibiu, rămânând şi protoiereu20. A 
revenit la îndeletnicirile preoţeşti în anul 1923, când a ocupat 
postul (vacant) de asesor (consilier) la Consistoriul Arhiede-
cezan din Sibiu, funcţie pe care o va deţine până în 1925, 
când Sf. Sinod l-a ales în demnitatea de Episcop al Armatei 
Române, fiind preot văduv (din 1920), urmând toate etapele 
impuse de o astfel de demnitate: intrarea în cinul monahal, 
primirea rangului de arhimandrit, hirotonia întru arhiereu, 
investirea regală, instalarea ca episcop militar. În şedinţa din 
20 mai 1925 Sf. Sinod l-a ales în postul vacant de Episcop 
Militar – Inspector al Clerului Armatei pe Protoiereul dr. Ioan 
Stroia, consilier arhiepiscopesc în Sibiu, întrucât a întrunit 
19 voturi pentru (bile albe) din 21 voturi exprimate. Contra-
candidaţi: Iconom Stavrofor Vasile Pocitan (19 voturi pentru 
din 21 exprimate); Preot Vespasian Răuţi, exarh, din Rădăuţi 
(18 voturi pentru din 21 exprimate). Toţi trei candidaţii au 
întrunit majoritatea legală de voturi, fiind declaraţi aleşi. 
Majestatea Sa Regele Ferdinand I, în conformitate cu preve-
derile legale, l-a desemnat ca Inspector al clerului militar, cu 
titlul „Episcop de Alba Iulia”, pe Protopopul dr. Ioan Stroia21.

Fără îndoială, cuvântarea rostită de Episcopul dr. Ioan 
Stroia la investirea regală ce s-a săvârşit de către Regele 
Ferdinand I, în 20 iunie 1920, la Palatul Peleş – Sinaia, este şi 
astăzi impresionantă. Între altele noul episcop militar a spus: 
Experienţa ce am câştigat în practica îndelungată, dar mai ales 
convingerile mele religioase despre adevăratul rost al vieţii, 
patriotismul şi dinasticismul adânc săpat în inima mea, sper 
că-mi vor da nu numai priceperea, ci şi râvna neobosită de a 
propovădui cu vreme şi fără vreme ostaşilor Majestăţii Voastre 
frumoasele virtuţi strămoşeşti şi ostăşeşti, dragostea de steag şi 
o neclintită credinţă în Regele lor, şi voi putea năzui ca şi clerul 
mie supus să stăruie neîntrerupt şi să fie animat de această 
sfântă datorie, care ne-o impune nu numai legea clerului, ci şi 
chemarea noastră preoţească22.

În răspunsul M.S. Regelui Ferdinand I, acesta a precizat: 
Armata este scutul de apărare al ţării, şi dacă pregătirea 
sa tehnică are o mare însemnătate, întărirea ei sufletească 
este chezăşia cea mai puternică de statornicie în ceasurile de 
supremă încercare. Pentru a adăuga imediat: Programul de 
activitate, pe care ni l-ai desfăşurat astăzi, este plin de înţelep-
ciune şi de cald patriotism şi sunt sigur că vei continua cu vred-
nicie munca devotată a Prea Sfinţitului Justinian23.

Aşadar, la vârsta de 60 de ani Protoiereul dr. Ioan Stroia 
era investit cu demnitatea de Inspector al clerului Armatei 
Române – Episcop de Alba Iulia, demnitate ce o va purta 
până la decesul său, survenit la 18 aprilie 1937, în Alba Iulia, 
la împliniţi 72 ani. A fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii 
Sf. Ioan Botezătorul (azi Schitul Sf. Lazăr), ctitorită de el, la 
circa 2 km în partea de vest a oraşului Alba Iulia. Succesorul 
său în scaunul episcopal al Episcopiei Militare cu sediul în 
Catedrala Încoronării din Alba Iulia, dr. Partenie Ciopron, în 

anii 1938-1947, va săvârşi anual slujba parastasului arhieresc 
la mormântul celui care a fost Episcopul dr. Ioan Stroia, ca 
semn de creştinească preţuire a predecesorului său24.

În editorialul Trei ani, nesemnat, dar mai ales în amplul 
articol Trei ani de rodnică păstorire, tipărite în revista 
„Arma Cuvântului”, Protopopul colonel Ioan Dăncilă face 
un adevărat rechizitoriu la adresa Episcopiei Militare şi a 
episcopilor ce au condus-o de la începutul acesteia până la 
1 octombrie 1937, când frâiele instituţiei bisericeşti şi mili-
tare au fost preluate de Episcopul dr. Partenie Ciopron. Între 
altele, afirmă: Până la alegerea P.S. Sale, Episcopia a avut doi 
conducători, figuri venerabile şi vrednice de toată considera-
ţiunea pentru trecutul lor, dar prea înaintaţi în vârstă pentru 
a putea face faţă cerinţelor militare, din care cauză Episcopia 
Militară era aproape inexistentă. De aceea, putem spune, fără 
să greşim, că P.S. Partenie Ciopron este primul Episcop Militar 
în înţelesul adevărat al cuvântului. Tânăr (avea 41 de ani în 
1937 – n.n.), destoinic, bine pregătit, cu prestanţă, aşa cum se 
cere unui militar [...]”25. Pentru ca să afirme tranşant la adresa 
Episcopului dr. Ioan Stroia:

Fără avânt şi fără directive bine gândite, preoţimea Armatei 
în frunte cu un Ierarh sensibil şi foarte cumsecade, dar complet 
absent din angrenajul problemelor ce frământau sufletul 
oştirii vegeta, căutând fiecare să muncească aşa cum îi trece 
prin minte [...] Nimeni şi niciodată nu ne-a adunat pentru a ne 
schimba vederile, pentru a ne îndrepta greşelile, apoi pentru a 
ne fixa un program comun de muncă şi de realizări pe teren26. 
Făcea observaţia:

O legătură camaraderească mai caldă între membrii oştirii 
nu se putea închega, din două motive. Întâi: Ne lipsea un organ 
de afirmare şi de propagandă a bunelor noastre intenţiuni (se 
referea la revista „Arma Cuvântului”, al cărei prim număr a 
apărut în luna mai 1940, deşi fusese anunţată de Episcopul 
dr. Partenie Ciopron în Scrisoarea pastorală din 20 noiem-
brie 1937 – n.n.). Pro secundo: Corpul ofiţeresc nu putea nutri 
simpatii pentru o tagmă beneficiară în cadrele oştirii, care, fără 
nicio limită de vârstă în ceea ce priveşte trecerea în rezervă din 
oficiu – dăinuia în activitate cu elemente între 70 şi 80 ani (refe-
rire expresă la adresa Episcopului dr. Ioan Stroia, care a trecut 
la Domnul în vârsta de 72 ani – n.n.)27.

Între concluzii, şi aceasta, cu eroarea aferentă:
Slabi spiritualiceşte în afară, aproape inexistenţi materiali-

ceşte la centru, ajunsesem la un moment dat în trista situaţie 
ca organele de drept să pună problema dacă mai are nevoie 
Armata de noi. Adăuga imediat: Şi într-adevăr s-a întocmit o 
lege care ne lua toate drepturile şi gradele ofiţereşti, punându-
ne într-o situaţie egală cu desfiinţarea. Această lege a şi fost 
sancţionată şi urma să fie pusă în aplicare28.

Sunt multe acuzaţiile pe care Protopopul colonel Ioan 
Dăncilă le aduce Episcopului dr. Ioan Stroia în articolul deja 
citat Trei ani de rodnică păstorire din revista „Arma Cuvân-
tului”. Între acestea şi faptul că Episcopul dr. Partenie Ciopron 
nu a găsit în reşedinţa Episcopală nici un scaun sau măcar 
un pat în care să se odihnească. Aceasta după 12 ani de exis-
tenţă a Episcopiei Militare cu 2 foşti titulari la cârmă29. Poate 
prea dură şi inexactă această exprimare. Însuşi Episcopul dr. 
Partenie Ciopron relatează acest fapt, la 20 octombrie 1937, 
în scrisoarea sa către Mitropolitul Visarion Puiu, la Cernăuţi: 
Reşedinţa episcopală, deşi nouă, dar pentru că s-a făcut pripit, 
are nevoie de reparaţiuni radicale. Tot asemenea şi Catedrala. 
Reşedinţa este goală, dar absolut goală. Nu există nici un 
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cuier unde să-ţi pui haina. Am împrumutat de la un regiment 
un pat pe care să dorm. Pe acest pat simplu de cazarmă l-am 
poftit şi a dormit şi Î.P.S. Patriarh (dr. Miron Cristea, când, la 18 
octombrie 1937 a participat, alături de M.S. Regele Carol al 
II-lea la festivităţile consacrate comemorării martirilor Horia, 
Cloşca şi Crişan – n.n.). Tot mobilierul reşedinţei a fost luat 
de fiicele răposatului episcop, înainte de moartea sa (subl. 
n.)30.

Într-adevăr, fiicele Episcopului dr. Ioan Stroia – Mioara, 
căsătorită cu dr. Flaviu Vilt şi Viorica, căsătorită cu dr. Cornel 
Manta, poate şi rudele Duţu Vilt, Nicu Manta, Nelu Manta, 
preot Manta, precum şi Dan Stroia şi Vasile Stroia, frate şi 
moş s-au dovedit lacome peste aşteptări31.

La iniţiativa Episcopului Nicolae Ivan (1855-1936), cel 
dintâi chiriarh al renăscutei Eparhii a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, ales la 28 septembrie 1921 şi instalat la 19 decem-
brie 1921, apare la Cluj săptămânalul „Renaşterea”, organul 
oficial al eparhiei. Cine răsfoieşte paginile acestei publicaţii, 
cu precădere în anii 1925-1935, va întâlni destul de des 
numele Episcopului dr. Ioan Stroia, ca arhiereu mandatat 
de Episcopul Nicolae Ivan să sfinţească diferite biserici noi 
sau renovate din eparhie, dar şi să se întâlnească cu militarii 
din diferite garnizoane (Cluj, Zalău, Bistriţa, Oradea), unde a 
sfinţit şi capelele militare realizate prin grija preoţilor militari 
activi din subordine. Se pune în evidenţă, în perioada amin-
tită, 1925-1935, numărul mare de biserici de mir (circa 20) 
pe care le-a sfinţit, mandatat de Episcopul Nicolae Ivan, în 
subordinea căruia nu era ca Episcop militar, ci doar în cali-
tatea sa de ginere, din 1920 rămas văduv32.

De remarcat este întâlnirea Episcopului militar dr. Ioan 
Stroia cu militarii din garnizoana Cluj, în data de 21 noiem-
brie 1925, dar şi în ziua următoare. Le-a vorbit ostaşilor 
despre refacerea morală individuală, ca singura forţă care dă 
tărie unui stat naţional, iar morala evanghelică este cea mai 
puternică armă în acest scop. Prin bogăţia sufletului vostru – 
se adresa Vlădica Oştirii militarilor prezenţi – va fi bogată ţara, 
prin tăria morală se va construi măreaţa clădire a viitorului 
neamului nostru33.

În zilele de 25 şi 26 noiembrie 1925, Episcopul dr. Ioan 
Stroia s-a aflat în mijlocul militarilor din garnizoana Zalău. În 
ziua de 26 noiembrie 1925, în cazarma Batalionului 7 Vână-
tori de Munte, împreună cu confesorul garnizoanei a cele-
brat serviciul divin obişnuit în aceste împrejurări, cu sfinţirea 
apei şi stropirea cu agheazmă a trupei. În predica ce a urmat, 
Vlădica Armatei a amintit celor prezenţi că însuşirile sufleteşti 
care au caracterizat în toate timpurile pe ostaşul român au fost: 
credinţa, speranţa şi dragostea faţă de Dumnezeu; iubirea de 
limbă, lege şi glia strămoşească, în apărarea căreia antecesorii 
noştri şi-au vărsat sângele din belşug. Din aceste jertfe a răsărit 
frumoasa şi bogata noastră patrie – România întregită34.

În aceeaşi zi, în sala de conferinţe a cazărmii Batalionului 
7 Vânători de Munte, Episcopul dr. Ioan Stroia a stat de vorbă 
distinct doar cu ofiţerii, cerându-le acestora să fie exemple 
de buni creştini pentru ostaşi, întrucât necredinţa şi indife-
renţa religioasă a sporit în sânul ofiţerilor Armatei Române. 
Le-a amintit acestora că în trecut, când eram sub stăpâ-
niri străine, numai această credinţă ne-a ţinut limba şi fiinţa 
noastră de români, iar în viitorul necunoscut numai ea poate fi 
steaua conducătoare35.

În continuare, Episcopul dr. Ioan Stroia a dăruit pentru 
biblioteca ostaşilor un set de 15 cărţi cu conţinut moral-reli-

gios şi pe teme de istorie. În final, a vizitat biserica militară, 
aflată în construcţie36.

La Bistriţa, în cazarma Divizionului 4 Tunuri de Munte, în 
data de 8 noiembrie 1935 – sărbătoarea Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil – a avut loc o impresionantă manifestare religioasă, 
cu participarea Episcopului dr. Ioan Stroia, în cadrul căreia s-a 
sfinţit capela militară, realizată prin strădania confesorului 
garnizoanei, preot căpitan Oniga Pompei. Au asistat la cere-
monie generalii Iacobici şi Savu, comandanţi de unităţi din 
garnizoană, corpul ofiţeresc, trupa şi un mare număr de invi-
taţi, inclusiv reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase 
din oraş (lutheran, reformat, etc.). După slujba de sfinţire a 
capelei militare, cu fastul cuvenit s-a oficiat şi Te-Deumul 
pentru ziua onomastică a Marelui Voievod Mihai, moşte-
nitorul Tronului. În predica rostită cu acest prilej Episcopul 
dr. Ioan Stroia a evocat fapte concrete din viaţa neprihănită 
a poporului românesc, care s-a menţinut şi s-a ridicat în faţa 
lumii şi a popoarelor civilizate prin puterea credinţei37. Apoi, la 
cercul militar a avut loc un dejun în cinstea participanţilor 
şi invitaţilor la festivitate. Episcopul dr. Ioan Stroia l-a distins 
cu brâul roşu în gradul de protopop onorific pe confesorul 
garnizoanei, preot căpitan Oniga Pompei, şi a acordat 
diplome de onoare generalilor Iosif Iacobici şi Cornel Savu, 
din partea Episcopiei Militare, precum şi comandantului 
Divizionului 4 Tunuri Munte, colonel Petre Orleanu, altor 
ofiţeri şi invitaţi prezenţi la festivitate38.

Ales de Sfântul Sinod în şedinţa din 20 mai 1925, hiro-
tonit arhiereu la 14 iunie 1925, numit prin Înaltul Decret 
Regal nr. 2008 din 16 iunie 1925, investit de Regele Ferdi-
nand I la 20 iunie 1925, Episcopul dr. Ioan Stroia, în gradul 
militar de General de Brigadă, la venirea sa ca Vlădică a 
Armatei Române, avea în subordinea directă o armată de 
circa treizeci de preoţi militari activi. Anuarul ofiţerilor activi 
ai Armatei Române pe anul 1926/1927, tipărit în 1926, la secţi-
unea clerul militar, consemna: 1 inspector al clerului militar 
(Episcop militar „de Alba Iulia” – dr. Ioan Stroia); 1 preot loco-
tenent-colonel (Serafim Iosif ); 2 preoţi maiori (Hociotă Ilie; 
Dăncilă Ioan); 27 preoţi căpitani; total 30 preoţi militari activi 
şi 1 episcop. Dintre preoţii cu gradul de căpitan: 3 preoţi erau 
de la data de 1 noiembrie 1924; 8 preoţi erau de la data de 1 
aprilie 1925; 3 preoţi erau de la data de 1 mai 1926. Aşadar, 
27 de preoţi militari activi încadraţi în structurile militare 
(regimente/garnizoane), în urma examenelor de admitere 
conform Legii privitoare la organizarea clerului militar, erau 
din vremea Episcopului Justinian Teculescu39.

Potrivit Anuarului ofiţerilor activi ai Armatei Române pe 
anul 1940, la secţiunea clerul militar – preoţi căpitani, erau 
nominalizaţi 47 preoţi militari activi, din care 25 preoţi erau 
încadraţi în structurile militare până la data de 1 decembrie 
1935, deci sub episcopatul dr. Ioan Stroia. Cei 22 preoţi mili-
tari activi, căpitani, prevăzuţi în Anuarul pe anul 1940, au 
fost încadraţi în structurile militare în timpul episcopatului 
dr. Partenie Ciopron, în urma primelor două concursuri 
de admitere, astfel: 13 preoţi la 8 iunie 1939, 9 preoţi la 1 
februarie 194040. Vor urma încă trei concursuri de admitere 
(cu încadrările aferente la: 15 noiembrie 1940; 15 iunie 1941; 
1 decembrie 1943), ce au sporit numărul preoţilor militari 
activi la peste o sută, condiţiile de război impunând cu 
precădere acest fapt41.

Aceste precizări sunt de natură să sublinieze faptul că toţi 
cei trei episcopi militari în exerciţiu s-au preocupat (în limita 



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

75 MONAHI, SFINŢI ŞI EROI MARTIRI

alocaţiilor bugetare oferite!) de sporirea numărului preo-
ţilor militari activi, ştiindu-se faptul că la începutul activităţii 
Episcopiei militare, aceasta a funcţionat cu doar trei preoţi 
militari activi: Serafim Iosef, preot locotenent-colonel de la 
1 mai 1918; Hociotă Ilie, preot militar maior de la 1 ianuarie 
1919, provenit din armata austro-ungară, unde a fost preot 
căpitan de la 10 octombrie 1912; Dăncilă Ioan, preot maior 
de la 1 ianuarie 1920, provenit din armata austro-ungară, 
unde a fost preot căpitan de la 2 iunie 1915, el fiind hiro-
tonit preot la 12 septembrie 1910, când avea 21 de ani42. 
Deşi Legea privitoare la organizarea clerului militar din 6 
august 1921 prevedea preot militar activ la fiecare regiment, 
prevederea nu a putut fi respectată din motive de ordin 
bugetar. Modificările survenite în Legea pentru organizarea 
clerului militar din 22 martie 1937, aflată în analiză încă din 
1935/1936, au vizat cu precădere şi acest aspect financiar.

Fără îndoială, documentul cel mai important elaborat sub 
chiriarhatul Episcopului dr. Ioan Stroia rămâne Instrucţiuni 
provizorii asupra serviciului religios în timp de pace şi în timp 
de companie, tipărit în 1931, sub egida Marelui Stat Major al 
Armatei Române43. De precizat că în acea perioadă istorică, 
după reorganizarea unitară a României în urma războiului 
din anii 1916-1919 şi Conferinţa de Pace de la Paris din anul 
1919, care a consfinţit pentru statul român hotărârile Marii 
Uniri din anul 1918, Marele Stat Major al Armatei Române 
a cerut structurilor din subordine, inclusiv Inspectoratului 
Clerului Militar elaborarea unor acte normative (regula-
mente, instrucţiuni, etc.) care să generalizeze experienţa 
dobândită în campaniile militare ce au avut loc şi să reali-
zeze pe cât posibil o unitate de doctrină pentru apărarea 
ţării într-un eventual conflict armat.

Drept urmare, elaborarea Instrucţiunilor amintite de 
către Inspectoratul Clerului Militar – structură în subor-
dinea Marelui Stat Major al Armatei Române – nu este un 
act singular, izolat, fapt pus în evidenţă şi de prezenţa unui 
delegat al Marelui Stat Major, în persoana colonelului H. 
Dumitriu, care a asistat din punct de vedere stat-majoristic 
procesul elaborării acestor Instrucţiuni. Comisia de elaborare 
a fost formată din: Preşedinte: Episcop General de Brigadă 
Dr. Ioan Stroia, Membrii: Preot Colonel Serafim Iosef; Preot 
Maior Ioan Dăncilă44.

Este lesne de sesizat că cei doi membri ai comisiei de 
elaborare, îndeosebi preotul maior Ioan Dăncilă, aveau 
experienţă în desfăşurarea activităţii pastorale în condiţii de 
campanie şi nu numai. Preotul colonel Serafim Iosef (născut 
la 27 iulie 1871), avea, în 1931, 60 de ani, iar Preotul maior 
Ioan Dăncilă (născut la 2 iunie 1889), avea, în 1931, 42 ani, şi 
o bogată experienţă militară şi confesională ca preot militar 
mobilizat în armata austro-ungară, pe frontul din Galiţia 
îndeosebi, dar şi în cel italian, unde a însoţit regimentele 
româneşti din armata imperială45.

Republicăm integral aceste Instrucţiuni, pentru prima 
dată după 1931, întrucât, elaborate în conformitate cu Legea 
privitoare la organizarea clerului militar din 6 august 1921 şi 

cu Regulamentul aferent din 1924, au stat la baza activităţii 
practice a preoţilor militari pe întreaga perioadă 1931-1948, 
până la desfiinţarea Episcopiei Militare, adică 17 ani, inclusiv 
în anii de război 1941-1945, când rapoartele periodice ale 
preoţilor militari activi aflaţi pe front, urmau, cu detaliile 
aferente, prevederile acestor instrucţiuni.

De precizat că Instrucţiunile includeau şi experienţa 
dobândită de preoţii ce au compus Serviciul Religios al 
Armatei din anii 1916-1918, de sub conducerea Protopo-
pului Constantin Nazarie, profesor universitar de teologie 
morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din 
Bucureşti46. În acest sens, nu întâmplător Preotul Lungulescu 
Dumitru (născut la 14 mai 1866), mobilizat în campania 
anilor 1916-1918, preot căpitan de la 1 ianuarie 1925, a alcă-
tuit o amplă lucrare Rolul preotului militar în timp de pace şi 
în război, tipărită la Craiova, în 1933, în calitatea sa de Şef al 
Serviciului Religios al Corpului 1 Armată47. 

Instrucţiunile amintite includ 14 capitole, dispuse în 
Partea I. Îndatoririle preoţilor militari în timp de pace (cap. 1-7) 
şi în Partea a II-a. Îndatoririle preoţilor militari în campanie 
(cap. 8-14). Se adaugă două anexe, importante sub aspect 
practic (înmormântări, obiectele la cultul divin, capela de 
campanie, etc.). Mai precizăm – aşa cum cititorul va sesiza 
lesne – că materia Instrucţiunilor a fost structurată pe 70 
puncte, cu menţiunea la ultimul punct că: Aceste Instrucţiuni 
completează dispoziţiunile din Regulamentul Legii Clerului 
militar sancţionat prin Înalt Decret Regal nr. 1970 din 18 iunie 
192448. 

Cât priveşte conţinutul Instrucţiunilor sugerăm cititorului 
să lectureze atent capitolul VI. Capele (Biserici) de campanie, 
extrem de important întrucât în lada respectivă (un astfel 
de exemplar se află la Muzeul Militar Naţional „Ferdinand 
I”, Bucureşti) sunt toate cele de trebuinţă pentru ca preotul 
militar să săvârşească Sfânta Liturghie oriunde, inclusiv în 
câmp deschis. 

Moartea Episcopului dr. Ioan Stroia s-a săvârşit, conform 
ferparului – fluturaş tipărit de familie – în dimineaţa zilei de 
duminică 18 aprilie 1937, la orele 04.00, fiind înmormântat 
în ziua de marţi, 20 aprilie 1937, ora 09.00, la Mănăstirea 
„Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, ctitorită de el49. La 
20 ianuarie 1937 împlinise 72 de ani, iar la 31 august 1937 
urma să fie scos la pensie din oficiu pentru limită de vârstă, 
conform art. 4 din Legea pentru organizarea clerului militar 
intrată în vigoare la 22 martie 1937.

Personalitatea Episcopului dr. Ioan Stroia, ca episcop al 
Armatei Române, rămâne în şirul ierarhilor de seamă ai Bise-
ricii Ortodoxe Române. Succesorul său în scaunul episcopal 
de la Alba Iulia, Episcopul dr. Partenie Ciopron a săvârşit 
anual slujba parastasului de pomenire a vrednicului de 
pomenire Episcop dr. Ioan Stroia, chiar la mormântul aces-
tuia din incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba 
Iulia (azi Schitul „Sf. Lazăr”), ctitorită în anul 1937, fără să fi 
avut prilejul să o vadă sfinţită50. 
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NOTE

1 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre (datată 1 septembrie 1929), 
în Arhiva Sfântului Sinod (în continuare A.S.S.), fond Arhierei, dosar nr. 
crt. 23/1923-1926, f. 295; Eusebiu Roşca, Monografia institutului teologic 
pedagogic „Andreian” al Arhidiecezei greco-ortodoxe române din Transil-
vania, Sibiu, f.e., 1911, p. 107. Mai multe lucrări de dată relativ recentă 
precizează asupra naşterii Episcopului dr. Ioan Stroia, că acesta s-a 
născut „într-o familie de ţărani din Fântânele (fost Cacova), jud. Sibiu”, 
fapt, evident, eronat. 

2 Am citat după Eusebiu Roşca, Op. cit., dat fiind faptul că este, în 1911, 
unde se precizează: „Clasele liceale (I-VI) le-am făcut la liceul evanghelic 
(săsesc) din Sibiu, iar clasa VII şi VIII liceală, precum şi examenul de baca-
laureat la liceul ortodox român «Andrei Şaguna» din Braşov”.

3 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre..., f. 295.
4 Eugen Roşca, Op. cit., p. 107.
5 În lucrarea sa, Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul 

României Dr. Miron Cristea. Omul şi faptele, vol. I, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1929, p. 357, în subcapitolul Actualul episcop 
militar Dr. Ioan Stroia, precizează că acesta a terminat „studiile teolo-
gice în Seminarul Andreian din Sibiu, în anii 1887-1890, deodată cu 
actualul Patriarh” (s.n.), fapt nu lipsit de importanţă în ascensiunea sa 
ecleziastică, ce şi acela al înrudirii sale (ginere, din 1899) cu Episcopul 
Nicolae Ivan al Clujului.

6 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre..., f. 295.
7 Eusebiu Roşca, Op. cit., p. 108.
8 Ibidem.
9 Titlul complet al tezei de doctorat este: Theodor Waitz’s System der 

Erziehung. Darstellung und Beurteilung desselben im Anschluss seiner 
„Allgemeinen Pädagogik” mit besonderer Berücksichtingung der etischen 
Grundlagen sowie des Werhältnisses zu Herbart (Sistemul educaţiei de 
Theodor Waitz. Descrierea şi aprecierea acestuia în legătură cu a sa 
„Pedagogică generală” cu referire deosebită la fundamentele etnice ca 
şi la raportul cu Herbart).

10 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre..., f. 295.
11 Eusebiu Roşca, Op. cit., p. 108.
12 Cf. Foaia matricolă, în Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), 

fond 3042, dosar nr. crt. 1, f. 2 (Registru Foi matricole – Preoţi bătrâni). 
Vezi şi Sebastian Stanca, Episcopia ortodoxă română a Vadului, Felea-
cului şi Clujului (1919-1929), Cluj, f.e., 1930, unde la cap. IV. Biografia P.S.S. 
Episcopului Nicolae Ivan (1855-1936), se consemnează exact: „În toamna 
anului 1877 a fost ales învăţător în Sălişte, în care calitate a funcţionat 
până la 1884 (...). În anul 1880 s-a căsătorit, dar după un an de fericită 
căsnicie a rămas văduv. Din această căsnicie s-a născut fiica Veturia 
(soţia de mai târziu a protopopului dr. Ioan Stroia, azi episcop militar, 
reposată în iunie 1920)”, p. 51.

13 Motivul condamnărilor: publicarea Memorandum-ului, elaborat în 
1892 de fruntaşii Partidului Naţional Român şi prezentat în mai 1893 
Curţii de la Viena de o delegaţie formată din 300 români în frunte cu 
dr. Ion Raţiu. Împăratul Franz Iosef I, care nu a primit delegaţia, a remis 
textul Memorandum-ului guvernului de la Budapesta, unde a stat 
închis în sertar până în anul 1919, când Armata Română a ajuns la Buda-
pesta. Publicarea textului Memorandum-ului (privitoare la drepturile 
românilor din Imperiul Austro-Ungar) a zguduit cancelariile de la Viena 
şi Budapesta. Ca urmare: procesul de la Curtea de Juri de la Cluj. Preotul 
Vasile Lucaciu a primit 5 ani închisoare de stat (politică), dr. Ion Raţiu – 2 
ani, G. Pop de Băseşti – 1 an ş.a.m.d. Vezi detaliile în literatura istorică 
consacrată Memorandum-ului. Pentru informaţii rapide, vezi Lucian 
Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea, 1940, ediţie anastatică, 
Bucureşti, 1999, p. 539.

14 Vezi pentru aceasta şi Ion Rusu Abrudeanu, Op. cit., p. 357.
15 Biblioteca Academiei Române nu posedă nici un exemplar din amin-

titele Anuare ale Institutului teologic pedagogic din Sibiu, ci doar cele 
începând cu anul 1924/1925 – 1948/1949 şi seria nouă 2000/2001. În 
schimb posedă teza de doctorat Theodor Waitz’s Sistem der Erziehung, 
Harmannstad, 1894, IV+91 p. Cota B.A.R.: II 154.276, precum şi Momente 
etice din Cuvântarea lui Iisus Christos de pe Munte, Sibiu, 1896, 52 p. Cota 
B.A.R.: II 154.353. Mai posedă şi câteva manuale pentru şcoala primară, 
între care un Abecedar, ediţia a VIII-a, Cluj, 1924, 84 p. Cota B.A.R.: I 
70.080. 

16 Eusebiu Roşca, Op. cit., p. 108.
17 „Telegraful Român”, anul XLIX, nr. 24, Sibiu, 3/16 martie 1901, pp. 97-98.
18 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre..., f. 296.
19 Vezi lista cărţilor şcolare la fişa Stroia Ioan, în Mircea Păcurariu, Dicţionarul 

teologilor români, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 
pp. 464-465.

20 Ioan Stroia, Scurtă descriere a vieţii noastre..., f. 296.
21 Vezi fişa în Mircea Păcurariu, Op. cit., pp. 464-465.
22 „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 135, marţi, 23 iunie 1925, p. 7304.
23 Ibidem, p. 7306.
24 Vezi documentele privitoare la Episcopul dr. Partenie Ciopron, plus 

deducţia noastră logică cu privire la parastasul anual.
25 *** Trei ani, în „Arma Cuvântului”, anul I, nr. 6-7, octombrie-noiembrie 

1940, p. 1.
26 Ioan Dăncilă, Trei ani de rodnică păstorire, în Idem, p. 5.
27 Ibidem, p. 6.
28 Ibidem. Cercetarea noastră în arhive nu a pus în evidenţă existenţa 

unei astfel de legi, care „sancţionată” ar fi trebuit să existe în „Monitorul 
Oficial. Partea I”. Precizăm însă că în timpul episcopatului dr. Ioan Stroia 
s-a adoptat, la 22 martie 1937, Legea pentru organizarea clerului militar. 
Consiliul Legislativ a avizat, cu Avizul nr. 13, această lege la data de 3 
martie 1936. Pentru ca la 13 martie 1937, Ministerul Apărării Naţionale, 
generalul Paul Angelescu, să prezinte Adunării Deputaţilor şirul moti-
velor pentru care s-a adoptat noua Lege pentru organizarea clerului 
militar.

29 Ibidem.
30 A.S.S., fond Visarion Puiu, dosar nr. crt. 525/1942, f. 109.
31 Autorii nu au întreprins o cercetare pe teren în acest scop. Numele celor 

două fiice ale Episcopului dr. Ioan Stroia, a soţilor acestora şi a celorlalte 
rude a fost preluat după fluturaşul – ferpar aflat în A.S.S., fond Arhierei, 
dosar nr. crt. 39/1937, f. 27.

32 Vezi o listă aproape completă a acestor lăcaşuri de cult creştin ortodox 
sfinţite de Episcopul dr. Ioan Stroia în Preot Miron Ioan Erdei, Primii 
episcopi militari în slujba Bisericii şi a Armatei Române, în „Revista de 
Istorie Militară”, nr. 1-2 (75-76), 2003, pp. 83-86.

33 G. Munteanu, Ştiri, în „Renaşterea”, anul III, nr. 48, 29 noiembrie 1925, p. 
6.

34 Remus Roşca, P.S.S. episcopul dr. Stroia în Zalău, în Idem, nr. 50, 13 
decembrie, 1925, p. 3.

35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 *** Sfinţirea capelei militare din Bistriţa, în Idem, anul XIII, nr. 46, 17 

noiembrie 1935, p. 3.
38 Ibidem.
39 Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române pe anul 1926/1927, Bucureşti, 

Tipografia Militară „Ministerul de Război”, 1926, pp. 675-679.
40 Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române pe anul 1940, Bucureşti, 

„Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului”, Imprimeria Naţională, 1940, 
pp. 63; 1301-1305.

41 Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române pe anul 1944, Bucureşti, 1944, 
pp. 1206-1214.

42 Vezi Anuarul.... pe anul 1924/1925; pe anul 1926/1927 ş.a.
43 Ministerul Armatei. Inspectoratul Clerului Militar, Instrucţiuni provi-

zorii asupra serviciului religios în timp de pace şi în timp de campanie, 
Bucureşti, Tipografia Marelui Stat Major, 1931, 47 p.

44 Ibidem, p. 3.
45 Cf. Anuarul... pe anul 1926/1927, pp. 676-677.
46 Cf. Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor de armată în campania din 

1916-1918, Bucureşti, Imprimeria Ministerului Cultelor şi Artelor, 1920, 
108 p. 

47 D. Lungulescu, Rolul preotului militar în timp de pace şi în timp de război, 
Craiova, Tipografia „Naţională”, 1933, 94 p.

48 Intrucţiuni provizorii..., p. 47.
49 A.S.S., dosar nr. crt. 525/1942, f. 109.
50 Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” Alba Iulia. Pliant de prezentare; Dorin 

Oaidă, Schitul „Sfântul Lazăr” din Alba Iulia: monografie, cugetări şi amin-
tiri, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2013, 68 p.
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Colonel (r) Dumitru STAVARACHE1

MITROPOLITUL VISARION PUIU (1879-1964), 
ŞEF AL MISIUNII BISERICEŞTI ORTODOXE 

PENTRU TRANSNISTRIA (DECEMBRIE 1942 – 
DECEMBRIE 1943). MĂRTURII DOCUMENTARE

Noi, Antonescu, Mareşal al României şi Comandant de 
Căpetenie al Armatei, 

În baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3052 din 5 
septembrie şi nr. 3072 din 7 septembrie 1940,

DECIDEM:

Art. 1. Î.P.S. Mitropolit VISARION PUIU se ataşează pe lângă 
Comandamentul de Căpetenie al Armatei, cu misiunea organi-
zării bisericilor şi îndrumării spirituale a populaţiei din Transnis-
tria, în locul P.C. Arhimandrit Scriban, a cărui misiune încetează.

Art. 2. Î.P.S. Mitropolit VISARION PUIU stă sub ordinele 
noastre directe şi ale Sanctităţii Sale Patriarhul Ţării,

Dat la 16 noiembrie 1942, la Comandamentul de Căpetenie 
al Armatei.

(S.S.) ANTONESCU,
MAREŞAL AL ROMÂNIEI ŞI CONDUCĂTORUL STATULUI
Nr. 242

La 21 februarie 1946, Tribunalul Poporului, din Bucu-
reşti, condamnă (în contumacie – n.n.), pe Visarion Puiu, fost 
Mitropolit al Bucovinei, Mitropolit al Odessei […] să sufere 
pedeapsa cu moartea3. Unul din capetele de acuzare a fost 
că, în calitate de Mitropolit al Odessei, ar fi patronat acţiunile 
de teroare din Basarabia şi Transnistria. După jumătate de 
secol, Biserica Ortodoxă Rusă recunoaşte meritele deosebite 
ale mitropolitului Visarion Puiu pe timpul mandatului său în 
Transnistria4.

Cine a fost Visarion Puiu

Despre Visarion Puiu (n. 1879, Paşcani - d. 1964, Viels 
Maisons, Franţa) a fost interzis să se scrie sau să se vorbească 
până la evenimentele din 1989. Aceasta ca urmare a 
condamnării lui la moarte, în contumacie, de către Tribunalul 
Poporului din Bucureşti (1946) şi a caterisirii lui, la presiunea 
politică a acelui regim, de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române (1950). Tot mai multe articole publicate după 1990 
(anul în care Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anulat 
nedreapta caterisire din 1950), li s-au adăugat şi primele 
lucrări ce i-au fost consacrate5. 

Pentru a pune în evidenţă dimensiunea personalităţii 
lui Visarion Puiu, pe care Nicolae Iorga îl numea „călugărul 
ostaş” şi îl considera ca fiind cel mai învăţat cleric al epocii, 
enumerăm următoarele câteva repere:  

Împlinirile ca ierarh: episcop al Argeşului (1921-1923); 

episcop de Hotin (1923-1935); mitropolit al Bucovinei 
(1935-1940); şef al Misiunii Bisericeşti Ortodoxe Române în 
Transnistria şi Mitropolit al Odessei (1942-1943); fondator şi 

conducător al Episcopiei Ortodoxe a Românilor din Străină-
tate (1945-1958);

Rol determinant în înfiinţarea unor eparhii în ţară (Hotin, 
Maramureş, Timişoara) şi peste hotare (S.U.A., Canada, 
Europa Occidentală);

Bogată activitate publicistică (circa 40 de lucrări tipărite 
până în anul 1944, sute de articole şi studii), în care a abordat 
probleme de istorie a creştinismului, de educaţie şi morală 
creştină, de pregătire a tinerilor pentru viaţă;

Intensă corespondenţă cu biserici din Occident, Orient, 
cu aşezăminte de la Muntele Athos, cu mari personalităţi ale 
vremii, cu prestigioase instituţii ştiinţifice;

Mitropolitul Visarion Puiu
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Ajutor material acordat diverselor instituţii culturale şi de 
învăţământ din Iaşi, Cernăuţi, Bucureşti, Paris, Strassbourg;

Sprijin moral şi material pentru instruirea ca teologi, a 
unor tineri din afara graniţelor României, în special din ţările 
sud-dunărene; 

Donaţii (manuscrise, cărţi, obiecte, tablouri ş.a.) făcute 
Academiei Române, Muzeului Militar Naţional, Muzeului din 
Odessa, Arhivelor Naţionale Române, unor biblioteci, bise-
rici, mănăstiri;

Demersuri (memorii, apeluri, scrisori) către organisme 
internaţionale (O.N.U.), şefi de state (U.R.S.S., S.U.A., Franţa), 
importante personalităţi bisericeşti şi laice pentru: eliberarea 
României, a altor ţări şi popoare de sub ocupaţia şi influenţa 
sovietică; pace şi lichidarea focarelor de conflict, cu referiri în 
special la zona Ierusalimului.

Concepţia că eparhiile trebuie să constituie adevărate 
fortificaţii de spiritualitate românească la graniţele ţării 
o găsim prezentă la înaltul ierarh al B.O.R. În acest sens a 
acţionat direct în eparhiile de graniţă pe care le-a condus – 
Hotin, Bucovina, Maramureş, Transnistria. Cu altele, aflate în 
afara subordonării sale directe, a stabilit relaţii de prietenie 
şi colaborare.

Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria

O lucrare distinctă despre Misiunea Bisericească Orto-
doxă Română în Transnistria nu s-a scris până în prezent. 
Cel ce va încerca să o facă va trebui să folosească documen-
tele existente în Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, bogata documentaţie depusă de mitropolitul Visa-
rion Puiu la Arhivele Naţionale Române6 şi mai ales arhiva 
Misiunii7. De asemenea, vor trebui avute în vedere, lucrările 
tipărite în alte ţări, care abordează acest subiect. O astfel de 
lucrare a fost tipărită la Munster în anul 1953, cu titlul Die 
orthodoxe Kirche in der Ucraina von 1917-1945,  autor Friede-
rich Heyer. 

Timp de trei ani de zile (august 1941-august 1944) în 
Transnistria a funcţionat o Misiune Bisericească Ortodoxă 
având drept scop organizarea spirituală a populaţiei dintre 
Nistru şi Bug. Misiunea a luat fiinţă la iniţiativa mareşalului 
Ion Antonescu, fiind ataşată pe lângă Comandamentul 
de Căpetenie al Armatei, iar din punct de vedere spiritual-
duhovnicesc stătea sub ascultarea Sf. Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române. Sediul Misiunii a fost, iniţial, la Tiraspol, apoi 
la Odessa (după cucerirea acesteia de către trupele române). 
Şefi ai Misiunii Bisericeşti în Transnistria au fost: Arhimandrit 
prof. univ. Iuliu Scriban (15 august 1941-16 noiembrie 1942), 
Mitropolit Visarion Puiu (16 noiembrie 1942-14 decembrie 
1943), Arhimandrit dr. Antim Nica (14 decembrie 1943-
august 1944).

Structura Misiunii cuprindea: I. Administraţia Centrală 
– Şeful Misiunii, Vicariatul Odessa, Serviciul Administrativ, 
Serviciul Cultural, Serviciul Economic, Serviciul Inspectorate, 
Serviciul Arhitecturii, Atelierele Eparhiale8;  II. Organizarea în 
teritoriu – jud. Ananiev, 44 parohii (protoieria, 6 subproto-
ierii), jud. Balta, 97 parohii (protoieria, 7 subprotoierii), jud. 
Berezovca, 13 parohii (protoieria, 4 subprotoierii), jud. Dubă-
sari, 48 parohii (protoieria, 5 subprotoierii), jud. Golta, 44 
parohii (protoieria, 5 subprotoierii), jud. Moghilău, 75 parohii 
(protoieria, 8 subprotoierii), jud. Jugastru, 61 parohii (proto-
ieria, 4 subprotoierii), jud. Oceacov, 16 parohii (protoieria, 3 
subprotoierii), jud. Odessa, 23 parohii (protoieria, 4 subpro-
toierii), oraşul Odessa, 27 parohii (protoieria, 2 subprotoierii), 
jud. Ovidiopol, 12 parohii (protoieria, 2 subprotoierii), jud. 

Râbniţa, 75 parohii (protoieria, 5 subprotoierii), jud. Tiraspol, 
39 parohii (protoieria, 6 subprotoierii), jud. Tulcin, 49 parohii 
(protoieria, 4 subprotoierii).

Aspecte ale activităţii mitropolitului Visarion Puiu, ca 
şef al Misiunii Bisericeşti în Transnistria au fost publicate în 
câteva publicaţii periodice9, au fost abordate şi detaliate în 
cadrul unor lucrări de licenţă sau doctorat10. Consemnări cu 
privire la activitatea din acea perioadă am întâlnit şi în arhiva 
personală a mitropolitului Visarion Puiu donată Bibliotecii 
Române din Freiburg (Germania)11. Mărturiile documentare 
pe care le prezentăm în această comunicare, pot fi clasificate 
în două categorii: A) o sinteză a documentelor principale 
înregistrate la Serviciile Administrativ, Economic şi Cultural 
ale Misiunii12, depuse la Arhivele Naţionale Române chiar 
de vlădica Visarion ; B) documente fotografice din perioada 
Misiunii în Transnistria, în marea lor majoritate depuse la 
Arhivele Naţionale de acelaşi mitropolit Visarion Puiu. 

Documente înregistrate la Serviciile Admi-
nistrativ, Economic şi Cultural ale Misiunii, în 
perioada, decembrie 1942-decembrie 1943

Tabloul rezumativ al intervenţiilor, măsurilor şi adreselor 
mai importante ale Misiunii Bisericeşti pentru Transnistria în 
perioada decembrie 1942-noiembrie 1943 (titulatură dată 
în epocă şi păstrată de noi), cuprinde un număr de 539 de 
documente înregistrate la Serviciile Administrativ (198), 
Economic (161) şi Cultural (180), ale Misiunii. Ele oferă infor-
maţii privind caracterul documentului, conţinutul acestuia, 
cui îi era adresat, data când a fost înregistrat şi sub ce număr.

Tipurile de documente, frecvent înregistrate, au fost: 
adrese, hotărâri, circulare, comunicări, referate, note de 
serviciu, scrisori, telegrame. În privinţa celor cărora le-au 
fost adresate documentele, o variantă de clasificare ar fi 
cea zonală şi care marchează teritoriul Transnistriei pe de o 
parte, şi cel al României pe de altă parte. În Transnistria au 
fost vizate: Misiunea, cu organizarea ei centrală (cancelarie, 
servicii, inspectori) şi în teritoriu (protoierii, subprotoierii, 
preoţi); administraţia civilă (Guvernământul, prefecturile, 
primăriile) şi militară (comandamente şi unităţi militare); 
instituţii de învăţământ laic şi bisericesc; aziluri; Crucea 
Roşie; diverse consilii şi asociaţii ale comunităţilor română, 
rusă, greacă, armeană.

În afara Transnistriei: Patriarhia Română, Sf. Sinod, diverse 
eparhii (Mitropolia Moldovei, episcopiile Hotin, Huşi, Ismail, 
Chişinău ş.a.); Regele; Comandamentul de Căpetenie al 
Armatei; Conducătorul Statului; diverse ministere (Apărării, 
Economiei, Culturii, Propagandei, Înzestrării, Finanţe); insti-
tuţii de învăţământ superior, laic şi bisericesc; Academia 
Română; posturi de radio; reviste; ziare; mănăstiri din 
România (Neamţ, Agapia, Văratec) şi de la Sf. Munte Athos; 
personalităţi laice şi bisericeşti.

În privinţa conţinutului, o variantă de analiză la două din 
servicii (Cultural şi Economic), a fost publicată13. Pornind de 
la Decretul nr. 24 din 16 noiembrie 1942, de numire a mitro-
politului Visarion Puiu în Transnistria „cu misiunea organi-
zării bisericilor şi îndrumării spirituale a populaţiei din Trans-
nistria”, prezentăm în continuare (într-o ordine aleatorie), 
câteva repere ale activităţii mitropolitului misionar, după 
cum rezultă din Tabloul menţionat:

 y repararea (construcţia) şi redarea pentru cult a unui 
număr mare de biserici şi case de rugăciuni pe întreg 
teritoriul Transnistriei14; protoieriile aveau sarcina de a 
comunica orice realizare în domeniu;
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 y ajutorul acordat celor sărmani (orfani, bătrâni, văduve, 
orbi, evacuaţi), soldaţilor de pe front, răniţilor din spitale, 
prizonierilor din lagăre; Misiunea s-a oferit să ia asupra 
ei ajutorul şi educarea orfanilor şi a celor fără ajutor; 
unul din azilurile de copii s-a aflat sub directul patronaj 
al mitropolitului Visarion Puiu; protoieriile trebuiau să 
comunice periodic situaţia azilurilor de bătrâni şi copii;

 y educaţia religioasă şi naţională prin filme, radio şi mai 
ales prin tipărituri (presă, broşuri, calendare ş.a.), în 
limbile română şi rusă15; numai în perioada 1 decembrie 
1942-1 noiembrie 1943 la tipografia Misiunii au apărut 
aproape un milion de exemplare de publicaţii în limba 
rusă; sprijinul acordat învăţământului primar, secundar, 
superior;

 y deschiderea unor seminarii teologice (Odessa, Dubă-
sari) şi a unei şcoli de cântăreţi (Odessa) pentru pregă-
tirea personalului bisericesc localnic;

 y acţiuni ecumenice; intervenţii pentru ca preoţii armeni 
să-şi poată servi coreligionarii în toată Transnistria16; 
demersuri pentru ca prizonierii din lagăre să poată 
merge la biserică şi să fie vizitaţi de familie;

 y preocupări ştiinţifice: trimiterea la Muzeul Militar a unor 
donaţii; strângerea de mărturii (istorie orală) privind 
martirajul clericilor; solicitarea de specialişti de la facul-
tăţile de medicină, din Iaşi şi Bucureşti, pentru o cerce-
tare; solicitarea de tipărituri ale Academiei Române şi 
de cărţi ştiinţifice în limba rusă; cercetarea unor secte 
(ioaniţii); 

 y refacerea fostei reşedinţe a ierarhilor Hersonului de la 
Odessa – vechea casă a mitropolitului Gavril Bănulescu, 
întemeietorul acelei eparhii la 1794; 

 y creşterea autorităţii Misiunii: organizarea şi încadrarea 
la nivel central şi în teritoriu; calitatea clerului; respec-
tarea tradiţiilor locale; restricţiile pe timpul posturilor 
şi sărbătorilor; calitatea şi competenţa profesorilor 
universitari invitaţi să conferenţieze; colaborarea cu 
foruri cultural-ştiinţifice şi mijloace mass-media din 
România; serviciile oferite de tipografia proprie şi ateli-
erele de obiecte bisericeşti.

Un factor care a contribuit la realizarea sarcinilor Misi-
unii în perioada despre care vorbim, a fost colaborarea cu 
Armata. Sprijinul obţinut din partea unităţilor militare din 
zonă în refacerea lăcaşelor de cult este menţionat în multe 
din dările de seamă şi rapoartele înaintate de protoieriile 
Misiunii.

Desigur sunt şi neîmpliniri, unele arătate chiar de mitro-
politul Visarion Puiu. În viitor cercetătorii vor trebui să se 
aplece şi să analizeze critic activitatea acestui act misionar 
care a fost Misiunea Bisericească Română în Transnistria şi 
activitatea conducătorilor acesteia. Nu putem însă să nu 
observăm rolul important pe care l-a avut mitropolitul 
Visarion Puiu, să nu admirăm acţiunile sale ferme, curajul 
şi demnitatea acestui „călugăr ostaş” (cum îl numea Nicolae 
Iorga), spiritul său realist.

Nu ştiu cine ar mai fi îndrăznit să facă afirmaţii într-o 
adunare publică, cum a făcut el la Odessa, în 25 decem-
brie 1943, când s-a adresat refugiaţilor de pe Don şi din 
Cuban: ,,Nu ştiu cum vor fi împrejurările următoare, adică 
vom rămâne noi românii, pe aici sau va reveni stăpânirea 
rusească şi nici nu ne-am călăuzit de această idee. Gândul 
nostru a fost purtat spre ţelul urmărit de Misiune, un drum 
mai bun pentru viitor credinţei şi bisericii ortodoxe de aici”17.

Documente fotografice din perioada cât 
mitropolitul Visarion Puiu a fost Şef al Misiunii 
Ortodoxe Române în Transnistria şi Mitropolit 

al Odessei

Arhivele Naţionale Istorice Centrale deţin, în colecţia 
de documente fotografice, o importantă donaţie cu privire 
la mitropolitul Visarion Puiu, mai puţin cunoscută şi cerce-
tată. Fotografiile însumează un număr de 544 de bucăţi, care 
sunt înregistrate la 231 de cote (formatele I-IV). Fondul oferă 
informaţii preţioase, atât prin imaginile propriu-zise cât şi 
prin adnotări, cu privire la evenimentele la care a participat 
Visarion Puiu timp de jumătate de secol, personalităţi (laice 
şi bisericeşti) cu care a colaborat. Cu privire la Misiunea Bise-
ricească în Transnistria, sunt înregistrate 36 de cote, cu un 
total de 75 de imagini, care surprind următoarele: sosirea 
la Odessa, ca şef al Misiunii; localul Misiunii, atelierele, tipo-
grafia, azilul preoţilor; procesiuni, vizite canonice la Odessa, 
Ianopol, Dubăsari, lagăre şi aziluri; refacerea unor biserici şi 
mănăstiri. Prezentăm, în cele ce urmează, aceste documente 
fotografice cu următoarea structură: înscrisurile cu privire la 
imagine, datare, număr de exemplare (bucăţi), observaţii, 
sursa (formatul şi cota de inventar):

 y Mitropolitul Visarion Puiu, la sosirea în Odessa; 6 decem-
brie 1942; 1 buc.; F I, vol. 2, 3720;

 y Mitropolitul Visarion Puiu, conducătorul Misiunii biseri-
ceşti în Transnistria; 1943; 1 buc.; Foto Voigslander; F I, 
vol. 2, 3721;

 y Gherman Pântea, Mitropolitul Visarion, Ghe. Alexianu, 
Ghe. Ghiorghiu, la Odessa; 1943; 2 buc.; Foto Dombro-
vschi, str. Puşchin 3, Odessa; F I, vol. 2, 3722;

 y Mitropolitul Visarion Puiu, la Odessa, de Bobotează; 1943; 
4 buc.; F I, vol. 2, 3723;

 y Reaşezarea crucilor pe turnurile Mănăstirii Sf. Pantelimon, 
din Odessa; 1943; 1 buc.; Foto Voigslander; F I, vol. 2, 
3724;

 y Mitropolitul Visarion Puiu în vizită canonică prin satele 
din Transnistria, întâmpinat de populaţie în drum spre 
Ianopol; 1943; 2 buc.; Foto Voigslander; F I, vol. 2, 3725;

 y Mitropolitul Visarion (în automobil), încadrat de călăreţi; 
ruinele fostei tipografii a Mitropolitului Gavriil Bănulescu, 
Dubăsari; într-un sat transnistrean; 1943; 5 buc; F I, vol. 
2, 3726;

 y Mitropolitul Visarion, cu ofiţeri ai fostei armate imperiale 
ruse, din Odessa; 1943; 1 buc.; F I, vol. 2, 3727;

 y Mitropolitul Visarion, în vizită la azilul de copii vagabonzi, 
din Odessa; 1943; 1 buc.; F I, vol. 2, 3728;   

 y Mitropolitul Visarion, în vizită canonică la parohiile, 
Vizirea, judeţul Odessa (biserica ridicată de Regimentul 
10 Vânători) şi Cantacuzenca, pe Bug, judeţul Berezovca; 
1943; 2 buc.; Foto Slt. D. Giusca; F I, vol. 2, 3729;

 y Odessa. Mitropolitul Visarion în mijlocul personalului de la 
Ateliere şi Tipografie; 1943; 2 buc.; F I, vol. 2, 3733;

 y  Biserici din Kiev: Sf. Sofia, Sf. Andrei, Sf. Vladimir, Pocrovul; 
1943; 6 buc.; F I, vol. 2, 3786;

 y Kiev, sediul Partidului Comunist, clădiri distruse; 1943; 4 
buc.; F I, vol. 2, 3787;

 y Odessa, vedere din Port; 1943; 1 buc.; 
 y Odessa. Localul Misiunii, str. Jucovski 38; 1943; 2 buc.; F I, 
vol. 2, 3792;

 y Odessa. Biserica Uspenia (Adormirea Maicii Domnului), 
restaurată de Mitropolitul Visarion Puiu, pentru a fi cate-
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drala oraşului; 1943; 1 buc.; F I, vol. 2, 3793; 
 y Odessa. Mitropolitul Visarion Puiu, Ghe. Alexianu, Gen. 

Ghe. Gheorghiu, Col. Mensing, Gherman Pântea; 1942; 3 
buc.; F II, vol. 1, 2114;

 y Casa Mitropolitului Visarion Puiu, din Odessa, Bd. Francez, 
63; 1943; 4 buc.; F II, vol. 1, 2115;

 y Odessa. Mitropolitul Visarion Puiu; 1943; 3 buc.; F II, vol. 
1, 2116, 2117;

 y Mitropolitul Visarion Puiu şi Gen. Vinkler, comandantul 
militar al Nicolaevului; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2118;

 y Odessa. Mitropolitul Visarion şi Nicolae al Rostovului, 
înconjuraţi de clerici şi refugiaţi din Rusia; 1943; 1 buc.; F 
II, vol. 1, 2119; 

 y Mitropolitul Visarion şi Ghe. Alexianu, într-un lagăr de 
bolşevici; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2120; 

 y Mitropolitul Visarion, înconjurat de autorităţi române, 
germane, italiene, la Odessa; 1943; 2 buc.; Ştampila 
Comandamentului de Căpetenie al Armatei. Departa-
mentul Civil al Transnistriei; F II, vol. 1, 2121;

 y Mitropolitul Visarion Puiu, la oficierea unui parastas, 
Odessa; 1943; 2 buc.; Ştampila Comandamentului de 
Căpetenie al Armatei; F II, vol. 1, 2122;

 y Odessa. Mitropolitul Visarion, Arhiep. Antonie din Nico-
laev, Prof. univ. Valeriu Iordăchescu, I. Pigrov – dirigintele 
catedralei din Odessa, episcopul Vasile de la Balta; 1943; 3 
buc.; F II, vol. 1, 2123;

 y Mitropolitul Visarion în faţa tipografiei Misiunii române la 
Odessa; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2124;

 y Vedere din Odessa; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2146; 
 y Odessa. M-rea Sf. Pantelimon şi M-rea Sf. Ilie, catedrala; 

1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2147;
 y Odessa. O vedere a pieţei zilnice (talcioc); 1943; 2 buc.; F 
II, vol. 1, 2148; 

 y Odessa: ruine în 1941; ruinele şcolii construită din piatra 
Bisericii Pocrov; 1943; 2 buc.; F II, vol. 1, 2149;

 y Palatul M-rii Sf. Andrei şi biserica M-rii Sf. Pantelimon, 
Odessa; 1943; 4 buc.; F II, vol. 1, 2150; 

 y Odessa; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2151;
 y Odessa. Liceul ortodox de fete, înfiinţat de principesa 

Alexandrina Cantacuzino; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2152; 
 y Odessa. Biserica Mavrocordat, cu hramul Sf. Victor şi Visa-

rion, din bd. Francez 44, restaurată de Mitropolitul Visa-
rion în anul 1943; 4 buc.; F II, vol. 1, 2153;

 y Odessa. Sala de conferinţe a Palatului Cultural, zidit de 
Arhiep. Dimitrie Cavalniţchi al Odessei, distrus de bolşe-
vici; (1943); 1 buc.; F II, vol. 1, 2154;

 y Odessa. Localul azilului preoţilor, restaurat de Mitropolitul 
Visarion; 1943; 1 buc.; F II, vol. 1, 2155.

Cititorul poate aprecia diversitatea preocupărilor şefului 
Misiunii, tenacitatea cu care urmărea realizarea obiectivelor, 
exigenţa faţă de clerul misionar, campania de refacere a 
lăcaşelor de cult, grija pentru educarea tineretului, ajutorul 
acordat celor orfani, nevoiaşi, bolnavi, prizonieri de război, 
ş.a.18. Specialistul va găsi în aceste informaţii noi piste de 
cercetare.

Se împlinesc 50 de ani de la trecerea la cele veşnice 
a marelui ierarh şi patriot român, Visarion Puiu, rămas în 
memoria colectivă a mai multor Biserici. Marile lui înfăp-
tuiri şi viaţa jertfelnică îl recomandă pentru canonizare. Din 
păcate, în ţara lui, pentru care a luptat şi s-a jertfit, după 68 
de ani, continuă să fie condamnat la moarte. 

NOTE

1 Membru al Comisiei Române de Istorie Militară; fondator şi preşedinte de 
onoare al Asociaţiei „Visarion Puiu”.

2 „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 272 din 19 noiembrie 1942, p. 10.100.
3 Arhiva Serviciului Român de Informaţii, dosar nr. crt. P-2454l, vol. VIII, ff. 

122-148.
4 Vladislav Ţâpin, Istoria Bisericii Ruse, Moscova, f.e., 1997, p. 289.
5 Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie 

(1944-1964), Paşcani, Editura Moldopress, 2002, 446 p.; Mitropolitul 
Visarion Puiu, Însemnări din viaţa mea (ediţie îngrijită de Dumitru Stava-
rache şi Gheorghe Vasilescu), Iaşi, Editura Trinitas, 2004, 180 p. + 32 pl.; 
Dumitru Stavarache, Ioan Negoescu, Mitropolitul Visarion Puiu. Relaţiile 
cu Biserica Anglicană. Documente (1921-1954), Bucureşti, Editura 
Publirom, 2004, ediţie bilingvă română-engleză, 176 p. fiecare ediţie; 
Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu (ediţie îngrijită de 
Dumitru Velenciuc şi Dragoş-Radu Mihai), Suceava, f.e., 2005, 93 p. + 18 
pl.

6 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond Puiu 
Visarion, inventar 823, dosarele nr. crt. 11 (193 f.), 12 (162 f.), 13 (251 
f.), 14 (118 f.), 15 (139 f.), 17 (153 f.); inventar al colecţiei de documente 
fotografice, formatele I, II, III, IV, cca. 50 fotografii.

7 Există informaţii că această arhivă se află la Odessa.
8 La 15 mai 1943, Administraţia Centrală era încadrată cu 54 oameni, 

având un deficit de 26 posturi neîncadrate; cf. Arhiva Sf. Sinod, dosar nr. 
crt. 525/1942, ff. 477-493. 

9 Dumitru Stavarache, Gheorghe Vasilescu, Misiunea bisericească 
română în Transnistria, în revista „Document. Buletinul Arhivelor Mili-
tare Române”, an I, nr. 2-3, 1998, pp. 48-52; Dumitru Stavarache, Elena 
Istrăţescu, Mitropolitul Visarion Puiu la sfârşit de mandat în Transnistria, 
în „Revista de Istoria Militară”, nr. 6(58), 1999, pp. 22-27; Adrian Nicolae 
Petcu, Misiunea Ortodoxa Română în Transnistria, în „Dosarele istoriei”, 
an VII, nr. 11(75), 2002, pp. 17-25; idem, 1942-1943: Activitatea Bise-
ricii Ortodoxe Române în Transnistria, în „Studii şi materiale de istorie 
contemporană”, Serie nouă, vol. I, 2002, pp. 289-309.

10 Costin Dinu, Mitropolitul Visarion Puiu – activitatea în cadrul Misiunii 

Bisericeşti Ortodoxe Române în Transnistria, teză de licenţă, Bucureşti, 
2002; Gabor Gabriel Codrea, Mitropolitul Visarion Puiu – o viaţă pentru 
unitatea creştină, lucrare de doctorat,  susţinută la Veneţia, anul 2004.

11 Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu..., pp. 60, 65, 147-148.
12 A.N.I.C., Fond Puiu Visarion, dosar nr. crt. 13, ff. 200-251.
13 Adrian Nicolae Petcu, 1942-1943: Activitatea Bisericii Ortodoxe Române 

în Transnistria.
14 La 15 martie 1943: 445 biserici reparate şi redate cultului; 177 case 

de rugăciuni reparate şi redate cultului; 222 biserici în reparaţie sau 
construcţie; cf. A.N.I.C., Fond Puiu Visarion, dosar nr. crt. 14, f. 108. În 
Odessa, până la 1 decembrie 1943, au fost redeschise de către Misiune, 
un număr de 28 biserici, cf. „Transnistria Creştină”, An II, nr. 3-4, iulie-
decembrie 1943, p.78. 

15 „Transnistria Creştină”, an II, nr. 3-4, iulie-decembrie 1943, p. 73.
16 Există informaţii că vizita în Transnistria a nunţiului papal Casulo s-a putut 

efectua numai prin intervenţia  nemijlocită a mitropolitului Visarion 
Puiu. De asemenea, că a solicitat vizita în Transnistria a reprezentanţilor 
mai multor ambasade, precum şi a Crucii Roşii din Elveţia, pentru a 
vedea starea de fapt a celor deportaţi; dl. Şerban Alexianu (fiul prof. 
Gheorghe Alexianu, Guvernator al Transnistriei), mi-a relatat că a văzut, 
în Elveţia, documentele întocmite atunci de Crucea Roşie care constată 
un comportament umanitar al administraţiei româneşti, dar care docu-
mente nu sunt citate de cei ce susţin teroarea la care au fost supuşi 
deportaţii.

17 A.N.I.C., Fond Puiu Visarion, dosar nr. crt. 14, f. 95. Un alt exemplu îl 
constituie „Scrisoarea” adresată lui Stalin în anul 1939.

18 În călătoria de cercetare la locurile de pribegie ale mitropolitului Visa-
rion Puiu, efectuată în luna august 2003, am avut bucuria să găsesc 
martori oculari în Italia şi Elveţia, oameni care l-au cunoscut. Unul dintre 
ei Giuseppe Masina din Sonvico-Lugano (Elveţia) mi-a relatat, printre 
altele, despre subiectul Transnistria, abordat deseori de mitropolitul 
Visarion Puiu.
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Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU1

PROTOSINGHELUL JUSTIN ŞERBĂNESCU 
– SINGURUL PREOT MILITAR CAVALER 

AL ORDINULUI MILITAR DE RĂZBOI 
„MIHAI VITEAZUL”

Aşa cum a demonstrat-o întreaga evoluţie istorică a popo-
rului nostru, unitatea de netăgăduit a Tradiţiei şi Sfintei Tradiţii 
n-a fost doar întemeietoare de neam şi ţară, ci şi condiţia esen-
ţială. Ea s-a afirmat cu putere şi în această etapă caracterizată 
prin mari şi ample confruntări militare, cu un impact definitoriu 
pentru destinul statului român şi stabilirea locului şi rolului său 
în concertul politic al naţiunilor europene2.

În preajma declanşării Primului Război Mondial (1914-
1918), toate marile state europene aveau, în armatele lor 
ce vor deveni beligerante, structuri bine conturate, oficiale, 
privind asistenţa religioasă a combatanţilor, ca o condiţie 
sine qua non a formării şi menţinerii moralului ridicat al aces-
tora3.

În şedinţa Sfântului Sinod din 16 mai 1915, Mitropolitul 
Pimen Georgescu, solicita episcopiilor şi mitropoliilor ţării 
să dea Armatei (României – n.n), după cererea Ministerului de 
Război, preoţii trebuincioşi în timp de pace şi în timp de război. 
Aceşti preoţi vor fi titraţi în teologie, cu aptitudini pentru 
păstoria militară şi nu vor avea vârsta mai mare de 45 de ani 
şi nici mai mică de 30 de ani. Totodată a fost făcută o amplă 
propunere în şapte puncte, care, aprobată cu unanimitate 
de voturi, a devenit decizie sinodală, cu obligativitatea Bise-
ricii de a o aplica în litera şi spiritul ei4.

La punctul al treilea al propuneri se preciza: Odată făcută 
numirea unui preot în serviciul armatei (prin Decizia Minis-
terului de Război – n.a.), el intră sub regimul legilor militare, 
asimilându-se în corpul ofiţeresc şi având însemnele la vedere, 
ofiţerului locotenent.

De asemenea, la punctele patru şi cinci se stipula: Preoţii 
de armată, în timpul mobilizării însoţesc trupele oriunde vor 
merge, dând poveţe pastorale militare, ce se impun de împreju-
rări şi făcând serviciile religioase fără ezitare. În timpul mobili-
zării toţi preoţii de armată primesc instrucţiuni din partea arhi-
mandritului, anume numit pe lângă Marele Cartier al Armatei 
şi stau sub conducerea lui în ceea ce priveşte serviciul preoţesc. 
Numirea acestuia se face de Ministerul de Război, după reco-
mandarea Sfântului Sinod, prin preşedintele său5.

În campania anilor 1916-1918, în baza ordinelor Marelui 
Stat Major, au fost mobilizaţi în total 252 de preoţi. Din 
aceştia, doi nu au funcţionat efectiv, iar 46 au fost demobi-
lizaţi pentru diferite motive. Au fost încadraţi la regimente, 
la brigăzi independente, precum şi la ambulanţele sanitare 
ale diviziilor sau la spitalele mobile un număr de 204 preoţi.

De asemenea, la sfârşitul Primului Război Mondial din 

totalul celor 204 preoţi mobilizaţi pe front, au fost, ca pier-
deri de război, un număr de 30 de preoţi, din care: 5 morţi, 
6 răniţi, 19 dispăruţi/prizonieri etc. În anul 1918, la trupele 

Arhimandritul maior Justin Şerbănescu, Cavaler al Ordinului Militar de 
Război „Mihai Viteazul”



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

82MONAHI, SFINŢI ŞI EROI MARTIRI

din Basarabia au rămas mobilizaţi 40 de preoţi. Un număr de 
147 de preoţi au fost avansaţi la gradul de căpitan, asimilat 
în perioada 15 iunie 1917-1 mai 1918. Ulterior au mai fost 
avansaţi încă 5 preoţi6.

În referatul asupra activităţi preoţilor de armată în 
campania din 1916-1918, înaintat Sfântului Sinod de către 
Iconomul Constantin Nazarie, şeful Serviciului Religios 
al Armatei, se regăsesc referiri la modul cum şi-a desfă-
şurat activitatea în timpul campaniei Protosinghelul Justin 
Şerbănescu, unul dintre eroii Războiului pentru Întregirea 
Neamului, Cavaler al Ordinului Militar de Război „Mihai 
Viteazul”7. 

Justin Şerbănescu, fiul lui Şerban şi al Mariei, s-a născut în 
26 octombrie 1867, în comuna Obileşti Noi, plasa Negoeşti, 
judeţul Ilfov8. Destinul a făcut ca să se călugărească în mânăs-
tirea Cernica, unde a fost pe rând frate, călugăr, arhimandrit 
şi stareţ. Meritele sale au impus, de vreme ce în 1901 primea 
decoraţia „Serviciul Credincios”, iar în 1906 decoraţia jubi-
liară acordată cu prilejul aniversării a 40 de ani de domnie a 
Regelui Carol I9. 

Pe timpul participării la campania celui de-Al Doilea 
Război Balcanic din anul 1913, va servi drept confesor 
onorific în Regimentul 21 Infanterie „Ilfov”, iar ca apreciere a 
calităţilor şi bravurii sale a fost decorat cu medaliile „Răsplata 
muncii pentru Biserică” şi „Avântul Ţării”10.

Odată cu intrarea Românei în Primul Război Mondial, 
la 14/27 august 1916,  Protosinghelul (asimilat gradului de 
locotenent) Justin Şerbănescu, a luat parte cu Regimentul 
21 Infanterie „Ilfov”, a cărui confesor era, la toate luptele ce 
au avut loc în Transilvania unde va fi rănit în ziua de 17/30 
septembrie 1916. 

La 16/29 octombrie 1916, preotul militar se găsea în 
mijlocul militarilor Brigăzii 8 Infanterie care ducea lupte 
de apărare pe Valea Azugăi. Va participa la luptele de la 
Clăbucet cu ostaşii Regimentului „Feldioara” împotriva 
trupelor inamice care ocupaseră Predealul. Decimat, cu 
ofiţerii răniţi, chiar şi comandantul grav rănit, regimentul a 
ajuns aproape în dezordine, dar Justin Şerbănescu a preluat 
comanda punând gorniştii să sune înaintarea, dirijând contra-
atacul şi dând peste cap poziţiile duşmane11. 

Despre duritatea luptelor desfăşurate în acea zonă va 
scrie şi Constantin Kiriţescu în monumentala sa lucrare dedi-
cată participării României la Prima Conflagraţie Mondială 
Istoria Războiului pentru Întregirea României 1916-1919: 
Timp de zece zile, de la 30 septembrie până la 10 octombrie, 
cu tot potopul distrugător, revărsat din gurile monstruoaselor 
mortiere, Predealul nu a putut fi luat. În ziua de 10 octombrie 
se dă un mare atac cu forţe mari, după o puternică pregătire 
de artilerie. Coloanele de unguri în partea de nord şi germani 
mai spre sud, atacă Predealul dinspre răsărit, îndreptându-
se, în primul rând asupra gării şi a liniilor ferate. Tranşeele de 
pe povârnişurile acoperite de livezi ale Cioplei sunt fărâmate 
de obuze; ele sunt părăsite numai după ce orice rezistenţă a 
devenit imposibilă. O mână de oameni, cu o mitralieră, apără 
gara până la cel din urmă cartuş şi cea din urmă viaţă de om12. 
Spre apus de Clăbucetul Taurului, duşmanul reuşi cu multă 
trudă să ocupe întreg satul Predeal, asaltând casă cu casă, 
şi să stăpânească şoseaua până la nord de Azuga. Dincolo 
de vale însă, spre Vest, Clăbucetul Baiului era mereu în mâna 
trupelor noastre, care-l apărau cu îndîrjire. Câteva atacuri fuse-
seră sîngeros respinse. Duşmanul se hotărî să-l atace metodic, 

dinspre nord-est, de-a lungul unei văi care se deschide în faţa 
mânăstirii Predeal. Luptele s-au dat cu o înverşunare cumplită 
prin prăpăstii înfiorătoare, printre colţi de stâncă, prin plaiuri 
înzăpezite şi pe un ger cumplit. La 18 octombrie, vărful Clăbu-
cetului, bombardat cu artileria grea, învăluit cu gaze asfixiante 
şi lacrimogene, fu ocupat de inamic13.

La 16/29 noiembrie 1916 a căzut prizonier, în mijlocul 
trupei, care nu se mai putea apăra. În iulie 1917 a evadat şi 
a rătăcit prin munţi în căutarea regimentului său. La sfârşitul 
lunii februarie 1918 a ajuns la Galaţi, unde se afla Regimentul 
21 Infanterie „Ilfov”, la acea dată14. 

Este singurul preot militar care a fost decorat cu Ordinul 
Militar de Război „Mihai Viteazul” (cea mai înaltă decoraţie de 
război a statului român), clasa a III-a, în baza Înaltului Decret 
nr. 1561 din 25/8 iunie/iulie 191815. Conform motivaţiei din 
Înaltul Decret de decorare, Protosinghelul Justin Şerbănescu 
s-a distins: Pentru vitejia, destoinicia şi iubirea de Patrie, ce a 
arătat pe câmpul de onoare, în 1916. Pe lângă că şi-a îndeplinit 
cu un mare devotament îndatoririle ce avea ca confesor al regi-
mentului, a mai luat parte la toate luptele, mergând cu Sfânta 
Cruce în mână, în fruntea luptătorilor regimentului16. În ziua de 
21 octombrie 1916, văzând că Regimentul „Feldioara” a pierdut 
în lupte aproape pe toţi ofiţerii şi că comandantul căzuse rănit 
pe Muntele Clăbucetul Taurului, a luat comanda acestui corp 
şi luptând ca un erou o zi şi o noapte, a respins pe inamic până 
pe Muntele Susai, oprindu-l de a ocupa Azuga. În luptele de pe 
Muntele Dihamului a condus un batalion de dispersaţi, iar la 
17 noiembrie 1916, fiind pentru a doua oară rănit pe Muntele 
Sorica în timpul unui atac al Azugăi, a refuzat evacuarea pentru 
a nu se despărţi de vitejii regimentului17.

Serviciul Informaţiilor din Marele Cartier General 
consemna că protosinghelul Justin Şerbănescu a dat dovadă 
de un înalt patriotism şi dragoste de ţară. Cu toată vârsta sa 
înaintată (n. 1867 – n.n.) a suportat timp de opt luni rigorile de 
pribegie în munţi, a înfruntat cu curaj primejdia, expunându-şi 
viaţa a reuşit să treacă în rândurile noastre18.

Prin Înaltul Decret nr. 1264 din 15 iunie 1917, locote-
nentul preot Justin Şerbănescu a fost avansat la gradul de 
căpitan19. Pentru bravura dovedită pe câmpul de luptă va 
primi, la 15 august 1918, din partea ataşatului militar al 
ambasadei Franţei din România, „Crucea de război cu lauri”.

Odată cu reintrarea României în război la 10/23 noiem-
brie 1918, căpitanul preot Justin Şerbănescu va cere să fie 
mobilizat din nou, fiind numit confesor militar la Divizia 2 
Vânători. Va participa cu această mare unitate la acţiunile 
de luptă din anul 1919 din Transilvania şi din Ungaria. La 4 
august 1919, se va afla printre militarii români care au intrat 
în Budapesta. Bravura sa i-a adus alte distincţii: „Coroana 
României” (1918), „Crucea Regina Maria” (1919), „Steaua 
României” în grad de cavaler (1920), „Crucea comemorativă 
1916” (1921)20, „Virtutea Militară” clasa a V-a (1924), „Meritul 
Sanitar” (1924)21.

 Între 1 aprilie 1920 şi 1 aprilie 1921 va sluji la Spitalul 
Militar „Regina Elisabeta” în calitate de confesor. Directorul 
spitalului, generalul doctor Mihail Butoianu, i-a eliberat un 
certificat, elogiindu-l pentru conduita exemplară, calităţile 
sale frumoase de slujitor al Bisericii care este o adevărată 
podoabă a clerului monahal22.

O dată cu încheierea ostilităţilor militare, căpitanul preot 
Justin Şerbănescu va reveni la viaţa monahală de la Mănăs-
tirea Cernica unde va fi numit Arhimandrit. Va fi menţinut 
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în controalele Armatei Române fiind avansat la gradul de 
maior în baza Înaltului Decret nr. 1951 din 1 octombrie 
1927 şi repartizat ca Arhimandrit maior la Fabrica de Pulberi 

şi Fulmicton Dudeşti. Între anii 1932 şi 1940 va fi numit pe 
funcţia de confesor de divizie cu gradul de maior în Garni-
zoana Bucureşti, grad cu care va fi trecut în retragere23.
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Dr. Marian NENCESCU1

O CTITORIE A MAREŞALULUI ION ANTONESCU 
– BISERICA „SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI 

ELENA“ DE PE CALEA VERGULUI

Mahalaua Vergului, înainte de Focul cel Mare

Cel mai vechi plan arhitectural, cunoscut, al Bucureş-
tilor, întocmit de germanul Sultzer (F.J. Sultzer, Geshichte der 
transalpinischen Dacieus, cca. 1775), menţionat de Ionnescu-
Gion2 semnalează existenţa, la sfârşitul veacului al XVIII-lea, 
a 67 de mahalale, localizate, de regulă după denumirile 
unor biserici, sau al caselor celor mai importanţi locuitori, 
boieri sau negustori din zonă. O Catagrafie (plan cadastral 
– n.n.) din 1798, păstrată la Cabinetul de stampe al Acade-
miei Române3 indică existenţa a cinci plăşi (cea a Târgului, 
a Gorganului, a Târgului-de-Afară, a Podului Mogoşoaiei şi 
Brosceni). După Bauer4, susţine acelaşi Ionnescu-Gion, Bucu-
reştiul avea la vremea respectivă, cu totul 28 de mânăstiri, 31 
de biserici de piatră, 20 de biserici de lemn, 10 paraclisuri, un 
palat (domnesc) oă şcolă publică (azi Colegiul Sfântul Sava), 
35 de case mari de piatră şi şapte hanuri (entrepôts).

Numărul caselor diferea, după surse. Astfel, numai în 
Târgul-de-Afară ar fi fost 608 case, din 6.006 case, cu totul, 
semnalate de Bauer. La fel, numărul mahalalelor era diferit, 
V.A. Urechea5 indicând 92 de astfel de zone cadastrale. 
Pentru Târgul-de-Afară, semnalăm prezenţă, încă din această 
epocă, a mahalalelor Olteni, Udricani, Mântuleasa, Popa 
Soare, Iancu, Negustori, Vergului (cu 26 de case), Sf. Vineri, 
Olari, Delea (Nouă şi Veche), Popa Nan, cu totul 18 mahalale6, 
respectiv 608 case. Astăzi, majoritatea acestor vechi maha-
lale bucureştene sunt străzi sau cartiere distincte, păstrând 
însă vechile denumiri.

Dincolo de mahalale, erau barierele, porţi de intrare în 
oraş, cu totul treisprezece, după cum semnalează Ionnescu-
Gion între care Iancul, Vergului sau Herăstrău, etc. Între 
mahalale, erau spaţii virane pe care cei mai sărmani locuitori 
abia de întocmeau bordeie, căscioare una cu pământul, care 
vara se pierdeau de înălţimea nalbei şi a cucutei ce creşteau 

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena“ de pe Calea Vergului
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năpraznic pe maidanele Bucureştilor7.
Referitor la denumirea de Vergului, atestată documentar 

în 1777, istoricul Alexandru Ofrim indică, fără a cita sursele, 
existenţa unui boier, probabil grec/albanez de origine, (B)
Vartolomeu Vergu (Vergo), portar (1693), apoi vel-paharnic 
(1695-96) la Curtea lui Constantin Brâncoveanu, diplomat şi 
mare moşier, care deţinea case în mahala.

De altfel, în vremea lui Brâncoveanu, Podul (Calea) 
Vergului pleca de la Biserica Sf. Gheorghe Vechi, urmând 
traseul actualei Căi a Călăraşilor şi sfârşind la Bariera 
Vergului8. De semnalat, că pe acest traseu s-a aflat şi fosta 
Biserică Sf. Vineri – Hereasca (construită în 1645, demolată în 
1987), foarte venerată de femeile dornice să-şi dobândească 
un soţ, dar şi Biserica Sf. Mina, care adăposteşte, din 1874, 
moaştele Sfântului Mina, patronul hoţilor, dar şi al păgubi-
ţilor de pungăşii. Acelaşi istoric9 mai semnalează că, la 1876, 
la Bariera Vergului funcţiona o moară de vânt, şi tot aici era 
cârciuma lui Gogu-Scăricică, o grădină de vară unde cânta 
ocazional, înainte de Războiul de Reîntregire, Maria Tănase.

Referitor la Biserica Sfânta Vineri, situată în Mahalaua Aga 
(Hagi) Niţă, Ionnescu-Gion precizează că este ctitoria fami-
liei boierilor Năsturel, din Hereşti, fiind ridicată la 1645, pe 
terenul cumpărat de Mitropolitul Ştefan de la fraţii Assan 
(Iordache şi Constantin, postelnicul). În vecinătate era un loc 
sterp, oferit de Constantin Brâncoveanu unui favorit, Iane 
Ciurciubuşcan, ce îşi ridică casa cu grădină şi viă (vie – n.n.), 
lângă alţi boieri diplomaţi ai Brâncoveanului, anume Dumi-
traşcu şi postelnicul Caramalău10. Mai la vale, era Mânăstirea 
Radu Vodă, cu pescăria ei, situată la confluenţa Dâmboviţei 
cu râul Bucureştioara, unde poposeau carele cu peşte scos la 
vânzare11.

Tot în mahalaua Vergului mai locuiau, la sfârşitul secolului 
al XVII-lea, vorniceasa Catinca Ştirboaica, în casele primite de 
zestre de la părinţi, dar şi paharnicul Dinu Ogrădeanu, cel 
care avea să facă plângere la cârmuire pentru relele purtări 
ale vecinilor, care săpau în curte gropi ca să scoată nisip, 
obicei eminamente bucureştean, observă Ionnescu-Gion12.

Prin mahalaua Vergului trecea şi gârliţa Jicniţa, afluent 
al Dâmboviţei, ce izvora de la Grădina Icoanei şi se vărsa 
în Dâmboviţa, nu înainte de a inunda, periodic, mahalaua 
(când venia apele mari, p-alocurea era şi baltă, spune V.A. 
Urechea)13. Cel mai important locuitor al mahalalei era însă, 
la 1820, kir Teodosie Vrana, epistat al cârnurilor (un fel de 
inspector sanitar-veterinar), ce locuia pe lângă şanţul Bucu-
reştioarei, pârâu, în epocă, destul de abundent.

Din păcate, majoritatea mahalalelor, iar Vergului nu face 
excepţie, erau construite haotic, fără un plan cadastral precis, 
astfel încât Ionnescu-Gion consemnează că: În Bucureşti nu 
s-a pomenit de uliţe drepte, decât după focul de la 1804, când 
a ars Tîrgul-din-Năuntru, până la Hanul lui Şerban Vodă14. La 
fel, nu s-a pomenit de caldarâm, iar podurile (arterele, străzile 
– n.n.) cele mari, Beilicul, de pildă, erau podite cu scânduri 
(podele) de lemn, întreţinerea lor căzând în grija mânăsti-
rilor, care executau sporadic lucrări de reparaţii, mai mult de 
spoială sau de meremetisire cum spuneau bucureştenii15.

De altfel, focurile şi cutremurele erau frecvente şi, din 
păcate, periodice. De pildă, la 31 mai 1738, orele 9,30 dimi-
neaţa se cutremură Capitala şi se crapă Curtea Veche; la fel, 
la 21 martie 1790 intervine alt cutremur cumplit ce a ţinut 
un sfert de ceas, iar la 14 octombrie 1802 intervine un alt 
cutremur când au căzut renumita clopotniţă Colţea, podoaba 

oraşului cu ceasornic (instalat de Constantin Brâncoveanu) şi 
s-a dărâmat Hanul lui Şerban Vodă. De asemenea, incendiile 
erau la ordinea zilei, astfel încât năbădăiosul domn Nicolae 
Mavrogheni (1786-1890) înfiinţă exerciţii de alarmă, spre 
spaima mahalagiilor sculaţi în miez de noapte de strigătele 
galeongiilor domneşti Iangán Vaar (adică, săriţi, foc! – n.n.). 
Dar, cel mai teribil incendiu are loc la 23 martie 1847, de 
Paşti, aşa numitul Foc cel Mare, descris de Anton Pann cu 
atâta zel: 

De aici, din Vergu, se văzu în pripă

 Prin tot ocolu grozav aprins
 De-aici Lucacii ca într-o clipă
 Şi Udricanii ardea nestins,
 Apoi se-ntinse ca o fâşie
 Până la Delea spre răsărit16. 

Cu acest prilej au ars, parţial sau în totalitate, 12 biserici, 
între care Sf. Antonie (Puşcăria) de la Curtea Veche, Bărăţia, 
Sf. Gheorghe Vechi şi Nou, iar, din Târgul-de-Afară, Sf. Mina 
(Vergului), Stelea Spătarul, Udricanul, Ceauş-Radu, Sfântul 
Ştefan, laolaltă cu 13 mahalale sau cum spune Ionnescu-
Gion: Acum oricine îşi poate lesne explica de ce nu avem în 
Bucureşti case ori biserici mai vechi care să ne povestească cu a 
lor fiinţă trecutul şi viaţa de odinioară a oraşului17.

Cu acel prilej, Foişorul de Foc se mută, pentru ultima dată, 
la Turnul Colţii, de la înălţimea căruia cronicarul (probabil 
Dimitrie Bolintineanu – n.n.) contemplă oraşul scufundat în 
beznă: Eu mă bucuram odată/ De-ai mei fii noaptea umblând/ 
Şi-acum sunt foarte-n tristat/ Noaptea de câini tot urlând/ Ale 
mele uliţi toate/ Acum a plânge nu poate/ Vezându-se că-s 
pustii […]18.

Parohia Parcul Călăraşi. Dincolo de „barieră”

O jumătate de secol mai târziu, capitala României ce 
nu depăşea 125.000 de locuitori, avea acelaşi aer jalnic, 
promiscuu. Capitala fără canal, fără lumină, cu băltoace 
aproape permanente […] avea străzi strâmbe, fără nici o 
aliniere […] De pavaj nu se pomenea, iar cu stropitul lor 
era însărcinat cerul, când binevoia să se milostivească, îşi 
aminteşte Victor Bilciurescu19. Descrierea, în acest registru 
continuă, concluzia memorialistului fiind totuşi optimistă: 
Avea şi viaţa asta de orientalism bunurile ei. Între avantaje, se 
menţionează că bucureştenii nu plăteau chirie, nici dări, în 
schimb era ieftinătate şi belşug ca în basme, şi sunt enume-
rate preţurile cu adevărat generoase. Astfel, la 1877, cu o 
rublă (circa 5 lei) o bucătăreasă făcea piaţa pentru o familie 
şi îi mai rămânea şi restul20. Aşadar, la 1870, Bucureştiul era 
în întregime un oraş oriental unde decorativele cartiere Fili-
pescu, Jianu, Parcul Carol sau Cotroceni erau înconjurate de 
o periferie săracă, un fel de Bărăgan pe care creşteau vitele 
sau se semèna porumb, iar iarna cutreierau haitele de lupi21. 
Cu toate acestea, populaţia era în creştere, într-un singur 
secol sporind de circa 5 ori (în 1831 erau 70.000 de locuitori, 
iar în 1912 peste 340.000)22. Astfel, treptat, Târgul, cum era 
numită vatra istorică a oraşului, delimitată ca atare încă de 
la sfârşitul veacului al XIX-lea, începe să se extindă, în tenta-
cule, către Târgul-de-Afară, respectiv spre Sfânta Vineri, dar 
şi spre Podul Mogoşoaiei, spre Sărindar (azi, Cercul Militar 
Naţional – n.n.) etc. Odată dispărând complexul centrului, 
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noile cartiere prind tot mai insistent contur, grupate în jurul 
unor repere efemere, de loisir, aşa numitele grădini de vară 
cu grătar special, distribuite pe Calea Plevnei, Văcăreşti sau 
pe Calea Moşilor, cartiere locuite, în mare parte, de mese-
riaşi (croitori, bărbieri) dar şi mici întreprinzători (binagii, 
plăcintari, cupeţi, birjari, etc.) şi unde funcţionau vestitele 
localuri La trei ochi sub plapumă, Zalhana sau La zece mese, 
care serveau publicul cu vestitele preparate locale, muşchi 
de bivol şi must.      

O imagine cu totul realistă a ceea ce a reprezentat cândva 
bariera în conştiinţa bucureştenilor o oferă memorialistul 
Constantin D. Severeanu: La căpătâiul stradelor principale 
era o închizătoare pentru controlul celor care intrau în oraş dar 
şi pentru a încasa „axizul”. Închiderea se făcea cu o cumpănă, 

cum este cea pentru controlul căilor ferate. Cumpăna era un 
lemn foarte gros, cam cât lungimea stradei. La una din margi-
nile stradei era furca, iar la cealaltă era capătul ce se închidea cu 
un lacăt. Funcţionarul barierei era un „căpitan”, mai totdeauna 
un protejat boieresc, fost „fecior” (valet – n.n.) sau „camardiner” 
(camerist – n.n.). Aşa am apucat eu Bariera Moşilor23.

De la Sfântul Gheorghe Nou, până în Obor, se înşirau 
cârciumile, cramele ori alambicurile, iar pe spaţiul Târgului-
de-Afară, dincolo de barieră, pe centură, funcţiona Oborul, 
prelungit cu Câmpul/Târgul Moşilor, zonă înconjurată de 
mahalalele tipic bucureştene (alcătuite din case de ţară, cu 
grădini şi curţi), având o structură împrăştiată, ce cu greu ar fi 
putut fi numită urbană. Din centru, respectiv din Târgul-din-
Lăuntru, porneau, radial, o serie de căi, ce făceau legătura 
cu provincia, între care Drumul Silistrei, ce străbătea actuala 
Calea Călăraşilor, prelungindu-se pe Drumul (Calea) Vergului. 
De-a lungul acestor căi se întindeau păşuni, ogoare, vii şi 
livezi, de la care se deschideau drumuri locale către satele şi 
moşiile boiereşti din prejma Bucureştilor, precum Mărcuţa, 
Pantelimon şi Cernica24. Denumirea de Calea Călăraşilor a 
fost acordată la 20 septembrie 1878, în cinstea eroilor din 
Războiul de Independenţă (1877-1878), cea anterioară fiind 
de Podul Vergului (denumire ce păstrează toponimul local, 
preluat de la biserica Sf. Mina-Vergu, ce funcţionează şi în 
prezent). Actuala Şosea/Cale [a] Vergului este doar o poţiune 
din fosta cale şi începe de la actuala Piaţă Hurmuzachi, fostă 
Muncii, continuând pe vechiul drum, spre Pantelimon. Tot pe 
Calea Călăraşi, fostul primar-general al capitalei, Constantin 
F. Robescu (1896-1899) a ridicat, pe timpul mandatului său, 
Hala Traian, construcţie monumentală, azi renovată şi utili-

zată tot ca spaţiu comercial. 
Dacă până la Primul Război Mondial s-a dezvoltat mai 

mult centrul Bucureştiului la 1905 fiind un oraş eminamente 
vesel, cronicarii străini neuitând să invoce pe elegantele capi-
talei, îmbrăcate cu o grijă ce nu o întâlneşti decât în marile 
capitale25, restul oraşului continuând să înoate în praf şi 
noroi, după 1920, situaţia se schimbă radical, vârful edilitar 
fiind în 1928, când se construiesc 3.484 clădiri (dintr-un total 
de 29.484 clădiri, ridicate între 1920-1934).

În contextul adoptării Planului director de sistematizare 
al Capitalei, publicat în 1935 (sub primariatul lui Al. Gh. 
Donescu, primar-general între 1934-1939), Bucureştiul se 
modernizează substanţial, din păcate insuficient de uniform 
şi echitabil26, dar destul pentru a include şi cartierele mărgi-
naşe, între care, Dudeştii, zonă în care sunt împroprietăriţi, 
între 1930-1931, o seamă de locuitori ce deţineau locuinţe 
răzleţe, încă din anii 1919-1920. După cum semnalează isto-
ricul Constantin C. Giurescu, noile cartiere iau naştere prin 
parcelarea, sub formă de parcuri, a unor terenuri virane din 
cuprinsul vechiului perimetru al oraşului27. Dacă în unele din 
aceste noi parcuri îşi ridică somptuoasele vile bogaţii capi-
talei (Filipescu, Jianu, azi elitistele zone Aviatorilor şi Herăs-
trău) în cele mai multe se ridică locuinţe ieftine (case tip, 
construite cu credit de la stat), în fundul gropilor persistând 
încă vechile case de mahalagii, completate de cârciumi şi 
grătare.

Totodată, între 1935-1939, comerţul bucureştean atinge 
punctul culminant, cele mai aglomerate zone fiind în preajma 
Oborului, în Dudeşti, dincolo de Traian, până la începutul 
Vitanului şi pe nou trasata Calea Moşilor, ce ducea spre Obor. 
Aici funcţionau zeci de prăvălii cu produse diverse, de la cele 
necesare pentru nunţi, botezuri şi înmormântări, la unelte 
casnice şi agricole28. Tendinţa era ca fiecare cartier să deţină 
suficiente resurse proprii pentru traiul curent de la meşte-
şuguri la comerţ, inclusiv producţie locală de alimente. În 
consecinţă, la intersecţia Căii Iancului cu Şoseaua Pantelimon 
şi Vatra Luminoasă ia fiinţă un parc (cartier) nou, ce primeşte 
denumirea de Parcul Călăraşi, rezultat din parcelări, dar şi 
dintr-o serie de comasări de terenuri private, pe care încep 
să se înalţe locuinţe tip, construite prin Asigurările sociale. 
Locuitorii zonei, foşti combatanţi, demobilizaţi, împroprie-
tăriţi de stat după război, dar şi lucrători şi mici funcţionari, 
constituie, treptat, o comunitate ce se integrează în oraş, 
precum fostele comune suburbane, în vechime.

Cel mai vechi cartier al zonei era însă Vatra Luminoasă, 
ridicat pe locul unde Regina Elisabeta a României a inaugurat, 
la 5 octombrie 1908, Azilul Orbilor şi prima Şcoală primară 
pentru orbi din România. În Parcul Vatra Luminoasă a func-
ţionat prima instituţie caritabilă şi lucrativă destinată nevă-
zătorilor, ce dispunea inclusiv de o plantaţie de duzi pentru 
creşterea viermilor de mătase. Plantaţia, ca şi o bună parte 
din spaţiul Fundaţiei Vatra Luminoasă, au fost desfiinţate în 
2009, pentru a face loc unui complex imobiliar. 

O imagine cu totul realistă a Parcului Călăraşi de după 
război o recompune istoricul Gheorghe Parusi, locuitor, în 
copilărie, al zonei: Până în 1948, „Bariera Vergului” mai păstra 
câte ceva din atmosfera vechilor „bariere”. Aici întorceau tram-
vaiele 19, ce mergeau la Chibrit, dar şi 25, ce făcea legătura 
cu Şoseaua Panduri, nu departe de statuia Leul, la Cotroceni. 
„Bariera” era locul de întâlnire a celor două jumătăţi ale Şoselei 
Mihai Bravul. Partea dinspre Obor era „mai dinspre Bucureşti”, 

Ctitori ai bisericii – mareşalul Ion Antonescu şi soţia sa 
Maria. În frescă şi patronii spirituali ai bisericii



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

87 CTITORII

cu case aşezate [...] iar cea de dincolo de Vitan se gâtuia într-o 
ulicioară prăpădită [...]29.

Acelaşi istoric evocă Cinematograful/Ateneul Vergului 
mic, înghesuit, de aveai impresia că personajele de pe ecran, 
dau să vină peste tine, construit în 1939, după planurile arhi-
tectului Marcel Iancu. Semnificativ, este faptul că astfel de 
atenee culturale funcţionau, în perioada interbelică, în fiecare 
sector al capitalei, aici fiind organizate conferinţe, expoziţii 
de artă, dar şi spectacole de divertisment. Vara, spune acelaşi 
Gheorghe Parusi, în zonă se înfiinţau nelipsitele negusto-
rese de seminţe, ori de porumbiel fiert, astfel că nu intrai la 
film, fără cornetul, obligatoriu, de bostan cu sare. Dincolo 
de biserica lui Antonescu era teren viran pe care făceau exer-
ciţii militarii şi începea Calea Vergului, lungă şi prăfoasă de 
un drum de ţară. Până la drumul Pantelimonului casele erau 
rare, pierdute în curţi uriaşe. Peste drum de biserică era o 
găzărie, învelită cu scânduri vopsite cu petrosin. Pe partea 
opusă a Pieţei Muncii era o farmacie, demolată cu ocazia 
sistematizării, în 1985. După 1949, pe Şoseaua Vergului se 
instalează tramvaiul ce leagă Bariera Vergului, devenită Piaţa 
Muncii, de Şoseaua Morarilor şi Pantelimon, mergând spre 
fosta Uzină 23 August (fostă Malaxa). Inaugurarea are loc la 
1 mai 1949, când s-a circulat gratis şi s-au adunat mahalagii, 
ca la pomană să se plimbe cu noile tramvaie cu platformă 
deschisă. În 1953, cu ocazia Festivalului Tineretului, pe locul 
vechilor gropi ale Vergului, apare Stadionul 23 August (Naţi-
onal), azi, reconstruit, sub numele de Arena Naţională.

Denumirea de Piaţa Muncii, acordată sub comunişti, 
provine, probabil, de la faptul că în cartierul Vatra Lumi-
noasă a funcţionat, după război, primul sediu al Ministerului 
Muncii. 

În centrul Pieţei Muncii, Uzinele Comunale Bucureşti 
(fosta Regie a Apei), amplasează, încă din 1939, o statuie-
fântână, cunoscută sub 
numele de Venus (Naiada) 
de la Piaţa Muncii. După 
opinia Victoriei Dragu-
Dumitriu, statuia era o 
creaţie de serie, turnată 
în fontă, probabil la Paris, 
între anii 1931-1932, la 
turnătoria Ducel: În rondul 
din mijlocul răscrucii edilii 
au pus o statuie, o Venus 
mică, pe care au vopsit-o 
cu email de cratiţă. Repre-
zenta o femeie care se piap-
tănă, în timp ce un prunc cu 
înfăţişare de Cupidon ridica 
mîinile spre ea […]30. Muca-
liţi, bucureştenii din zonă 
au încondeiat Naiada cu 
numele de Femeia cu copilul 
sau mai simplu, Pîşăcioasa. 
Era, probabil, o modă în 
Bucureştiul interbelic, statui 
asemănătoare, cu subiect 
acvatic, fiind amplasate în 
Parcul Cişmigiu, dar şi pe 
Lipscani. Statuia a dispărut 
în 1985, când a fost demo-

lată o poţiune din cartier, pentru a face loc Pasajului Muncii, 
fiind salvată de muncitorii de la Regia de Apă Bucureşti, care 
au reinstalat-o în curtea întreprinderii. Victoria Dragu-Dimi-
triu mai face referire la o statuie izbitor de asemănătoare cu 
cea evocată de Gheorghe Parusi şi reprodusă pe coperta 
cărţii sale de amintiri, intitulată Nimfa cu amoraşi, datând tot 
din 1932, amplasată astăzi în Parcul Tei. 

Până în 1951, când a început construcţia Complexului 
23 August (stadion, teatru de vară, turn de paraşutism), 
inaugurat la 1 august 1953, cu ocazia celui de-al III-lea 
Congres Mondial al Tineretului, găzduit la Bucureşti, în zonă 
erau Gropile Vergului, situate chiar în coasta Spitalului Sf. 
Elena, având în centru o baltă naturală, plină de mătasea 
broaştei, loc de joacă favorit al ţâncilor din zonă. Astăzi 
vechea mahala a dispărut, fiind înlocuită de blocuri. Chiar 
şi spitalul, înfiinţat de doctorul Victor Gomoiu este pe cale 
să se extindă. Cât despre biserica purtând hramul Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, zisă şi a lui Antonescu, destinul 
a făcut să rămână intactă, deşi, în 1987, cel de-al patrulea an 
succesiv ale demolărilor masive ce au atins Bucureştiul, era 
prevăzută o extindere a sistematizării în perimetrul Dudeşti 
– Vitan – Călăraşi, până la Piaţa Muncii31. În acest context, au 
căzut sub lama buldozerelor Bisericile Sf. Vineri-Hereasca (19 
iunie 1987), Olari, Sf. Spiridon şi Sf. Treime (Calea Dudeşti nr. 
81), ultima biserică mutată fiind Cuibul cu Barză (situată la 
intersecţia Căii Ştirbei Vodă cu Berzei).

În intervalul menţionat, o porţiune importantă din fosta 
Cale a Călăraşilor a dispărut definitiv în 1987. A scăpat, ca 
prin minune, Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, de la 
Bariera Vergului, în schimb au dispărut, arse la ordinul Secu-
rităţii, documentele ce atestă etapele construcţiei bisericii, 
lista donatorilor şi orice referire la ctitorul bisericii, mareşalul 
Ion Antonescu, cu excepţia unui Registru de procese-verbale, 

Ctitori ai bisericii – mareşalul Ion Antonescu şi soţia sa Maria. În fresca şi patronii 
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din perioada 10 octombrie 1939-31 decembrie 1952, baza 
de documentare pentru acest studiu. 

Biserica cu Hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 
a fost înălţată între 1942-1949 (a fost târnosită de Florii, la 17 
aprilie 1949), în Parohia Parcului Călăraşi, Protoieria II Bucu-
reşti. Potrivit preotului Nicolae Vladu, secretarul Protoieriei 
II Capitală, Protoieria s-a constituit în septembrie 1927, prin 
Hotărârea Consiliului Parohial al Episcopiei Bucureştilor, 
care, luând act de Legea pentru organizarea administraţiei 
oraşului Bucureşti (din 7 februarie 1926), a dispus înfiinţarea 
a 3 protoierii (între care Protoieria II, corespunzând vechilor 
sectoare I şi II, respectiv Galben şi Negru). La înfiinţare, Proto-
ieria II avea 30 de parohii, cu 34 de preoţi parohi, 23 de preoţi 
ajutători şi 2 diaconi. Ulterior, respectiv în 1931, Ministerul 
Cultelor reduce numărul protoieriilor din subordinea Arhie-
piscopiei Bucureştilor la maxim două, în capitală, astfel încât 
Protoieria II cuprindea, cartierele situate de-a lungul Căii 
Mihai Bravul, inclusiv cartierele Iancului, Pantelimon etc. Cu 
totul, erau 59 de parohii, cu 62 de preoţi parohi, 30 ajutori, 
6 diaconi şi 117 cântăreţi. Din 1934, este numit protopop 
părintele Stoica Ionescu, de la Biserica Sf. Vineri-Hereasca. 
Între parohii, este semnalată şi nou înfiinţată parohie Parcul 
Călăraşi, fără biserică şi fără preot bugetar. 

După 1948, Sfântul Sinod aprobă o nouă clasificare a 
parohiilor, fiind semnalate, în Bucureşti, 182 de parohii cu 182 
de  preoţi parohi, 163 de ajutori şi 11 pensionari. Acum func-
ţionează un număr de patru protoierii, între care Protoieria 
II Negru, ce includea şi parohia Parcul Călăraşi. După 1950, 
odată cu înfiinţarea raioanelor, biserica şi parohia Parcul 
Călăraşi fac parte din Raionul Tudor Vladimirescu, iar după 
1957 se revine la vechile Protoierii (iniţial în număr de patru, 
iar după 1962, trei protoierii, şi din nou patru, din 1967). Din 
16 februarie 1968, când se revine la fosta organizare admi-
nistrativă a României, pe judeţe, în Bucureşti apar 8 sectoare, 
respectiv 3 protoierii (Protoieria II cuprinzând sectoarele 1, 
2 şi 3). Multă vreme, parohia Parcul Călăraşi a făcut parte 
din Protoieria III Bucureşti (corespunzătoare sectorului de 
reşedinţă), iar de la 1 februarie 2014 a fost alocată din nou 
la Protoieria II, care deţine, după 1990, un număr de 56 de 
parohii din sectoarele 1, 2 şi 3 ale capitalei, inclusiv mânăsti-
rile Christiana şi Schitul Darvari.

„Povestea” bisericii de la Bariera Vergului

După 1930, cartierul locuit de veteranii de război împro-
prietăriţi cu terenuri parcelate în perimetrul situat între 
Şoseaua Mihai Bravu, Vatra Luminoasă şi Podul/Bariera 
Vergului, a căpătat numele de Parcul Călăraşi, denumire 
acordată şi noii Parohii, înfiinţată la 1 octombrie 1938 în 
cadrul Protopopiatului II al Capitalei. Preot paroh a fost 
numit părintele Constantin Sârbu. La data înfiinţări parohia 
nu dispunea de biserică, nici de casă parohială, iar preotul 
era extra-bugetar (respectiv, fără post plătit). Zona era, 
evident, săracă, locuitorii având în mare parte o condiţie 
socială modestă – muncitori, mici meseriaşi, negustori, mici 
funcţionari, etc.

Cel mai important obiectiv socio-edilitar din zonă era, 
la data respectivă, Complexul de asistenţă medico-socială 
Bariera Vergului, construit în 1927 de doctorul Victor Gomoiu, 
devenit ulterior Spitalul Sfânta Elena, iar, după război, Spitalul 
de copii 23 August (azi Victor Gomoiu). Ctitorul acestui stabili-

ment era medicul Victor Gomoiu (n. 18 aprilie 1882, la Vânju 
Mare, judeţul Mehedinţi-d. 6 februarie 1960, Bucureşti), 
personalitate marcantă a vieţii medicale româneşti, iniţia-
torul, între altele, al primului Muzeu de istoria medicinei din 
ţara noastră, membru al Academiei Române şi fost ministru 
al Sănătăţii (iulie-septembrie 1940), în cabinetul (efemer) 
condus de primul ministru Ion Gigurtu. 

Medic militar în Războiul de Reîntregire, decorat pentru 
fapte de eroism, doctorul Victor Gomoiu are, după război, 
ideea de a acorda asistenţă medicală gratuită pacienţilor 
din medii defavorizate, contribuind substanţial la înfiinţarea 
de spitale rurale, la Vânju Mare, Turnu Severin şi Mangalia, 
dar şi a unor preventorii la Şanţuri şi pe Valea Teleajenului. 
Între altele, doctorul Victor Gomoiu este şi inventator, fiind 
deţinătorul unui brevet de dispozitiv pentru efectuarea de 
transfuzii de sânge. În 1920, se decide să achiziţioneze un 
teren la marginea Bucureştiului, în zona Bariera Vergului şi 
să construiască aici un spital pentru săraci care să cuprindă 
toate specialităţile de bază: chirurgie, boli interne, obste-
trică-ginecologie, pediatrie şi stomatologie. În ciuda criticilor 
că în zonă nu era apă curentă şi că, în general, spitalul este 
situat mult prea periferic, doctorul Gomoiu persistă în ideea 
sa, făcând apel, pentru sprijin, la Banca Naţională, C.F.R., 
Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii, dar şi la donatori 
particulari. Oferta doctorului era aceea de a acorda asistenţă 
sanitară gratuită, timp de zece ani, personalului instituţi-
ilor menţionate. În 1927, spitalul, construit după planurile 
arhitectului Gheorghe Simotta, (1891-1979, elev al lui Petre 
Antonescu şi autor, între altele, al planului de parcelare al 
Parcului Filipescu, dar şi al Reşedinţei Patriarhale şi al Schi-
tului Darvari) era gata (clădirile sunt şi astăzi în stare de func-
ţionare), având în componenţă 10 cabinete, 2 laboratoare, 
farmacie, staţionar cu 60 de paturi şi o sală multifuncţională 
în care va fi găzduit, temporar, preotul Constantin Sârbu şi 
consiliul parohial al Parohiei Parcul Călăraşi.

De altfel, iniţiativele doctorului Victor Gomoiu nu se 
opresc aici. Istoric al medicinei şi al învăţământului medical 
românesc, preşedinte, din 1936, al Societăţii Internaţio-
nale de Istoria Medicinei, autor al lucrării Spitalul – originea 
şi evoluţia sa, doctorul Victor Gomoiu a acordat o atenţie 
deosebită şi medicinei populare, susţinând în acest sens, la 
Congresul Internaţional de Istorie a Medicinei de la Oslo, din 
1928, comunicarea cu tema Medicina populară în România 
şi propunând aceluiaşi for, la Congresul din 1935, înfiinţarea 
unei Comisii de studierea medicinei populare.

Tot doctorului Victor Gomoiu i se datorează, cu sigu-
ranţă şi aducerea preotului Constantin Sârbu ca paroh al 
nou înfiinţatei Parohii Parcul Călăraşi. Argumentele în acest 
sens sunt temeinice: 1) doctorul Victor Gomoiu, împreună 
cu principalii săi colaboratori, medicii I. Constantinescu şi 
Justin Braghin au făcut permanent, de la înfiinţare şi până 
în 1949, parte din Consiliul parohial al bisericii, fiind chiar 
primul epitrop al bisericii, sprijinind direct şi prin influenţă 
politică, cele mai bune decizii în sprijinul iniţiativelor locale; 
2) doctorul V. Gomoiu, cunoscut pentru simpatiile sale poli-
tice de dreapta (în acest sens a şi fost obiectul cercetărilor şi 
epurărilor politice din anii ’50, fiind şi condamnat între anii 
1950-1954 pentru subminarea puterii de stat l-a recomandat 
pe părintele Constantin Sârbu în faţa autorităţilor statului 
antonescian şi l-a sprijinit din umbră atunci când preotul 
a fost reclamat pentru abuz în serviciu; 3) doctorul Victor 
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Gomoiu i-a acordat suport logistic permanent preotului C. 
Sârbu pe toată perioada cât parohia nu a dispus de bise-
rică (şi nici de casă parohială proprie), respectiv din 1938 şi 
până în 1946, când s-a început oficierea serviciului religios în 
localul (încă în construcţie) al noii biserici.

Registrul de procese-verbale din perioada 1 octombrie 
1938-7 februarie 1954 al Parohiei este din fericire singurul 
document original din perioada construcţiei bisericii, în 
lipsa arhivei, distruse deliberat la mijlocul anilor ’80, când s-a 
intenţionat, inclusiv, demolarea bisericii, sub pretextul siste-
matizării Pieţei Muncii.

Documentul respectiv începe la data de 22 ianuarie  
1939 (P.V. nr. 1), când are loc prima adunare eparhială ce 
îl alege ca prim epitrop pe doctorul Victor Gomoiu şi se 
încheie cu şedinţa din 15 noiembrie 1953, când părintele C. 
Sârbu prezintă adunării eparhiale proiectul de buget pe anul 
1954. Păstrat ilegal de preoţii parohi ai bisericii, care au func-
ţionat între 1954-1989, Registrul reflectă pe deplin eforturile 
unei mici comunităţi, păstorită de un inimos preot de cartier, 
de a-şi promova şi afirma drepturile, inclusiv acela la o viaţă 
spirituală şi socială armonioasă.

Născut la 10 ianuarie 1905 în comuna Cavadineşti, judeţul 
Covurlui, părintele Constantin Sârbu (d. 23 octombrie 1975, 
Bucureşti) este crescut de bunica paternă, stabilită la Galaţi, 
în lipsa părinţilor, ambii decedaţi. Până la vârsta de 15 ani îşi 
câştigă existenţa prestând munci ocazionale. În 1919 intră, 
bursier, la Seminarul Teologic Sf. Andrei, din Galaţi, iar pentru 
a se întreţine prestează munci fizice sau meditează copii cu 
stare. În 1925 se înscrie la Facultatea de Teologic, urmând în 
paralel şi Conservatorul de Muzică (timp de un an, din lipsă 
de resurse), ambele din Bucureşti. Locuieşte, tolerat, la un 
cămin studenţesc, iar la 22 de ani se angajează la Societatea 
de Tramvaie Bucureşti ca instructor de cor. În paralel, desfă-
şoară activitate misionară la Biserica Zlătari, iar din 1929, 
este cântăreţ la Biserica Lucaci, implicându-se în organizarea 
Corului de fete al Şcolii Lucaci şi în activitatea misionară a 
Asociaţiei Patriarhul Miron. Din 1934 se mută la Huşi, la solici-
tarea episcopului Nifon Criveanu, fiind hirotonisit diacon, la 
15 august 1934, iar ulterior numit preot de gr. III la Catedrala 
episcopală din localitate. Este şi profesor de sectologie, cate-
hism şi muzică vocală la Şcoala de cântăreţi, fiind ulterior, 
numit director. În această calitate reorganizează şi moderni-
zează şcoala, după modelul seminarial, amenajând un cămin 
internat (pentru 45 din cei 105 elevi înscrişi), cantină, biblio-
tecă şi farmacie. Tot din această perioadă datează probabil 
şi interesul preotului pentru mişcările politice de dreapta, 
participând la înfiinţarea Asociaţiei Frăţia Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel, considerată o anexă la Oastea Domnului, fiind 
în acelaşi timp preşedinte, dar şi chiriarh onorific al asocia-
ţiei ale cărei adunări se ţineau adesea chiar în catedrală32. 
La 1 martie 1938 este numit al doilea protoiereu al judeţului 
Fălciu, având meritul de a contribui decisiv la construirea, 
la Huşi, a primului Azil de bătrâni şi copii orfani, situat pe 
Dealul Schitului, construcţie care, în 1938, era la roşu, având 
22 de camere finalizate, iar devizul de construcţie integral 
aprobat. 

În răstimp, se căsătoreşte cu Maria Sârbu (născută 
Constantinescu), profesoară de germană şi franceză la Liceul 
Nicolae Bălcescu, din Bucureşti (decedată în 1940), având 2 
fete, Ana şi Irina, care îl vor vizita constant în perioada deten-
ţiei.

Din această poziţie, preotul Constantin Sârbu se mută 
la Bucureşti, în 1938, într-o parohie nou înfiinţată, într-un 
cartier sărac, fără biserică şi fără casă parohială, în plus fiind 
şi extra-bugetar (până la data de 1 aprilie 1940, când este 
înscris la bugetul Ministerului Cultelor).

Despre începuturile activităţii misionare a preotului C. 
Sârbu în parohia Parcului Călăraşi aduce mărturie doamna 
Maria Dumitrescu, enoriaşă din zonă: Ştiinţa şi dragostea 
de om a doctorului Victor Gomoiu s-au întâlnit cu arzătoarea 
căldură a rugăciunii preotului Constantin Sârbu. În clădirea 
de la poarta spitalului, bolnavul cobora mai întâi cele câteva 
trepte ce duceau spre minutul paraclis de la subsol […] apoi, cu 
nădejde în suflet, intra la marele chirurg V. Gomoiu33.

Registrul de procese-verbale urmăreşte, pas cu pas, etapele 
de înălţare a bisericii, începând cu demersurile de intrare 
în posesie a terenului (demarate la 4 martie 1940), până la 
inaugurarea (târnosirea) şi mai târziu desăvârşirea edilitar-
urbanistică a bisericii, inclusiv ridicarea gardului exterior şi 
a clopotniţei (1951). Iniţial, în lipsa bisericii, serviciul religios 
şi adunările eparhiale aveau loc în subsolul Spitalului Sfânta 
Elena. Despre dificultăţile întâmpinate de preotul C. Sârbu 
vorbesc, indirect, demersurile de scutire de la plata impozi-
tului către Patriarhie (la data respectivă, stabilit la 4 % – n.n.) 
întrucât Parohia este absolut săracă şi de abea putem face 
faţă cheltuielilor (8 februarie 1940).

Odată cererea aprobată, părintele C. Sârbu anunţă, 
Consiliul parohial că la 9 ianuarie 1941 o delegaţie a Paro-
hiei, alcătuită din domnii Gheorghe Mihai, Gh. Baciu şi av. 
Ion Alexandru, urmează a stărui pe lângă conducătorul 
statului, mareşalul Ion Antonescu, pentru eventual ajutor 
(s.n.). 

Câteva luni mai târziu, respectiv la 30 martie 1941, Consi-
liul parohial constată că situaţia materială a parohiei este la 
fel de precară, iar preotul paroh de aproape doi ani nu ia nici 
un ban, nici de la stat, nici de la bugetul parohiei (între timp, 
situaţia se reglementează, preotul devenind bugetar, retro-
activ, de la 1 aprilie 1940 – n.n.). 

Totuşi, un an mai târziu, la 3 mai 1942, nu se făcuseră 
încă paşi substanţiali în sensul celor stăruite de preotul C. 
Sârbu: La numeroasele memorii către Conducătorul statului 
[…] în care ne arătam dorinţa nestrămutată de a avea o bise-
rică pe teren propriu […] domnul mareşal, prin rezoluţia pusă 
pe memoriul nostru, a dispus ca situaţia să fie soluţionată de 
Patriarh, Primarul general al Capitalei, primarul de sector şi 
Consiliul parohial, în frunte cu parohul bisericii (P.V. nr.  4 mai 
1942).

Ca urmare, Consiliul parohial decide ca viitoarea biserică 
să se ridice pe terenul expropriat, oferit de Primărie, iar nu 
pe terenul Spitalului Sf. Elena, situaţie comunicată şi I.P.S.S. 
Patriarhul Nifon, în cadrul audienţei din 4 mai 1942.

O lună mai târziu, la 16 iunie 1942, Consiliul parohial 
este informat că s-a găsit şi un donator dispus să finan-
ţeze proiectul arhitectural şi eventual, construcţia bisericii, 
cu condiţia acceptării unor condiţii prealabile. Este vorba, 
probabil, de propunerea preotului Gheorghe Georgescu-
Silvestru, fost protopop, de a dona o sumă de bani (respectiv 
60.000 lei), cu condiţia acordării calităţii de ctitor, a dreptului 
de a sluji în viitoarea biserică şi de a fi înmormântaţi, el şi 
soţia sa, în incinta bisericii. Cum condiţiile păreau, din start, 
inacceptabile Consiliul parohial le respinge, motiv pentru 
care fostul protopop se adresează printr-un memoriu, 
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conducătorului statului, acuzându-l pe preotul Constantin 
Sârbu de obstrucţie şi sugerând că ar fi discipol al părintelui 
Toma Chiricuţă de la Biserica Zlătari (situaţie, parţial, adevă-
rată), dar şi al ereticului preot Tudor Popescu, fost paroh la 
Biserica Cuibul cu Barză (mutată în elanul sistematizator, în 
1987) acuzat că în purtarea sa preoţească şi misionară ascunde 
o latură neortodoxă, lucrând camuflat în Oastea Domnului, 
fracţiunea reprezentând o rătăcire protestatară a fostului preot 
Trifa, şi acela caterisit34. 

Faţă de aceste acuzaţii, cu adevărat grave, în contextul 
politic al vremii, sunt necesare câteva precizări: părintele 
Toma Chiricuţă (1887-1971), originar din Botoşani, fost 
paroh al Bisericii Zlătari, duhovnic al Reginei-mamă Elena, 
dar şi al Principesei Ileana, întemeietor al revistelor Fântîna 
darurilor şi Ortodoxia şi colaborator la Porunca vremii, este 
cunoscut mai ales ca autor al sintagmei ortodoxia integrală. 
Ca răspuns la atitudinea iconoclastă a părintelui, Mircea 
Vulcănescu (1904-1952, filosof, sociolog) redactează un text 
de întâmpinare, inedit, aflat în arhiva familiei, reprodus după 
site-ul Război întru cuvînt, intitulat Primejdia duhului reformist 
apusean în biserica ortodoxă, în care atrage atenţia asupra 
păcatului creşterii duhului mirenesc în dauna celui secular. 
Părintele C. Sârbu a fost, într-adevăr, un ucenic al părintelui 
Chiricuţă, beneficiind de sprijinul şi îndrumarea sa duhovni-
cească, fără a se putea face dovada că şi-a însuşit integral şi 
ideile contestatare ale preotului de la Biserica Zlătari. 

Părintele Iosif Trifa (1888-1938), redactor al publica-
ţiei Lumina satelor, este întemeietorul organizaţiei Oastea 
Domnului, mişcare religioasă iconoclastă, pentru care este 
caterisit în 1935, la intervenţia mitropolitului Nicolae Bălan. 
În 1938, la moartea sa, i se interzice dreptul de a fi înmor-
mântat în straie preoţeşti. Parintele Iosif Trifa va fi reabilitat 
de Biserica Ortodoxă în 1990, la iniţiativa P.S. Serafin Joantă, 
actual episcop al Germaniei, Europei centrale şi de nord. 

Oastea Domnului era o mişcare, creată în sânul bise-
ricii, menită, în intenţia iniţiatorilor şi adepţilor săi, să dea 
o replică ortodoxismului formal, sclerozat şi bigot prin atra-
gerea clerului şi mirenilor într-o oaste puternică, capabilă să 
lupte contra păcatului şi a încredinţărilor străine. Între mijloa-
cele folosite de ostaşii domnului, care se considerau un fel de 
hasizi ai ortodoxiei, după modelul hasidismului din iudaism, 
pentru atragerea credincioşilor, era şi cântecul religios, 
părintele Trifa însuşi fiind autorul unei culegeri de 900 de 
creaţii muzicale, intitulată Să cântam Domnului, carte-tezaur 
de muzică religioasă, ajunsă azi la a patra ediţie. După 1947, 
comuniştii, ajunşi la putere, au continuat să vadă în adepţii 
Oastei Domnului un adversar primejdios al construirii soci-
alismului şi înaintării spre comunism, motiv pentru care au 
scos mişcarea în afara legii şi au aplicat pedepse membrilor 
bănuiţi sau dovediţi. 

Privite în acest context, multe din acţiunile părintelui 
Constantin Sârbu capătă noi dimensiuni, justificându-se, în 
mare măsură, pasiunea sa pentru utilizarea muzicii ca formă 
de educaţie publică, dar şi suflul misionar al demersurilor 
sale. 

Din fericire, în cazul menţionat, mareşalul Ion Antonescu 
trece cu vederea peste acuzaţiile părintelui ex-protopop 
Georgescu-Silvestru şi, prin Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri, comunică petentului: În urma anchetei făcute la 
Parohia Parcul Călăraşi, Ministerul a hotărât ca părintele C. 
Sârbu să continue lucrarea începută, iar P.C. Voastră să fiţi 

îndrumat a vă plasa dania în altă parte, de pildă în enoria 
Mihai Bravu, care se găseşte în imediata vecinătate şi are grab-
nică nevoie de biserică35.

Este posibil ca în acest răspuns să fi fost implicată şi auto-
ritatea doctorului Victor Gomoiu. Cert este că mareşalul Ion 
Antonescu a continuat să susţină ridicarea bisericii, astfel 
încât, în perioada aprilie-decembrie 1943, sunt alocate din 
bugetul statului, din ordinul mareşalului, sume considera-
bile în acest sens, respectiv 5 milioane de lei, materiale din 
depozitul armatei în valoare de 7,8 milioane şi lucrări execu-
tate cu meseriaşi militari şi prizonieri – 6 milioane, conform 
unei note-raport înaintată şefului statului de către şeful său 
de cabinet36.

În paralel, sunt lansate 100 de liste de subscripţie (în 
bani) şi 30 de liste în obiecte de bazar, ce urmau a fi vândute 
în folosul bisericii. Se face, de asemenea, apel şi la enoriaşi 
pentru a dona o sumă cât de mică pentru biserică. Întrucât, la 
16 iulie 1942 Aşezămintele Sfânta Elena somează parohia să 
elibereze capela şi sala de şedinţe, părintele C. Sârbu decide 
urgentarea începerii lucrărilor de construcţie chiar în lipsa 
fondurilor integrale, judecându-se în paralel şi cu un vecin, 
Ganciu Stoian, nemulţumit de suma acordată de Primărie în 
urma exproprierii. Astfel, la 18 octombrie 1942 lucrările de 
excavaţii erau avansate, parohia beneficiind şi de o donaţie 
substanţială din partea unei societăţi comerciale locale, care 
acordă bisericii,  gratuit, cantitatea de 7.900 kg fier beton, 
parohia urmând a plăti doar transportul (276.000 lei). Un 
sprijin substanţial vine şi din partea fostului primar general 
al Capitalei, Alexandru Gh. Donescu, locuitor al cartierului, 
care devine consilier onorific al Parohiei.

Anul 1943 rămâne fundamental în istoria bisericii prin 
implicarea nemijlocită a mareşalului Ion Antonescu şi a soţiei 
sale, atât în activitatea de finanţare şi construcţie, cât şi în 
stabilirea profilului arhitectural al monumentului. Din ordinul 
mareşalului, arhitectul Spiridon Nicolau, angajat al Direcţiei 
Construcţii Militare este desemnat să execute planul arhi-
tectural al bisericii, dorind, probabil prin acest gest, să se 
asigure că biserica va avea amploarea şi înfăţişarea dorite. 
Cum nu sunt dovezi privind suma plătită ca onorariu pentru 
executarea planului arhitectural, se poate presupune că a 
fost o sarcină de serviciu, parohia, la propunerea părintelui 
C. Sârbu revanşându-se, indirect, faţă de arhitect prin anga-
jarea fratelui acestuia, pe o perioadă determinată, în cali-
tate de diriginte de şantier, cu un salariu lunar de 12.000 lei, 
pentru supravegherea unor lucrări.

În context, menţionăm că mareşalul Ion Antonescu 
oferise anterior sume substanţiale, sub formă de donaţie 
şi altor biserici, precum cea de la Mărgeanului sau pentru 
reparaţii, bisericilor Caşin, Elefterie şi Dămăroaia. Implicarea 
sa la Biserica Vergului este însă substanţială şi totală. Astfel, 
la mijlocul anului 1943, preotul C. Sârbu face un inventar al 
ajutoarelor primite de la mareşal, după cum urmează: un 
milion lei, bani oferiţi cu titlu personal din partea mareşalului 
şi a soţiei sale pentru lucrări de construcţie, 7 vagoane de fier 
beton (în valoare de aprox. 5 milioane lei), 200 m.c. cherestea 
(aprox. 3,5 milioane), etc. De asemenea, au fost detaşaţi, de la 
Comenduirea Garnizoanei, un număr de 20 lucrători (prizo-
nieri de război) ce au efectuat lucrări de salahorie, în valoare 
de aproximativ 1,5 milioane lei. Au fost puse la dispoziţie şi 
2 camioane militare, cu şoferi, care au efectuat transport de 
materiale de construcţie, pământ de fundaţie, etc. În total, 
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estima părintele C. Sârbu în informările sale către Consiliul 
parohial, contribuţia mareşalului Ion Antonescu, în anul 1943, 
a fost de circa 14 milioane lei, faţă de numai 2,5 milioane lei 
strânşi din donaţii.

Tot din ordinul mareşalului, ministrul Cultelor, Ion Petro-
vici, acordă bisericii un ajutor de 100.000 lei pentru achiziţia 
de veşminte şi odoare bisericeşti, dar şi de cărţi de cult, sumă 
utilizată integral până la data de 2 septembrie 1943.

De altfel, la 28 iunie 1943 are loc şi ceremonia de 
punere a pietrei de temelie a bisericii, în prezenţa mareşa-
lului Ion Antonescu şi a soţiei sale, Maria, a Reginei mamă, 
Elena, şi a unui sobor de preoţi, în frunte cu arhimandritul 
Melchisedec, delegatul patriarhului Nicodim Munteanu. 
Din păcate, mărturiile fotografice despre acest eveniment 
lipsesc, întrucât, în 1988, organele de Securitate au dispus 
arderea întregii arhive, a listei donatorilor şi a documentelor 
de construcţie. Singura mărturie rămâne Pisania de pe zidul 
exterior al Bisericii, având următorul text: Acest sfânt locaş 
început la aceste vremuri de grea cumpănă dar şi de mare 
mândrie naţională pentru ţara noastră, se zideşte ca mărturie 
nepieritoare a legământului sfânt pe care biserica noastră l-a 
avut din totdeauna cu neamul şi ţara noastră. Din Hrisovul de 
temelie. Mareşal al României Ion Antonescu, 28 iunie 1943.

În cuvântul său de răspuns, preotul Constantin Sârbu, 
după ce a mulţumit mareşalului şi reprezentanţilor primăriei 
pentru ajutor, s-a angajat ca noul locaş de cult să fie şi o bise-
rică a culturii, fiind dotată cu sală de spectacole şi bibliotecă.

În 1944, mareşalul aprobă noi ajutoare, în valoare esti-
mată de 23 milioane lei, constând în cherestea, fier beton, etc. 
De asemenea, dispune a se folosi cărămizi provenind de la 
demolarea unor anexe de la Muzeul Militar. În total, costurile 
de construcţie ale bisericii, aflată în lucru în august 1944, au 
fost evaluate la suma de 40 milioane lei, sumă asigurată în 
principal (aproximativ 27 milioane lei) prin contribuţia sau la 
intervenţia personală a mareşalului Ion Antonescu.

Din păcate, evenimentele din august 1944, au surprins 
biserica în plin proces de construcţie. Evaluând, la 3 noiem-
brie 1944, stadiul lucrărilor, preotul C. Sârbu constată că 
termenul de 20 noiembrie 1944, prevăzut pentru încheierea 
lucrărilor nu mai poate fi respectat. Ar mai fi fost nevoie, 
în estimarea preotului paroh, de încă cca. 10 milioane lei 
pentru finalizarea lucrărilor. În consecinţă, ţinând seama şi 
de comunicarea Direcţiei Construcţii Militare privind sistarea 
sprijinului, preotul C. Sârbu propune Consiliului parohial 
continuarea urgentă a lucrărilor pe cont propriu, existând 
riscul ca, pe timp de iarnă, materialele să se degradeze, ca 
şi menţinerea, în continuare, a arhitectului Spiridon Nicolau 
în funcţia de şef al echipei de constructori. Între obiectivele 
imediate sunt menţionate: finalizarea turlei, terminarea 
casei parohiale prin utilizarea materialelor rămase de la 
construcţie, instalarea de apă şi încălzire centrală în biserică 
şi anexe etc.

În acelaşi timp, solicită autorităţilor militare să pună la 
dispoziţia bisericii, prin Serviciul de Capturi al Armatei, un 
aparat de proiecţie, un pian şi o orgă în vederea organizării 
de acţiuni misionare.

Anii ce au urmat au însemnat noi provocări pentru 
părintele C. Sârbu, decis să-şi desăvârşească opera. Cu 
eforturi greu de evaluat, în condiţii vitrege pentru biserică, 
dar şi pentru societatea românească în general, preotul C. 
Sârbu reuşeşte, în intervalul 1945-1949, să încheie lucrările 

de construcţie la lăcaşul de cult şi la casa parohială, mobi-
lizând în acest sens noi resurse umane. Reorganizează şi 
întăreşte muzical corul Bisericii, angajând cu acest prilej, 
iniţial pe profesorul Victor Giuleanu, apoi, din 1948, pe un 
tânăr dirijor, fost şef al Bibliotecii Muzicale a Radiodifuziunii 
Române, maestrul Gheorghe Bazavan (1916-1990), viitor 
autor de creaţii muzicale angajate,  invită personalităţi ale 
vieţii publice, precum părintele Gala Galaction (1878-1961) 
sau pictoriţa Olga Greceanu (1880-1978) să ţină conferinţe, 
iniţiază acţiuni cu caracter umanitar, totul în scopul adunării 
de fonduri pentru susţinerea construcţiei bisericii. 

Astfel, la 12 august 1945 are loc primul concert-confe-
rinţă în sala de la subsolul bisericii, beneficiul net, comunicat 
de părintele paroh Consiliului parohial, scăzând onorariile şi 
cheltuielile ocazionale, fiind de aproximativ 1,2 milioane lei. 
Ulterior, astfel de manifestări se vor repeta periodic, sumele 
strânse din beneficii fiind investite integral în construcţia 
lăcaşului de cult. 

La 17 aprilie 1949, de Florii, în prezenţa Mitropolitului 
Sofron Craioveanul, a părintelui protopop Traian Costea, ca 
şi a altor autorităţi mirene şi religioase, are loc ceremonia de 
sfinţire a Bisericii cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena, urmată de o agapă pentru 120 de săraci din parohie. 
În acelaşi an, la 29 august 1949, doctorul Victor Gomoiu este 
reales preşedinte al Consiliului parohial.

Se împlineau astfel dorinţele a doi oameni a căror contri-
buţie la ridicarea acestei biserici rămâne pilduitoare. Din 
păcate, lipsea adevăratul ctitor, mareşalul Ion Antonescu, 
executat la 1 iunie 1946. Chipul său, alături de cel al părin-
telui C. Sârbu continuă să privească spre eternitate din 
naosul bisericii ce şi azi le poartă o veşnică amintire.

Străbătând deşertul

Părintele Constantin Sârbu a intrat în vizorul Securităţii, 
probabil, în 1946, când, în preajma zilei de 1 iunie (ziua 
execuţiei mareşalului Ion Antonescu) ar fi apărut pe una din 
ferestrele bisericii chipul Maicii Domnului. Întâmplarea este 
povestită, din perspectiva copilului, de acelaşi Gheorghe 
Parusi: S-a strâns lumea ca la urs să vadă minunea. Mă învâr-
team şi eu printre picioarele oamenilor şi nu mă hotăram la 
care dintre ferestre se vede chipul Preacuratei […]. Am plecat 
târziu din Barieră, încă nehotărâţi dacă văzusem ceva sau nu 
[…]37.

Registrul de procese-verbale nu consemnează acest eveni-
ment, în schimb semnalează că în acelaşi an, de Crăciun, 
au fost convertite 8 familii de rătăciţi (probabil sectanţi) şi 
că a fost botezat, din ordinul Mitropoliei, părintele profesor 
Gheorghe Ferenţ, de religie romano-catolică. Aceste cere-
monii, desfăşurate pe fondul desfiinţării cultului greco-
catolic şi trecerii clerului şi a credincioşilor la cultul ortodox 
au fost considerate, probabil, de noile autorităţi drept provo-
catoare.

În consecinţă, părintele este pus sub urmărire consta-
tându-se, de pildă, că preotul impune corului şi credincio-
şilor să interpreteze piese care nu sunt în program (precum 
oratoriul Pe tine Te Lăudăm, Doamne de Sabin Drăgoi) că, 
pictoriţa Olga Greceanu, invitată să susţină conferinţe, a 
vorbit credincioşilor despre cuvântul păcat, iar, în alte împre-
jurări, a fost prezentat filmul Giulgiul Mântuitorului. În plus, 
părintele C. Sârbu ar fi ţinut, începând cu 1948, slujbe de 
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evanghelizare pentru foşti membri din Oastea Domnului şi 
ar fi angajat-o ca bucătăreasă, la cantina bisericii, pe numita 
Berthe Hintermeyer, fostă lucrătoare la Ajutorul Legionar38.

Mai gravă, rămâne acuzaţia că părintele C. Sârbu ar fi 
săvârşit, după 23 august 1944, parastase de pomenire pentru 
Corneliu Zelea Codreanu şi pentru mareşalul Ion Antonescu, 
şi că ar fi iniţiat botezuri legionare, în sensul că unii foşti legio-
nari (?) ar fi participat la astfel de slujbe în calitate de naşi de 
botez (?). Cu totul provocator este faptul că părintele C. Sârbu 
ar fi fost vizitat, la biserică, de către un fost membru al P.N.Ţ. 
Constantin Dărăşteanu, iniţiatorul unui grup de rezistenţă 
anticomunistă, care i-ar fi cerut părintelui să răspândească 
în biserică manifeste cu conţinut defavorabil regimului R.P.R. 
şi că părintele ar fi ascuns în subsolul bisericii arme puse la 
dispoziţie de numitul Dărăşteanu.

În aceste condiţii, părintele Constantin Sârbu este 
cercetat de Securitate între 15-21 iunie 1949, dar este 
eliberat, probabil la intervenţia autorităţilor bisericeşti39.

Cât adevăr conţin aceste acuzaţii formulate sub amenin-
ţare şi tortură este greu de evaluat. Din lectura Registrului de 
procese-verbale rezultă că altele erau, la acea dată, grijile şi 
interesele preotului paroh. Astfel, la 10 iunie 1951 se dispun 
măsuri de scoatere de la Banca Naţională a odoarelor bise-
ricii pentru valorificare, în vederea plăţii, din fondurile paro-
hiei, a salariilor pentru personalul bisericii şi dirijorul corului, 
maestrul Gheorghe Bazavan. În acelaşi an, la 31 decembrie, 
este închisă cantina, din lipsă de lemne, fiind privaţi de ajutor 
44 de bătrâni aflaţi în întreţinerea bisericii. Tot în 1951 a fost 
construit gardul de pe B-dul Muncii (Calea Vergului) şi au 
fost acordate ajutoare pentru copii şi persoane nevoiaşe, în 
valoare de 4.000 lei.

Cu toate acestea, autorităţile aveau nevoie de un 
exemplu, iar părintele Sârbu oferea portretul anticomunis-
tului şi legionarului convins. Însuşi faptul că a ridicat biserica 
cu sprijinul mareşalului Antonescu şi cu salahori etnici ruşi, 
prizonieri de război, erau argumente hotărâtoare pentru 
condamnarea sa. Arestat la 2 ianuarie 1954, interogat, 
probabil sub tortură, cum avea să mărturisească ulterior 
părintele, apoi condamnat, la 9 octombrie 1954 (Sentinţa 
nr. 2161 a T.M.B) la 8 ani şi 3 luni de închisoare, preotul C. 
Sârbu străbate deşertul închisorilor comuniste, fiind deţinut 
la Jilava, Gherla şi Dej şi primind la sfârşit un supliment de 24 
de luni domiciliu obligatoriu, la Viişoara, în Bărăgan (se prac-
tica, în special, pentru cei care refuzau să semneze Angaja-
mentul de colaborator al Securităţii – n.a.). Este eliberat la 25 
februarie 1964, fiind numit, în acelaşi an (la 8 aprilie) paroh la 
Biserica Sapienţei din Bucureşti.

În acelaşi timp, doctorul Victor Gomoiu efectuează un 
stagiu, e drept de numai patru ani, de condamnare politică, 
de asemenea ispăşită integral.

Privind lucrurile retrospectiv, se pune, firesc, întrebarea 
dacă părintele C. Sârbu a fost cu adevărat legionar. Isto-
ricii Adrian Petcu şi Gheorghe Vasilescu, cercetând arhivele 
C.N.C.A.S.S., nu au găsit dovezi în acest sens: La Gherla era 
văzut ca un veritabil „legionar”, deşi nu fusese nici membru, 
nici simpatizant al Mişcării Legionare40. Era mai degrabă un 
credincios convins sincer, un adept al principilor Oastei 
Domnului deloc dispus să se lepede de Hristos.

Există, totuşi, indicii că părintele Constantin Sârbu nu 
era străin de aceste asocieri. Timpurile când a slujit la Bise-
rica Sapienţei (1964-1975) erau grele, apăsătoare. Orice gest, 

cuvânt sau faptă puteau fi interpretate ca un afront la adresa 
puterii. De aceea, toată lumea era circumspectă, atentă să nu 
rişte vreun cuvânt sau un gest care să le aducă un capăt de 
acuzare. Lozinca zilei era tăcerea. De aceea, părintele a pus 
în pridvorul bisericii un afiş: În această biserică nu se vorbeşte. 
Este o „biserică a tăcerii” (s.n.). Circumspect, se confesează 
totuşi unei enoriaşe: „Poate cineva să zică despre mine că fac 
legionarism?”41. Or, se ştie că una dintre legile cuibului era 
tăcerea: Vorbeşte puţin, vorbeşte ce trebuie, vorbeşte când 
trebuie. Evident că avertismentul părintelui putea fi inter-
pretat şi ca o regulă de conduită: în biserică nu se vorbeşte.                           

Avem şi unele dovezi concrete de interes pentru foştii 
legionari. Părintele C. Sârbu obişnuia să facă colete – în 
special alimente, dar uneori şi bani – pentru săraci. Adesea, 
astfel de ajutoare mergeau către duşmanii poporului, 
respectiv adversarii regimului comunist. Una dintre enori-
aşele bisericii, doamna Maria Mărculescu relatează că de 
Crăciun, de Paşti şi de Rusalii părintele mergea la Ciolpani, 
lângă Bucureşti, unde funcţiona un azil de bătrâni, în care 
locuia Radu Mironovici (1899-1979), cu soţia, unul dintre 
fruntaşii Mişcării Legionare, considerat adevăratul condu-
cător, informal, al Gărzii de Fier, după moartea Căpitanului. 
Părintele mă trimitea pe mine să duc pachetele cu alimente 
sau bani. Poate îl cunoştea dinainte, de la Huşi. Fiind anchetat 
mereu de Securitate, părintele îşi lua măsuri de prudenţă, şi 
chiar când venea la Ciolpani mă trimitea pe mine „la anumiţi 
bătrâni” (s.n.), pe când el sta de vorbă cu personalul azilului42.

Posteritatea mareşalului Ion Antonescu

După 1990, numeroase voci din rândul intelectualilor, 
dar şi al Armatei, au susţinut reabilitarea, readucerea şi în 
spaţiul public a mareşalului Ion Antonescu. În acest context, 
au apărut, în multe oraşe ale ţării, zeci de busturi, morminte 
sau troiţe/cruci în memoria mareşalului, iar zeci de străzi au 
primit acest nume. În 2002, de pildă, erau, în toată ţara, 25 
de străzi purtând numele mareşalului, iar la Târgu Mureş 
exista chiar un bulevard, Ion Antonescu, ce ducea spre … 
Memorialul victimelor Holocaustului. În acest context, la 1 
ianuarie 2001, la iniţiativa senatorului  Corneliu Vadim Tudor, 
cu sprijin financiar al lui Iosif Constantin Drăgan, este ridicat 
un bust al mareşalului, creaţie a sculptorului Teodor Zamfi-
rescu, amplasat în curtea bisericii Sf. Constantin şi Elena, 
aripa dinspre Calea Vergului (fostă Muncii). Acest episod 
readuce în atenţia publică atât biserica, scăpată miraculos 
de la demolare şi încadrată armonios în noua arhitectură a 
pieţei, redenumită Eudoxiu Hurmuzaki (fostă Muncii). Bustul 
respectiv a repus în discuţie raportarea oficială a Româ-
niei faţă de Holocaust şi, implicit, de persoanele implicate 
în moartea a sute de evrei şi romi. În consecinţă, guvernul 
Adrian Năstase emite O.U.G. nr. 31/2002, prin care era 
considerată infracţiune negarea sau contestarea publică a 
Holocaustului, precum şi ridicarea sau menţinerea în spaţiul 
public, cu excepţia muzeelor, de grupuri statuare, plăci come-
morative etc., referitoare la persoanele vinovate de astfel de 
infracţiuni. În aceste condiţii, bustul lui Ion Antonescu este, 
iniţial, acoperit cu o tablă protectoare, apoi îndepărtat, pe 
soclul respectiv fiind ridicată o cruce. În prezent, bustul, este 
adăpostit în subsolul bisericii, alături de două fresce execu-
tate de pictorul Eremia Profeta, drept probe pentru viitoarea 
pictură.
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Cu toate că, legal, lucrurile au fost tranşate, rămâne în 
discuţie modul cum mareşalul Ion Antonescu a căzut de 
pe soclul istoriei. Cât priveşte biserica ctitorită în Cartierul 
Vergului/Parcul Călăraşi, ea dăinuie, păstrând, la interior, 
portretul votiv al ctitorilor, mareşalul Ion Antonescu şi soţia 
sa, Maria Antonescu (pictat, în 2002, de Valentin Tănase), 
alături ce cel al părintelui Constantin Sârbu, din râvna cărora 
a fost ridicată.

*
Biserica cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, 

din Parohia Parcul Călăraşi (Vergului) este o construcţie 
monumentală, cu dimensiunile 32x17 m, având planul bazi-
lical, cu trei nave, în cruce grecească înscrisă, ce aminteşte 
de Biserica Sf. Nicolae Domnesc, din Curtea de Argeş. Înscri-
indu-se în stilul neo-românesc, structura bisericii este din 
beton şi cărămidă. Actualul acoperiş, din tablă, datează din 
1960, când au fost înlocuite vechile olane. La subsol, se află 
o sală multifuncţională, străjuită de coloane, utilizată iniţial 
drept capelă, ulterior ca bibliotecă, sală de muzică, multă 

vreme dezafectată, astăzi este restaurată şi perfect funcţi-
onală. La exterior, se află un pridvor cu trei arcade placate 
cu panouri de travertin, având un decor ce imită scoarţele 
olteneşti. Pronaosul, împodobit cu mozaicuri, se sprijină pe 
trei arcade descărcate prin coloane cilindrice. Nava centrală, 
având o deschidere de 9 m, are în centru turla – Pantocrator 
– cu tambur dodecagonal, descărcată prin pandantiv şi 
patru arce, sprijinite pe stâlpi masivi. Navele laterale prezintă 
segmente de bolţi, în semicilindru. Absida altarului, semicir-
culară, nu are bolţi. Altarul este din lemn de stejar şi cireş, 
cioplit de meşterul Aurel Obrejia, iar pictura, în stil neo-
bizantin a fost realizată, între 1962-1964 de pictorul Eremia 
Profeta, ajutat de Florin Dragomir. Faţada bisericii, zugrăvită 
cu praf de piatră, prezintă, la exterior, o serie de ferestre, 
alungite, subliniate pe timpanul vestic, alungit la partea 
superioară, printr-o arhi-voltă cu trei retrageri. Repetarea 
cifrei trei între elementele arhitecturale semnalate indică 
proslăvirea Sfintei Treimi. 
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Preot militar Mihai FLUTURE1

BISERICA GARNIZOANEI TÂRGOVIŞTE

În anul 2004, după o întrerupere de 54 de ani, activi-
tatea de asistenţă religioasă în Garnizoana Târgovişte a 
fost reluată, prin reînfiinţarea şi ocuparea funcţiei de preot 
militar al Garnizoanei.

Imediat după instalarea preotului militar, domnul general 
de brigadă Gheorghe Jilavu a avut iniţiativa începerii lucră-
rilor de construcţie a bisericii militare din Târgovişte. 

În acest scop, personalul militar şi civil al Bazei 2 Logistică 
„Valahia” s-a constituit într-o Asociaţie Religioasă cu numele 
„Hristica”, al cărei scop iniţial a fost atragerea de fonduri 
pentru ridicarea locaşului de cult.

Construcţia acestui edificiu spiritual a constituit un eveni-
ment istoric deosebit, pentru că, până atunci, Târgoviştea 
nu a avut o biserică militară construită de militari pentru ei 
şi familiile lor. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
armata din Târgovişte a preluat temporar o biserică deja 
existentă, unde să se desfăşoare slujbele specifice milita-
rilor (Ziua Drapelului, Jurământul, binecuvântarea trupelor, 
spovedirea şi împărtăşirea cadrelor etc.).

Biserica a fost construită în întregime din lemn, pe 
fundaţie din beton, în aproximativ opt luni, de o echipă de 
meşteri maramureşeni, între anii 2004 şi 2005, în formă de 

cruce, iar pictura a fost executată în stil bizantin şi neobi-
zantin de pictorii Ioniţă Vasile şi Mirică Eugen. A fost, până nu 
demult, cea mai mare biserică militară din lemn din Armata 
României ca suprafaţă, având o lungime de 22 m, lăţime de 
11 m în abside şi o înălţime de 16,5 m în turlă. 

Sfinţirea Bisericii militare „Sfânta Treime”

Cea mai înaltă prin vrednicia sa dintre toate clădirile 
pământeşti este biserica sau casa lui Dumnezeu. Chiar dacă 
Dumnezeu este pretu tindeni, în biserică prezenţa Lui se vădeşte 
într-un chip deosebit – în chipul cel mai simţit şi mai folositor 
pentru oameni. Arătarea lui Dumnezeu e încă şi mai folosi-
toare, încă şi mai simţită pentru om, atunci când omul însuşi se 
face biserică a lui Dumnezeu făcându-se sălaş al Sfântului Duh 
asemenea apostoli lor şi celorlalţi mari sfinţi, spune Sfântul 
Ignatie Briancianinov.

Dumnezeu a rânduit ca într-o zi de sărbătoare, 24 iunie 
2013, prăznuirea Sfintei Treimi, să fie dăruită spre slujire 
neîncetată şi spre sfinţirea credincioşilor, o nouă biserică, 
cu hramul „Sfânta Treime”, în incinta renumitei cazărmi 
a glorioasei unităţi a Armatei Române – Regimentul 3 
„Dâmboviţa” nr. 22 Care de Luptă. 

Comandantul Batalionului 22 Transport „Dâmboviţa”, colonelul Valentin Sandu, împreună cu doi tineri ofiţeri, 
întâmpină oaspeţii cu pâine şi sare 
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Construirea şi sfinţirea unei noi biserici ortodoxe repre-
zintă o dovadă a credinţei vii şi jertfelnice a unei comunităţi. 
De data aceasta, comunitatea care şi-a materializat credinţa 
într-un nou locaş de cult, este formată din personalul militar 
şi civil din cadrul Garnizoanei Târgovişte.

Prin fapta lor, militarii târgovişteni au intrat în istorie, 
lăsând urmaşilor un nou locaş de cult, unde va fi pomenită 
Armata ţării şi eroii neamului, precum şi militarii sau credin-
cioşii care au ajutat la construirea şi dotarea bisericii cu toate 
cele necesare cultului.

Pentru că biserica nou târnosită poartă numele „Sfintei 
Treimi”, Însuşi Dumnezeu Cel în Treime închinat a binecu-
vântat această lucrare. 

Sfânta Masă a fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir în numele 
Sfintei Treimi, ca şi persoanele umane, iar pe ea se va aduce 
jertfa cea fără de sânge, care îi uneşte haric pe credincioşi 
între ei şi cu Dumnezeu. Biserica este unitate în Hristos, cea 
mai strânsă unire cu Hristos a tuturor celor care cred cu drep-
tate în El şi Îl iubesc, şi întreaga lor unire este întru Hristos spune 
Sfântul Ioan Maximovici.

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului dr. Nifon, 
Mitropolitul Târgoviştei, biserica a primit în dar pentru a 
fi puse la piciorul Sfintei Mese părticele din moaştele unor 
sfinţi mucenici, pe care creştinii le cinstesc cu multă evlavie 
şi la care se închină cu nădejdea în ajutorul lor.

Întâmpinarea Înaltpreasfinţitului dr. Nifon, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Târgoviştei, a fost făcută de către coman-
dantul Batalionului 22 Transport „Dâmboviţa”, colonelul 
Valentin Sandu, care, împreună cu doi tineri ofiţeri, în spiritul 
tradiţiei româneşti i-au oferit pâine şi sare.

A urmat intrarea în biserică a Înaltpreasfinţiei sale 
împreună cu numerosul sobor de preoţi şi diaconi, pregă-
tindu-se pentru începerea slujbei de târnosire. Biserica a 
fost înconjurată împreună cu toţi credincioşii, după care 

cei prezenţi au participat la Sfânta Liturghie săvârşită pe un 
podium frumos amenajat. În cadrul soborului amintim pe 
P.C. Preot Vicar Ion Stan, P.C. Preot Consilier Victor Drăghi-
cescu, P.C. Preot Protopop Cristian Oancea şi alţi preoţi mili-
tari slujitori în Armată şi Justiţie.

După Sfânta Liturghie s-a săvârşit 
slujba parastasului pentru domnul 
general de brigadă Iulian Bacşiş, fost 
comandant al Garnizoanei trecut la 
Domnul de curând, care a avut o contri-
buţie importantă pentru construirea 
sfântului locaş.

Dintre personalităţile participante 
la slujba târnosirii amintim pe Prefectul 
Judeţului Dâmboviţa, domnul ing. 
Victor Sanda, Preşedintele Consiliului 
Judeţean, domnul lector dr. univ. 
Adrian Ţuţuianu, Comandantul Garni-
zoanei Târgovişte, colonel ing. Nicolae 
Antonie, Comandantul Batalionului 
22 Transport „Dâmboviţa”, colonel 
Valentin Sandu, multipla campioană la 
înot Camelia Potec, preşedinta Fede-
raţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 
Modern, Şeful Comenduirii Garni-
zoanei, maior Aurelian Drăgan, sena-
tori şi deputaţi ai obştii locale.

Răspunsurile la strană au fost date de corul Arhiepisco-
piei Târgoviştei „Valahia Christiana”.

P.C. Preot Consilier eparhial Victor Drăghicescu a dat pe 
urmă citire documentului de sfinţire, după care a urmat 
cuvântul Înaltpreasfinţiei sale, dr. Nifon, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Târgoviştei care a evidenţiat necesitatea 
existenţei unui sfânt locaş care să vină în ajutorul milita-
rilor dâmboviţeni şi a scos în evidenţă colaborarea tradiţio-
nală dintre Biserică şi Armată, cei doi stâlpi de rezistenţă ai 
neamului românesc. Au fost comemorate etapele constru-
irii sfântului locaş şi au fost evidenţiaţi sponsorii principali 
cu ajutorul cărora s-au finalizat lucrările de construcţie şi 
înfrumuseţare, după care s-au acordat diplome de recunoş-
tinţă fostului comandant al Garnizoanei, general de brigadă 
Gheorghe Jilavu, care a fost şi iniţiatorul construcţiei bise-
ricii, foştilor comandanţi ai Garnizoanei, Asociaţiei Religioase 
„Hristica”, precum şi unor persoane fizice care au ajutat in 
mod deosebit. 

În încheiere, Înaltpreasfinţitul a binecuvântat toţi credin-
cioşii prezenţi, îndemnându-i să treacă prin Sfântul Altar, să 
sărute Sfânta Masă având astfel ocazia unică de a o primi 
binecuvântare specială, care se obţine cu prilejul sfinţirii 
unei biserici.

Biserica a fost deschisă până târziu în noapte, datorită 
fluxului continuu de credincioşi veniţi să se închine şi să-I 
înalţe rugăciune lui Dumnezeu în casa Lui. 

Toţi cei prezenţi au plecat la casele lor mai bogaţi sufle-
teşte, ducând în inimile lor binecuvântarea lui Dumnezeu, a 
Căruia fie slava, cinstea şi închinăciunea în veci. 

NOTE

1 Preotul militar al Garnizoanei Târgovişte.

Biserica „Sfânta Treime” a garnizoanei Târgovişte
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Asist. univ. dr. protos. Maxim VLAD1

EROISMUL. NOTE GENERALE. NOŢIUNEA DE 
EROISM ÎN ANTICHITATEA PRECREŞTINĂ, 

GRECO-ROMANĂ ŞI IUDAICĂ

Dumnezeu Creatorul a dăruit neamului ome nesc cali-
tăţi şi posibilităţi diverse. Ele nu se întâlnesc decât foarte rar 
îmbinate într-o singură persoană. Niciuna, însă, din aceste 
calităţi nu-l reţine pe om, în memoria istoriei umanităţii, ca 
eroismul. Eroismul 
poate fi privit, într-o 
anumită măsură, ca 
expresie a lucrării 
puterii divine prin 
intermediu uman. 
De aceea, eroul este 
adeseori divinizat. 
În timp ce frumu-
seţea şi geniul, 
aceste minunate 
scăpărări ale subli-
mului, sunt mai 
mult calităţi înnăs-
cute, talanţi acor-
daţi fiinţei umane, 
eroismul constituie 
un salt excepţi-
onal al condiţiei 
umane, ca expresie 
ce încununează 
suma tuturor efor-
turilor maximale 
ale omului2. Frumu-
seţea şi ge niul nu 
rodesc decât dacă 
sunt altoite pe 
un caracter activ. 
Eroismul, activ prin 
el însuşi, nu se realizează decât în şi prin creaţie. Eroismul 
autentic nu poate fi decât creator. Eroism negativ nu există. 
Eroismul care nu creează e o caricatură. Eroismul care nu 
sporeşte binele, care nu impune adevărul, care nu exaltă 
frumosul e un eroism aparent, de impostură. Deşi, mani-
festându-se personal şi numai în reprezentanţii de seamă ai 
umanităţii, ero ismul revarsă, prin puterea lui de sacrificiu, 
binefacerea şi fericirea asupra întregii umanităţi în general, 
şi în mod special asupra poporului care a produs eroul sau 
eroii respectivi. Eroul, prin excelenţă, acţionează sau moare 
pentru semenii săi, oamenii obişnuitului.

Religia reprezintă deschiderea umanului spre suprana-
tural, spre ceea ce este peren. Cu metode asemănătoare 
sau deosebite, religiile lumii, de la cele mai primitive până 

la cele mai complexe – exceptând impurităţile, absurdităţile 
şi barbariile unora dintre ele – tind sau ţin tesc în chip precis, 
ridicarea omului din întunericul negaţiei spre înălţimile de 
lumină ale afir maţiei, printr-o viaţă ancorată în adevăr, care 

să genereze fericire 
reală. În re ligiile 
care se înalţă până 
la porţile suprana-
turalului, drumul 
acestui efort uman 
reprezintă un şir 
neîntrerupt de acte 
eroice, un eroism 
variat, tenace, 
continuu3.

Pentru o parte 
dintre contempo-
ranii noştri religia 
e ceva desuet, 
neinteresant sau 
anacronic. Ei nu 
ştiu sau uită, că 
religia – în pofida 
nedesăvârş i r i lor 
unora dintre repre-
zentanţii ei – este 
cea dintâi şi până 
astăzi, cea mai 
serioasă şcoală a 
umanităţii, singurul 
pedagog care a 
disciplinat umani-
tatea şi a oferit 

busola societăţii umane de-a lungul istoriei. Procesul de 
educare a umanităţii de-a lungul a mii de ani, a fost şi este o 
problemă de o importanţă şi gravitate excepţională. Repre-
zentanţii religiei au trebuit să depună un efort uriaş şi chiar 
să moară martiri, să se manifeste eroic pentru bi nele celor 
ignoranţi. 

E destul, să reamintesc, că majoritatea religiilor 
spi ritualiste afirmând un anumit set de valori ca: puritatea, 
ordinea, dreptatea, protejarea dreptului la proprietate, 
respectul faţă de pă rinţi şi al ierarhiei, adevărul, existenţa 
unui conducător şi judecător suprem, drept principii funda-
mentale ale doctrinelor lor, au realizat, prin practicarea 
acestor principii, incomparabile monumente de cultură şi 
de civilizaţie. Istoria religiilor abordată astfel este, într-un 

Cei şapte martiri macabei
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cuvânt, istoria civilizaţiei, istoria ridicării eroice a umanităţii 
spre adevăr. Dar ce efort, ce eroism, câte jertfe anonime a 
costat această ridicare. A fost implicat frecvent un eroism 
mut, de fiecare clipă, al fiecărei persoane care ajungea la un 
nivel corect de înţelegere şi convingere. Religia se întâlneşte, 
deci, cu eroismul ca întregul cu partea, ca elanul total cu 
efortul parţial spre desăvârşire; deoarece eroismul face parte 
integrantă din religie, aşa cum religia este – sub aspectul ei 
activ, dinamic – o înlănţuire de fapte eroice. Eroismul este 
atmosfera firească a religiei, res piraţia ei vitală, instrumentul 
ei moral. O religie fără eroism e moartă; aşa cum un eroism, 
care nu atinge sublimul şi nu se apropie de supranatural, nu 
este eroism.

În afara acestui raport general dintre ele, religia şi 
eroismul se leagă prin elemente cvasi organice. Au fost şi 
sunt popoare necreştine cu divinităţi naţionale. Religiile 
acestor popoare cereau ca zeii respectivi să învingă şi să 
supună pe zei altor popoare. Un trib sau un popor trebuia 
să lupte pe viaţă şi pe moarte pentru victoria zeului naţional; 
altfel, tribul sau poporul însuşi era ame ninţat cu dispariţia. 
Eroismul acesta naţional era în acelaşi timp un eroism reli-
gios. Armata şi deci poporul învinseseră pentru că îi ajutase 
zeul patronim, dar acest zeu n-ar fi făcut nici o ispravă fără 
o armată dotata cu curaj! Armata era a zeului, iar zeul al 
armatei. O le gătură aproape organică. Eroismul, naţional 
şi religios în acelaşi timp, îşi are fru museţile lui şi mai ales 
roadele lui apreciabile în istoria culturii umane. Dar religia 
împletită cu tribalism sau naţionalism nu se pot cuprinde 
reciproc, îndeosebi în cadrul reli giilor universaliste. 

O religie care nu poate depăşi interesele şi graniţele unei 
naţiuni nu poate deţine adevărul şi nu poate oferi lumii feri-
cirea care rezidă în Dumnezeu, creatorul cerului şi al pămân-
tului. Geto-dacii singuri au practicat un eroism de o rară 
frumuseţe religioasă şi în parte degajat de corsetul naţional. 
Ei căutau cu ardoare moartea vitejească pentru că aceasta 
le aducea nemurirea în împărăţia lui Zalmoxis. Eroismul lor 
nu era atât un imperativ naţional, cât o poruncă religioasă. 
Indiferent de soarta patriei, geţii ştiau că moartea eroică îi 
imortalizează.

Creştinismul, religia desăvârşită, revelaţia adevărului, 
reprezintă cel mai mare efort de luptă a luminii, sinteza celor 
mai sublime eroisme pe care le-a cunoscut omenirea. Luptele 
pe care creştinismul le-a purtat, atât împotriva duşmanilor 
dinlăuntru, cât şi a acelora din afară, constituie o serie nesfâr-
şită de fapte eroice în faţa cărora păleşte întreaga istorie 
pro fană. Persecuţiile de pe parcursul celor două mii de ani 
de creştinism au prilejuit şi prilejuiesc şi astăzi, când potrivit 
statisticilor, creştinismul este cea mai persecutata religie la 
nivel mondial, fapte şi atitudini de o frumuseţe nepieritoare. 
Spre deosebire de alte culturi, erois mul creştin vizează mai 
întâi victoria asupra propriei persoane şi numai după aceea, 
biruinţa asupra altora şi asupra lumii întregi, prin puterea 
exemplului, iubire şi convingere. Este un eroism spiritual şi 
moral. El nu se caracterizează prin efortul de exterminare al 
celuilalt, prin înrobirea omului şi transformarea acestuia în 
sclav, ci prin victoria dreaptă şi definitivă asupra ignoranţei, 
a pă catului şi a morţii.

Înainte de a analiza caracteristicile eroismului şi marti-
riului creştin, voi face o succintă prezentare a elemen-
telor definitorii ale eroismului grec şi ale martiriului iudaic 
precreştin care au inspirat ulterior, într-o anumită proporţie, 

profilul mărturisitorului creştin.
Când justifică moartea martirilor în ochii lui Dumnezeu, 

autorii vechi testamentari o prezintă pe aceasta ca pe un 
scandal în ochii grecilor. Mai departe, evreul persecutat de 
neevrei, este privit ca obiect de sarcasm şi deriziune. Moartea 
lui este  privită ca fiind dezonorantă, aşa cum viaţa i-a fost 
nebunie curată. Grecii, în contrast cu mentalitatea iudaică, 
şi-au creat însă, o concepţie foarte precisă despre moarte, 
fiind considerată onorabilă, moarte frumoasă, doar aceea 
care asigură nemurirea prin dăinuirea renumelui4. 

Doar moartea în luptă aduce cu sine notorietatea: Nu 
spunem noi că fac parte dintr-un neam de aur, aceia care îşi 
află moartea în război şi acela care a murit cu un bun nume?5. 
În funcţie de acest ideal, orice alt fel de moarte este judecat 
ca infamant. Istoricul Dio Cassius exprimă cu forţă opoziţia a 
două reprezentări pe care şi le fac contemporanii săi despre 
moarte: Mai bine să cazi eroic pe câmpul de luptă decât să fii 
capturat şi tras în ţeapă, să-ţi vezi smulse măruntaiele, să fii 
străpuns de suliţe înroşite în foc. Este ca şi cum ne-am afla în 
mijlocul fiarelor sălbatice, fără legi şi fără zei6.

În cazul evreilor, perspectiva era diferită de cea a elenilor. 
Grecii şi evreii aveau, aşadar, idei diferite despre supliciile 
care însoţeau execuţiile cele mai spectaculoase. Pentru 
greci, acestea dezumanizează victima, o smulg din mijlocul 
oamenilor, îi şterg amintirea din memoria colectivă. Pentru 
evrei, este o moarte paradoxală, pentru că acela care este 
credincios va fi salvat împotriva oricăror aşteptări şi va trăi 
etern7.

Spectacolul martiriului şi reflecţiile ce-i succed, apar ca 
un revelator al concepţiilor divergente asupra morţii, asupra 
naturii umane şi, desigur, asupra a ceea ce se întâmplă 
după moarte. Toate societăţile, toate culturile se confruntă 
cu aceleaşi probleme: care este sensul încercărilor? de 
ce murim şi ce devin corpul şi persoana? şi chiar care este 
sensul vieţii în funcţie de sexul persoanei? în acest fel, din 
povestirile despre martiri se relevă elaborarea unei antropo-
logii şi a unui sistem de valori diferit de cel oferit de mode-
lele eroismului grec.

Notele definitorii ale eroismului antic, greco-
roman

Grecii şi-au elaborat concepţia despre moartea frumoasă 
printr-un sistem de reprezentări care coboară la originile 
civilizaţiei lor, atunci când s-au format poemele homerice 
din secolul al VIII-lea. De atunci, ele au fost reproduse fără 
întrerupere şi au constituit bazele educaţiei greceşti, acest 
ideal transmiţându-se nealterat şi în Orientul elenizat. 
Moartea frumoasă califică eroul, al cărui prototip este şi va 
rămâne definitiv Ahile.

A trăi şi a muri eroic presupune să duci viaţa de zi cu zi 
fără a fugi din calea pericolului şi luptând mereu în primele 
rânduri, cu scopul de a te arăta şi a demonstra celorlalţi că 
eşti un bărbat adevărat, care-şi aşează idealul mai presus de 
orice, fie că este vorba de a înfrunta o putere tiranică sau un 
inamic extern. Eroul grec învinge moartea prin moarte: înal-
tele lui fapte şi moartea lui, care reprezintă punctul culmi-
nant, vor fi păstrate pentru totdeauna în memoria oamenilor. 
Astfel, el scapă procesului normal de aneantizare care este 
cel al morţii, arătându-şi, în acelaşi timp, natura sa suprao-
menească. Persoana şi acţiunile sale îl situează la întretă-
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ierea divinului şi umanului, dar, în definitiv, singura formă 
de nemurire pe care o pretinde un grec este de a rămâne în 
memoria colectivă prin povestiri şi ritualuri comemorative8.

Alegerea eroică este aceea a unei vieţi scurte, în care 
moartea constituie un risc cotidian, în locul unei existenţe 
protejate, tihnite şi îndelungate. Eroul trebuie să scape de 
uzura temporalului şi de declinul fizic, dispărând în floarea 
vârstei. El trebuie să poată fi reprezentat ca o fiinţă bună 
şi frumoasă, ceea ce defineşte pentru greci natura eroică: 
kouroi, acele statui funerare ale tinerilor aristocraţi, nume-
roase în epoca arhaică, sunt imagini ale frumuseţii şi armo-
niei eterne. Eroul grec încarnează excelenţa, care se mani-
festă prin prestanţă şi alură şi printr-o aură care-l însoţeşte 
parcă, despre care vorbesc textele. Este întotdeauna repre-
zentat gol, pentru a da semnificaţie frumuseţii şi integri-
tăţii corporale. Starea cadavrului este, deci, determinantă 
pentru a confirma sau infirma natura eroică a defunctului. 
La greci, moartea eroică nu este niciodată gândită decât la 
masculin. Eroul prin excelenţă este luptătorul, cetăţeanul-
soldat, bărbatul împlinit, care moare tânăr, poate, dar care a 
avut totuşi timp să-şi probeze valoarea. De altfel, Thanatos, 
personificarea morţii, poartă nume masculin şi imaginea lui 
este aceea a unui tânăr războinic. Primele femei-războinici 
cunoscute în Grecia sunt figuri mitice sau exotice, ca Arte-
misa, regina din Caria, în istoria lui Herodot.9 

Doar în epoca lui Alexandru cel Mare, retorica oficială 
a început să folosească motivul eroinelor naţionale, consi-
derate adesea, în mod colectiv, acelea care şi-au dat viaţa 
pentru cetate. Mai târziu, rolul politic şi chiar militar al unor 
regine elenistice a introdus ideea că o femeie poate să 
moară ca o eroină. În acest fel grecii au constituit progresiv 
repertorii ale femeilor ilustre sau valoroase, în care, ce-i drept, 
eroinele războinice sunt rare. 

Caracteristicile martiriului iudaic

Evocând figuri biblice ca Deborah, Yael sau Iudita, femei 
care au fost în stare să-1 ucidă pe duşmanul poporului lor, 
sau rememorând torturile şi supliciile suportate de martirii 
evrei şi raportate de literatura macabeană, se constată o falie 
considerabilă între culturile biblică şi grecească.

Cu cât se dezvoltă teologia evreiască a martiriului în 
epoca elenistică şi romană, cu atât povestirile se supraîn-
carcă de detalii sângeroase despre execu tarea pedepsei şi 
eroarea acesteia. Cele mai vechi povestiri ale genului – aceea 
a celor trei tineri daţi focului şi cea a lui Daniel în groapa 
cu lei – sunt succinte, lipsite de orice patetism sau putere 
evocatoare. Întreaga atenţie se poartă asupra rugăciunilor 
martirilor şi a miracolului, care răstoarnă situaţia.

Moartea eroică a grecilor trebuie să fie o moarte ideali-
zată pentru a depăşi aspectele înfricoşătoare ale sfârşitului 
pe câmpul de bătălie; ea trebuie să stabilizeze fiinţa defunc-
tului în apogeul vieţii. Dimpotrivă, evreii îşi reprezintă 
moartea ca pe o trecere, care nu antamează individualitatea 
persoanei, chiar dacă condiţiile morţii sunt de-a dreptul 
oribile. Într-adevăr în literatura macabeană, speranţa învi-
erii10 – resurecţia corpurilor era de neconceput pentru greci 
– este aproape imediat legată de experienţa persecuţiei. 

În această perspectivă teologică, supliciile devin, în chip 
paradoxal, revelatorul unei naturi eroice, arătând în mod 
spectaculos consecvenţa în credinţă, căreia învierea îi va fi 

răsplata. În a Doua Carte a Macabeilor, preocuparea pentru 
soarta martirilor, hrăneşte speranţa în înviere, cel puţin în 
istoria celor şapte fraţi martiri. Pentru autor, este o convin-
gere general împărtăşită că martirul este imediat salvat: 
întrucât a murit pentru Lege, Dumnezeu îl învie pentru reîn-
vierea eternă a vieţii. 

Autorul insistă cu forţă asupra acestei idei destul de noi: 
este o înviere pentru viaţă, o viaţă fără sfârşit. Este o înviere 
a întregii fiinţe, corp şi suflet. Separarea dintre cei care se 
iubesc nu este decât temporară şi toţi se vor regăsi în jurul lui 
Dumnezeu, chiar dacă viziunea odihnei celor drepţi rămâne 
destul de neclară în teologia vechitestamentară; este însă 
enunţată cu claritate deosebirea între cei drepţi şi cei necre-
dincioşi sau persecutori. Persecuţiile din secolul al II-lea au 
dat fiinţă unei speranţe al cărei presentiment l-au avut unii 
psalmişti, înţelepţi sau mistici. Ea începe să se dezvolte, în 
manieră naivă, şi în literatura apocaliptică, ea însăşi născută 
din persecuţie. Acuitatea crizei macabeiene, numărul şi cali-
tatea victimelor vor fi provocat această conştientizare deci-
sivă.

A Doua Carte a Macabeilor afirmă corporalitatea învi-
erii, corpurile mutilate îşi vor recăpăta integritatea. Dimpo-
trivă, persecutorii sunt condamnaţi la o eternă dispersare 
a componentei lor umane, cadavre printre cadavre. Sanc-
ţiunea este anticipată în momentul morţii lor, care capătă 
un caracter cu totul infamant. Printre multele versiuni care 
circulau despre sfârşitul lui Antioh al IV-lea, regele perse-
cutor, una, pe care o preferau evreii, îl prezenta torturat şi 
distrus în interior, cu ochii năpădiţi de viermi, cu cărnurile 
desprinse în fâşii, într-un proces de putrefacţie anticipată 
care devine stereotipul morţii regelui celui rău. Reprezintă 
moartea necredinciosului, aceea prevăzută în Deuteronom. 
Degradarea corpului, a cărei semnificaţie era univocă şi 
negativă la greci, capătă un sens diferit la evrei, după cum 
este interpretată sau nu în termenii credinţei.

Percepţia evreilor asupra vieţii de după moarte s-a spri-
jinit, în parte, pe experienţa religioasă, mai ales în timpul 
persecuţiei, când a fost necesar să mizeze totul pe credinţa 
în Dumnezeu. Sărbătorind victoria împotriva morţii a celui 
drept persecutat, teologia martiriului subliniază puternic 
identitatea persoanei în unicitatea ei antropologică – trup şi 
suflet – dincolo de suplicii şi ultragieri.

Tradiţia rabinică a secolelor I şi II d.Hr., pune accentul pe 
etica individuală. Orice abatere de la aplicarea poruncilor 
divine este considerată un Hilul ha-sem, adică o profanare 
a Numelui divin. Participarea omenească la Kidus ha-sem 
– la sfinţirea numelui divin – se poate îndeplini prin trei 
mijloace: martiriul, purtarea exemplară şi rugăciunea.

Din epoca tanaimilor, Kidus ha-sem este asociat cu faptul 
de a muri pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Atunci când 
cineva preferă moartea decât să încalce cele trei porunci 
inviolabile care interzic idolatria, păcatele sexuale (incestul, 
adulterul) şi omorul, el împlineşte Kidus ha-sem. Dacă, 
dimpotrivă, încalcă cele trei interdicţii, se face vinovat de 
Hilul ha-sem. Începând din sec. al II-lea, a muri pentru sfinţirea 
Numelui a devenit expresia consacrată pentru a desemna 
martiriul, iar cel care murea astfel era numit kados (sfânt).

Copilul crescut în această tradiţie înţelegea această 
noţiune ca aspiraţia către un ideal, căci se hrănea de mic cu 
poveşti despre eroi ca Hana şi cei şapte fii ai ei, Rabi Akiva şi 
cei zece martiri, care erau menţionaţi în serviciul sinagogal, 
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sau despre Hanania, Misael şi Azaria (Dan. 3), pe care înţe-
lepţii îi prezentau ca modele de purtare. Legea martiriului 
a fost formulată la adunarea rabinică de la Lod (sec. al II-lea 
d.Hr.), unde s-a stabilit că Kidus ha-sem este obligatoriu 
pentru a evita încălcarea celor trei interdicţii mai sus amin-
tite. 

În rest, omul poate, în principiu, să încalce toate celelalte 
porunci divine ca să-şi salveze viaţa. Dacă i se cere unui evreu 
să încalce o poruncă divină (alta decât cele trei), anume ca 
să demonstreze lepădarea de Lege, el poate accepta, dar 
numai dacă nici un alt evreu nu este de faţă. Dacă, însă, sunt 
de faţă zece evrei, cel în cauză trebuie să prefere moartea, 
împlinind Kidus ha-sem be-rabim (sfinţirea publică). În perioa-

dele de prigoană religioasă, trebuie preferată moartea chiar 
dacă nu este de faţă nici un alt evreu. Maimonide consideră, 
însă, că este un păcat să mori Kidus ha-sem în situaţii în care 
Halaha nu pretinde acest lucru; dimpotrivă, alţi învăţaţi 
socotesc că o astfel de moarte este întotdeauna vrednică 
de laudă. Pentru autorităţile halahice moderne o problemă 
controversată este aceea a sacrificiului individual, cu scopul 
de a salva o comunitate. Abraham I. Kook consideră că jertfa 
de sine este obligatorie în situaţii de urgenţă. Alţii o consi-
deră o faptă meritorie, dar nu obligatorie. Această problemă 
s-a pus în mod stringent în timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial. În general, rabinii au arătat că a se jertfi pentru 
comunitate nu era obligatoriu, dar era un act de evlavie11.
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Dumitru MANOLACHE1

RĂZBOIENI, PRIMUL PANTEON AL OŞTIRII

O, bărbat minunat, cu nimic mai prejos decât coman-
danţii eroici pe care atâta îi admirăm, care în vremea 
noastră a câştigat, cel dintâi dintre principii lumii, o biru-
inţă atât de strălucită asupra turcului! După credinţa mea, 
el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi 
stăpânirea lumii, şi mai cu seamă cinstea de căpetenie şi 
conducător împotriva turcului, cu sfatul, înţelegerea şi 
hotărârea tuturor creştinilor, de vreme ce ceilalţi regi şi 
principi catolici se îndeletnicesc cu trândăvia şi plăcerea 
ori cu războaiele civile, îşi consemna propria trăire refe-
ritoare la Marele Ştefan al Moldovei, cronicarul polonez 
Jan Dlugosz (1415-1480), sub impresia victoriei de la 
Vaslui din 10 ianuarie 1475. De numele acestui bărbat 
minunat se leagă şi înălţarea unicului panteon feudal din 
România: cel de la Războieni.

În mentalul colectiv românesc, în construcţia imagi-
narului naţional, Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt repre-
zintă, pe drept, arhetipul tradiţional, eroul care a jucat un 
rol covârşitor în istoria ţării, omul şi domnul bun, drept, 
credincios, îngăduitor cu ţăranii, aspru cu boierii, iubitor de 
ţară, strateg militar priceput, hotărât şi viteaz în încleştările 

cu duşmanii, diplomat iscusit şi mare ctitor de biserici. De 
aceea, este iubit, sanctificat, mitificat şi invocat ca salvator al 
neamului în situaţii de criză. Atributele acestui erou perfect 
au fost recunoscute şi s-au răsfrânt încă din timpul vieţii 
asupra Moldovei, pe care a condus-o 47 de ani, aducând-o 
la apogeul dezvoltării sale politice, economice şi diploma-
tice într-un ev mediu românesc agitat şi instabil. Cronicarul 
Grigore Ureche exprimă cel mai sugestiv acest lucru atunci 
când spune: Fost-au acestu Ştefan Vodă om nu mare de statu, 
mânios şi degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori 
la ospeţe omora fără judeţu. Amintrilea era om întreg la fire, 
neleneşu, şi lucrul său ştia a-l acoperi şi unde nu gândiiai, acolo 
îl aflai. La lucru de războiae meşter, unde era nevoie însuşi se 
vâra…Şi unde biruia alţii, nu pierdea nădejdea, ca ştiindu-se 
căzut jos, să rădică deasupra biruitorilor.

Marele domn a purtat 36 de bătălii după care, aşa cum 
mărturiseşte tradiţia, a ridicat câte o biserică, menită să-i 
comemoreze pe cei căzuţi în luptă. Dintre toate aceste 
lăcaşuri, cel de la Războieni se detaşează de departe, în 
primul rând pentru că a fost înălţat în urma unei înfrângeri 
a armatelor sale şi, în al doilea rând, pentru că reprezintă un 

Biserica panteon de la Mănăstirea Războieni
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adevărat panteon al oştirii, un mausoleu feudal, unic în ţară. 

Scurtă punere în temă

Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare, s-a născut 
în 1433 în Borzeşti şi a trecut la Domnul la 2 iulie 1504, la 
Suceava. Iar pre Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale 
şi plângere în mănăstire la Putna, care era zidită de dânsul, 
jale era, că plângea toţi ca pe un părinte al său, scrie Grigore 
Ureche. El a fost domn al Moldovei între 1457-1504. În 
timpul său, ţara se întindea peste toate ţinuturile Carpaţilor 
răsăriteni, până la Nistru. 

Dintre toate bătăliile purtate de el, cea de la Valea Albă 
(Războieni), din 25-26 iulie 1476, a fost cea mai amară, 
pentru că a fost pierdută. Ea marchează revanşa otomanilor 
sultanului Mehmed al II-lea (1444-1446; 1451-1481), după 
înfrângerea suferită la Vaslui cu un an în înainte.

După umilitoarea înfrângere, sultanul a adus în Moldova 
o impresionantă armată, apreciată de sursele contempo-
rane între 90.000 şi 150.000 de oameni, la care se adăuga un 
contingent de trupe muntene de 10.000-12.000 de luptători, 
pus la dispoziţie de Laiotă Basarab (1473-1477), care trecuse 
de partea turcilor. La jumătatea lunii iunie 1476, armata 
otomană a trecut Dunărea, înaintând pe Valea Siretului spre 
Suceava. După ce a întărit cetăţile, Ştefan şi-a trimis o parte 
din oaste împotriva tătarilor, reuşind să-i alunge din ţară. 
Dar, lipsit de ajutorul polonezilor şi ungurilor, domnitorul 
îşi stabileşte tabăra, cu doar aproximativ 12.000 de oşteni, 
pe valea Pârâului Alb, un afluent al râului Moldova, unde se 
fortifică cu şanţuri, palisade şi căruţe legate între ele. Bătălia 
a durat două zile, Ştefan fiind copleşit de adversar şi obligat 
să se retragă prin pădure. Şi multă vreme trăind războiul 
neales de îmbe părţile osteniţi şi turcii tot adăugându-se cu 
oaste proaspătă şi moldovenii obosiţi şi nevinindu-le ajutor de 
nici o parte au picat, nu fiştecum, ci până la moarte să apără, 
nici buruiţi dintru arme, ci stroşiţi de mulţimea turcească, 
au rămas dobânda la turci. Şi atâţea de ai noştri au perit cât 
au înălbit poiana de trupurile de a celor periţi, până au fost 
războiu. Şi mulţi dintre boierii cei mari au picat şi vitejii cei buni 
au perit, şi fu scârbă mare a toată ţara şi tuturor domnilor şi 
crailor dimprejur, dacă auziră ce au căzut moldovenii supt 
mâna păgânilor, lăcrimează cronicarul Grigore Ureche în 
al său Letopiseţ al Ţării Moldovei descriind încleştarea de la 
Războieni.

Otomanii au jefuit ţara, dar cetăţile au rezistat. La sfârşitul 
lunii august, ei se retrag fiind urmăriţi de oastea lui Ştefan 
cel Mare şi de soldaţii din Transilvania, veniţi totuşi, dar prea 
târziu. 

Urmările campaniei otomane din 1476 au fost dramatice 
pentru Moldova. Cu toate acestea, marele domn a continuat 
eforturile diplomatice pentru menţinerea coaliţiei antioto-
mane, în zadar însă. Conştientizând imposibilitatea dobân-
dirii victoriei pe termen lung cu Marea Poartă, va accepta 
să plătească tribut din nou sultanului, în a doua jumătate a 
anului 1479 sau în prima parte a anului 1480.

Urmarea marii bătălii

După desăvârşita fugire a neprietenilor din ţară, Ştefan cel 
Mare puse să strângă trupurile moldovenilor morţi, în câmpul 
cinstei pentru patrie şi lege. Oaselelor fură îngropate cu mare 
pompă în mai multe movile ce se văd şi astăzi. Iar locul unde 

s-a dat crunta bătălie se numi de atunci Războieni sau Valea 
Albă, pentru că era înălbit de oasele strămoşilor noştri. Când 
pacea se aşeză în ţară pentru o mică vreme, Ştefan se folosi de 
acel scurt repaus spre a zidi în acele locuri mănăstirea Războ-
ieni, cu următoarea inscripţie slavonească ce se află deasupra 
uşii şi pe care noi o alăturăm aice, într-o traducţie românească 
făcută de p. Ieromoahul Isaia: „În zilele bine-credinciosului 
şi de Hristos iubitoriului domn Ioan Ştefan vv, cu mila lui 
Dumnezeu domn pământului Moldovii, fiiul lui Bogdan 
vv, în anul 6984, iar al domniei lui 20 anul curgând, s-au 
rădicat puternicul Mohamed, împăratul turcesc, cu toate 
puterile oştilor sale ale Răsăritului; încă şi Basarab vv, 
chemat fiind la război, au venit cu dânsul cu toate puterile 
pământului lui. Şi au venit să robească şi să iaie pământul 
Moldovii şi au ajuns până aice, la locul ce se cheamă Valea 
Albă, şi noi Ştefan vv, cu fiiul nostru Alexandru, am ieşit 
înaintea lor aice şi am făcut cu dânşii mare război în luna 
lui iulie, în 26 de zile. Şi după slobozirea lui Dumnezeu 
biruiţi au fost creştinii de păgâni şi au căzut aice multă 
mulţime din ostaşii Moldovii. Atunce au luat şi a tria 
parte din pământul Moldovii, despre ceea lature. Mehmet 

împărat, tatăl acestui împărat a lui sultan Baiazit, şi l-au 
înfrânt moldovenii foarte rău şi i-au tăiat oastea cât abia 
au scăpat împăratul cu o samă de oaste în vase peste 
Dunărea. Deci sultan Mehmed au lăsat cuvânt la moarte să 
se facă răscumpărare despre moldoveni sângelui turcilor 
ce s-au vărsat şi ruşinii ce i-au făcut. Pentru aceea venisă 

Monumentul Eroilor de la Războieni
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fii-său, sultan Baiazit, şi alta n-au putut face nimică, fără 
cât au lovit marginea de au luat o samă de robi, precum 
mai sus am arătat. Pentru aceea, bine au voit Ioan Ştefan 
vv, cu a sa bună vrere, şi au zidit biserica aceasta întru 
numele arhistratigului Mihail, şi întru rugăciunea lui şi 
a doamnei sale Maria şi fiilor săi Alexandru şi Bogdan, şi 
întru pomenirea şi pentru sufletele pravoslavnicilor creş-
tini, care aici au pierit. În anul 7004, iar a domniei lui anul 
40 curgând, luna lui noiemvrie, în 8 zile”,

Aşa este prezentată urmarea bătăliei de la Războieni 
de către Mihail Kogălniceanu, în studiul intitulat Bătălia de 
la Războieni şi pricinile ei, 26 iulie 1476, citând o traducere 
românească veche, care se găseşte la dl. căminariul Gherasim 
Hâncul, in folio, la cap al 219, în împărăţia lui sultan Baiazet, 
fiiul lui sultan Mehmed. 

Osemintele din temelie

Pentru marele domn creştin, bătălia de la Războieni a 
fost, fără îndoială, unul dintre cele mai dureroase momente 
ale vieţii lui. La 20 de ani după aceasta, Ştefan cel Mare a 
ridicat pe locul încleştării o biserică aparte, unică în felul 
ei, un adevărat panteon sau mausoleu, întru comemorarea 
veşnică a sufletelor bravilor oşteni moldoveni care şi-au 
dăruit viaţa ca nişte mucenici pentru apărarea credinţei şi 
pământului strămoşesc. Osemintele lor au fost aşezate cu 
mare respect şi rugăciune sub temelia bisericii. Nici pisania 
citată mai sus însă, care se găseşte aşezată pe faţada sudică 
a lăcaşului din piatră şi nici cronica lui Grigore Ureche nu 
precizează cât a durat construcţia bisericii. Conform ipotezei 
istoricului Constantin Turcu (1903-1980), având în vedere 
dimensiunile reduse ale edificiului, lucrările panteonului 
ar fi fost începute la 26 iulie 1496, când s-ar fi comemorat 
trecerea celor 20 de ani de la bătălie, şi s-ar fi încheiat la 8 
noiembrie acelaşi an, în ziua hramului, adică „Sfinţii Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil”. 

Dacă turnul clopotniţă aşezat la nord-vest nu se asea-
mănă cu altele ridicate de voievod, fiind cu siguranţă un 
produs al unei epoci mai târzii,  biserica are acelaşi plan cu 
celelalte ctitorii ale viteazului domn, de la Piatra Neamţ şi 
Borzeşti, alcătuind împreună o categorie distinctă în cadrul 
stilului arhitectonic ce s-a definit atunci. 

În decursul existenţei sale, lăcaşul a suferit numeroase 
prefaceri. În timpul restaurării din anii 1975-1977, a fost 
readus la forma lui iniţială. 

Ceea ce se remarcă în mod deosebit este exteriorul împo-
dobit cu două şiruri de ocniţe sub cornişă. Singurele elemente 
care înfrumuseţează color monumentul sunt benzile de 
cărămidă smălţuită şi discurile policrome cu bumbi centrali 
de la exterior. Sculpturile lobate, specific gotice, după luneta 
portalului de la intrare, de o anume sobrietate, întregesc 
atmosfera austeră, solemnă, care caracterizează interiorul 
nepictat, special ales aşa pentru a sublinia starea de pietate 
ce trebuie să troneze în acest spaţiu sacru ce poartă sub 
ziduri osemintele martirilor creştini ai voievodului.

Biserica „Sfinţii Voievozi” din Războieni a funcţionat ca 
biserică parohială până în 1734, când a fost înfiinţată mănăs-
tirea cu obşte de călugări. În 1803, mitropolitul Veniamn 
Costachi a transformat-o în mănăstire de maici. Prin Decretul 
nr. 410/1959, mănăstirea a fost desfiinţată, iar biserica a rede-
venit lăcaş de parohie. În 1990, a fost reînfiinţată mănăstirea, 

cu obşte de maici.

Eroii rămân eroi

Decizia lui Ştefan cel Mare de a evoca de o asemenea 
manieră evenimentele din vara lui 1476 relevă o anumită 
concepţie a voievodului creştin, conform căreia eroii rămân 
eroi, indiferent de rezultatul jertfei lor. Iar orice acţiune 
împotriva Islamului, întru apărarea ţării şi credinţei, este 
binecuvântată de Dumnezeu şi demnă de a se înveşnicii. 
Din acest motiv, biserica Mănăstirii Războieni este unică. 
Deshumarea şi apoi punerea osemintelor celor ce au pierit 
în marea bătălie ca temelie noului aşezământ, informaţie 
care s-a transmis prin tradiţie, s-a dovedit a fi o realitate isto-
rică, invocată indirect în pisanie şi confirmată de cercetările 
arheologice prilejuite de lucrările de restaurare. Atunci când 
s-au desfăcut plăcile de piatră ale pardoselii şi s-a efectuat 
o secţiune pe axul longitudinal al construcţiei, s-a desco-
perit un strat consistent de resturi osteologice umane, cu o 
grosime inegală, dar continuu în întreaga suprafaţă cercetată. 
Lipseau doar craniile eroilor care au fost înhumate sub altar, 
unde însă nu s-au efectuat săpături. Aceste relicve conferă 
bisericii calitatea de adevărat panteon sau mausoleu feudal, 
primul şi unicul de acest fel din ţară. În acest context, chiar 
dacă prin proporţii şi monumentalitate biserica Mănăstirii 
Războieni nu se impune, ansamblul se înscrie printre marile 
valori ale patrimoniului istoric românesc, care dăinuie peste 
veacuri ca simbol al dragostei de libertate şi al spiritului de 
sacrificiu care înnobilează dintotdeauna acest popor.

Caracterul de spaţiu sacru este completat la Războieni 
de alte câteva monumente a căror existenţă conferă locului 
dimensiunea sfinţeniei. La sfârşitul secolului al XIX-lea, 
câţiva ofiţeri din Regimentul 15 Dorobanţi, cu garnizoana 
la Piatra Neamţ, au luat iniţiativa ridicării unui monument 
comemorativ al marii bătălii de la Războieni. Un comitet de 
iniţiativă condus de profesorul universitar V.A. Urechia s-a 
ocupat de strângerea de fonduri. Monumentul a fost realizat 
de sculptorul alsacian Visenberger şi a fost inaugurat la 27 
octombrie 1879, în cadrul unei înălţătoare sărbători patrio-
tice, devenită tradiţie. La 30 august 1903, manifestarea s-a 
desfăşurat sub directul patronaj al lui Spiru Haret, ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar un an mai târziu, aici s-a 
comemorat personalitatea domnitorului Ştefan cel Mare, 
ocazie cu care s-au distribuit în zonă 100 de exemplare din 
volumul lui Nicolae Iorga Istoria lui Ştefan cel Mare. Întrerupt 
de război, firul sărbătorii a fost reluat în perioada interbelică. 
La 1 decembrie 1923, la 5 ani de la desăvârşirea Marii Uniri, 
la monumentul de la Războieni s-a efectuat un adevărat 
pelerinaj, iar la 30 august 1940, o mare de oameni adunată 
spontan în jurul lui a dezaprobat Dictatul de la Viena. 

Chiar şi în perioada comunistă bătălia de la Valea Albă a 
fost prilej de  manifestare a patriotismului. La 25 iulie 1976, 
pe scena ridicată în apropierea monumentului au urcat, pe 
rând, Teatrul din Piatra Neamţ, Filarmonica „George Enescu” 
din Iaşi, corul veteranilor de război, precum şi alte coruri şi 
formaţii din Războieni.

În curtea mănăstirii, este amenajat Cimitirul Eroilor, unde 
sunt înmormântaţi soldaţii căzuţi în cel de-Al Doilea Război 
Mondial. Tot aici se află şi o troiţă înălţată pentru a come-
mora 500 de ani de la zidirea bisericii panteon, troiţă care îl 
înfăţişează pe Ştefan cel Mare gata de luptă, stema Moldovei 
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şi Iisus răstignit. Deasupra satului de astăzi, în pădure, mai 
există o cruce din ciment, numită Crucea lui Ştefan, care 
indică locul de unde, în timpul bătăliei, domnul Moldovei 
diriguia cruciada împotriva necreştinilor cotropitori.

În loc de încheiere

Drept încheiere, vom reproduce un citat dintr-o alocu-
ţiune a distinsului academician Dan Berindei, care spune 
următoarele cu privire la cel ce a pus temelie primului 
panteon al neamului românesc: Când Dionisie Fotino a 
alcătuit „Istoria generală a Daciei Ştefan cel Mare”, denumire 
sub care în aproape 20 de pagini cărturarul grec a înţeles să-i 
descrie faptele, voievodul continua să ocupe un loc deosebit 
în mentalul epocii. Fotino îl vedea ca pe un  „adevărat erou”, 
care  „a întins marginile ţării” şi l-a biruit şi pe Mehmet II – 
„spaima Europei întregi”, ca pe un  „învingător” şi  „triumfător”, 
aprecieri care dezvăluiau măsura în care, spre sfârşitul peri-
oadei fanariote, voievodul moldovean îşi afirma prezenţa în 
conştiinţa vremii. Dar, neîndoielnic, odată cu trezirea naţiunii, 
însemnătatea sa avea să crească, el ocupând un rol central în 
noua conştiinţă naţională şi modernizantă a românilor, într-o 
alăturare din ce în ce mai deasă cu Mihai Viteazul, amândoi 
reprezentând eroi fondatori, conducători în etape glorioase, 
meniţi să însufleţească pe toţi românii in drumul lor către o 

Românie… Se cuvine să nu îngăduim ca generaţiile viitoare 
să-şi uite datoria de recunoştinţă faţă de cel ce a fost marele 
domn al Moldovei! 

Bibliografie orientativă:

Constantin Turcu, Biserica din Războieni, în Monumente 
istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 
Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1974;

Dumitru Manolache, Războieni, biserica încolţită din 
oasele oştenilor lui Ştefan cel Mare, ziarul „Lumina”, 29 aprilie 
2010;

George Marcu (coordonator), Enciclopedia bătăliilor din 
istoria românilor, Bucureşti, Editura Meronia, 2011;

Grigore Ureche, Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au 
descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea 
scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă, Cap. Războiul lui 
Ştefan vodă, cându s-au bătut cu Mehmet beg împăratul 
turcescu şi cu muntenii la Valea Albă;

Mihail Kogălniceanu, Bătălia de la Războieni şi pricinile ei, 
26 iulie 1476, Wikisource;

Olga Sandu, Ştefan cel Mare – omul, cârmuitorul şi ctitorul, 
ziarul „Curierul Naţional”, 3 iulie 2004; 

Site-ul Primăriei comunei Războieni, judeţul Neamţ.

NOTE

1 Senior editor „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române.
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Colonel (r) Remus MACOVEI1

CIMITIRUL INTERNAŢIONAL DE ONOARE 
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN COMUNA 

MIRCEA VODĂ

La terminarea Primului Război Mondial pe teritoriul 
României erau presărate peste 400.000 de morminte ale 
ostaşilor aparţinând tuturor ţărilor care au desfăşurat acţiuni 
militare în perioada 1916-1919 pe teritoriul nostru naţional2. 
Acestea erau dispuse în 30.000 de locuri, fiind marea lor 
majoritate nesistematizate şi fără semne de căpătâi. La iniţia-
tiva următoarelor personalităţi – Iuliu Maniu, Octavian Goga, 
Nicolae Iorga, 
Mihail Sadoveanu, 
Virgil Madgearu – 
s-a înfiinţat, la 12 
septembrie 1919, 
Societatea Mormin-
telor Eroilor Căzuţi 
în Război3, care 
avea ca scop: a) de a 
descoperi locul unde 
există mormintele 
celor căzuţi pentru 
patrie; b) de a aduce 
acestor morminte 
î m b u n ă t ă ţ i r i l e 
necesare ca: ziduri 
î m p r e j m u i t o a r e , 
cruci, pietre fune-
rare, monumente, 
mausolee, împodo-
biri cu plantaţii de 
arbori vii ca: garduri, cruci, troiţe, capele etc.; c) de a îngriji ca 
ziua comemorării eroilor să fie serbată cu mare fast religios, 
şcolar, naţional şi militar4. 

Societatea era condusă de Comitetul central compus din: 
M.S. Regina Maria, preşedinta de onoare; cinci doamne, soţii de 
generali morţi în război sau în viaţă, alese de adunarea gene-
rală; I.P.S.S. Mitropolitul Primat; ministrul de Război; ministrul 
de Interne; ministrul Domeniilor; ministrul Cultelor; ministrul 
Lucrărilor Publice; secretarul general al Ministerului de Război; 
directorul Geniului din Ministerul de Război; un profesor univer-
sitar ales de colegii săi5.

Până în anul 1941 s-au înălţat 6.200 de lucrări comemora-
tive: mausolee, statui, monumente, troiţe, capele şi cimitire. 

În anii 1919-1920 s-a trecut la identificarea locurilor unde 
erau înhumate osemintele celor 19.000 de militari morţi 
în timpul luptelor din Dobrogea6. Activitatea s-a desfă-
şurat sub conducerea Comitetelor judeţene ale Societăţii 
Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război7 şi Prefecturilor din 
judeţele Constanţa, Tulcea, Durostor şi Caliacra. În perioada 

1920-1938 s-au centralizat aceste oseminte, s-au deshumat 
osemintele unor eroi dobrogeni înhumaţi în diverse locali-
tăţi din ţară şi s-au reînhumat în 5 mari cimitire: Turtucaia8 
(1926), Bazargic9 (1920), Constanţa (1921), Tulcea (1938) şi 
Mircea Vodă.

În anul 1925 a fost ales terenul, în suprafaţă de 8.000 
mp, situat în apropierea gării din Mircea Vodă, necesar reali-

zării unui cimitir 
al eroilor şi s-au 
întocmit documen-
tele de punere în 
posesie cu acest 
teren a Societăţii 
Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război. 
Lucrările la amena-
jarea acestui cimitir 
vor începe la 10 
ianuarie 1926, după 
oficierea de către 
P.S. lt. Gherontie, 
E p i s c o p u l 
Constanţei, a 
slujbei de sfinţire a 
locului şi punerea 
pietrei de temelie a 
monumentului. De 
strângerea fondu-

rilor necesare realizării construcţiilor s-a ocupat un comitet 
local al cărui preşedinte a fost C. Ştefanovici10.

Conform planificării iniţiale cimitirul trebuia realizat până 
în anul 1928. Din cauza complexităţii lucrărilor termenul nu 
a putut fi respectat, marea majoritate a acestora fiind finali-
zate la sfârşitul anului 1932. Întreaga activitate a fost coor-
donată de către reprezentanţii Societăţii Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război, plutonierii Panait Nicolae şi Mihai Vasile, 
ajutaţi de un număr mic de soldaţi detaşaţi, ale căror nume 
s-au pierdut în timp11.

Monumentul central a fost inaugurat în anul 192812, 
reprezintă un vultur, realizat din bronz, aşezat pe un posta-
ment de marmură, susţinut de patru coloane de marmură 
neagră, având următoarele dimensiuni –  2,10x1,33x1,35m. 
La rândul său, soclul monumentului, cu dimensiunile  – 
1,16x4,26x4,26mp, are formă de trunchi de piramidă, fiind 
realizat din marmură albă. La baza monumentului a fost 
amenajat un osuar în care se găsesc osemintele a 4.852 de 
militari.

Capela cimitirului
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La intrarea în cimitir a fost amplasată o capela militară 
care a fost inaugurată în 1928. Este o construcţie în stil 
bizantin, cu trei cupole, una mai mare şi joasă în centru şi 
două mici, laterale13. Capela avea pe faţadă două basoreli-
efuri din bronz cu efigiile lui Traian şi Decebal în stânga şi 
Carol şi Ferdinand în dreapta14. Pictura interioară va fi reali-
zată în 1932.

În perioada 1928-1932 au fost centralizate osemintele 
a 5.160 militari: 1.317 români (99 cunoscuţi, 1.218 necu-
noscuţi); 1.066 ruşi (78 cunoscuţi, 988 necunoscuţi); 504 
germani (76 cunoscuţi, 428 necunoscuţi); 2.028  bulgari (134 
cunoscuţi, 1.894 necunoscuţi); 225 sârbi (1 cunoscut, 244 
necunoscuţi)15.

Ca urmare a hotărârii Societăţii „Cultul Eroilor” din 11 
iunie 193816 în localitatea Mircea Vodă se constituie la data 
de 22 iunie 1938 următorul comitet al Societăţii „Cultului 
Eroilor” (vezi anexa nr. 1): preşedinte – Ene Manea – preot; 
vicepreşedinte – Vasiel Cantacuz – primar; secretar – Mihai 
Pârvan – notar; membri – Istrati Petru, şeful de post; Oprea 
Dinu, agent fiscal; Ioan Filip, directorul şcolii.

Acest comitet avea menirea să asigure paza şi întreţi-
nerea elementelor existente şi să asigure reorganizarea 
cimitirului în funcţie de numărul militarilor deshumaţi de 
pe raza judeţului şi care urmau să fie reînhumaţi la Mircea 
Vodă. Comitetul urma să adune fondurile necesare realizării 
lucrărilor, iar Societatea „Cultul Eroilor“ urma să asigure până 
la 600.000 de lei17. Aceste măsuri s-au luat ca urmarea hotă-
rârii Societăţii „Cultul Eroilor” ca pe raza comunelor sau pe 
proprietăţile private să nu mai rămână decât cimitirele sau 
grupurile de morminte a căror organizare şi întreţinere se 
obligă să o suporte autorităţile sau proprietarii respectiv. La 
finalizarea cimitirului, în anul 1941, la Mircea Vodă erau înhu-
mate osemintele a 5.302 militari (423 identificaţi şi 4.879 
neidentificaţi) – români, germani, austrieci, ruşi, bulgari, 
sârbi, polonezi – căzuţi pe timpul luptelor din Primul Război 
Mondial pe teritoriul judeţelor Constanţa, Tulcea, Caliacra şi 
Durostor18.

Prin purtarea de grijă a P.S. lt. Episcop Gherontie al 
Constanţei, slujirea în capelă, cât şi pomenirea celor căzuţi, 
a fost rânduită la trei călugări, care se îngrijeau şi de paza 
şi întreţinerea cimitirului. După canoanele vieţii monahale 
se slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi, iar la Sfântul Jertfelnic 
erau pomeniţi eroii cei mutaţi la Domnul19. Pentru aceştia a 
fost amenajat un schit, pe latura opusă Capelei Militare.

După începerea celui de-Al Doilea Război Mondial pentru 
Cimitirul de Onoare din Mircea Vodă a început o perioadă 
grea, toate autorităţile lăsându-l în părăsire.

În anul 1948 odată cu desfiinţarea Aşezământului Naţi-
onal „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor20, cimitirul trece în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, iar începând 
cu anul 1975 în administrarea Primăriei comunei Mircea 
Vodă21. 

În perioada 1977-1978 a fost refăcută pictura Capelei 
Militare, de către P.C. Părinte pictor Lembrau22.

Începând cu 1 ianuarie 1987 Primăria Mircea Vodă, în 
baza unui contract de închiriere, pune la dispoziţia fami-
liei Bălan, pentru o perioadă de 5 ani, contra unei chirii 
anuale, spaţiul pe care este amplasat Cimitirul Eroilor23. Cu 
această ocazie, Capela Militară este transformată în depozit 
de cereale, schitul călugărilor în cârciumă, iar în apropierea 
mormintelor au fost organizate ţarcuri pentru animale. 

La 24 aprilie 1991, Protoeria Medgidia obţine avizul favo-
rabil al Primăriei Mircea Vodă pentru „repunerea în drepturi” 
a capelei ortodoxe din incinta cimitirului, dar familia Bălan 
nu este de acord cu evacuarea spaţiului. Urmare a campa-
niei de presă declanşată de preotul Vârlan Vasile, sprijinit 
de Asociaţia Cultul Eroilor Constanţa şi a sentinţei publice a 
Judecătoriei Medgidia în dosarul nr. 3404/1991 familia Bălan 
va fi evacuată din cimitir24.

În perioada imediat următoare cimitirul este salubrizat, 
fiind îndepărtate grajdurile şi ţarcurile pentru animale.

Prin strădania PC Vârlan Vasile şi a enoriaşilor săi s-au 
executat lucrări de întreţinere şi a fost amenajat sfântul altar, 
unde s-a turnat o masă din beton.

La 7 noiembrie 1993 capela a fost sfinţită şi transformată 
în biserică de către IPS Arhiepiscopul Florea Lucian al Tomi-
sului (vezi anexa nr. 2). La această activitate au participat 
reprezentanţii Prefecturii, Ministerului Apărării Naţionale, 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, Uniunii Naţionale a Vete-
ranilor de Război şi elevi de la Şcoala Generală din Mircea 
Vodă25.

În spaţiul vechiului schit a fost cazată familia cântăreţului 
bisericesc Lupu Gigi, cu sarcina de a păzi şi îngriji cimitirul.

Prin grija comandantului Marinei Militare, amiralul 
Gheorghe Anghelescu, în anul 1992, Regimentul 40 Meca-
nizat „Călugăreni” din Medgidia a primit în responsabilitate 
Cimitirul de Onoare Mircea Vodă, fiind obligat să participe la 
întreţinerea acestuia şi să organizeze ceremonialele militare 
şi religioase cu ocazia Zilei Eroilor26. Militarii acestei unităţi au 
plantat în anul 1993 câteva zeci de arbori tuia, achiziţionaţi 
de Consiliul Judeţean şi Comandamentul Marinei Militare27. 
În acelaşi an s-a reuşit de către Consiliul Judeţean Constanţa 
asfaltarea drumului de acces la cimitir şi amenajarea parcării.

În anul 1999, din iniţiativa preşedintelui Asociaţiei Naţi-
onale Cultul Eroilor – filiala Constanţa, contraamiralul (r.) 
Marcel Dragu, pe părţile laterale ale monumentului au fost 
montate 4 plăci de marmură cu inscripţii în română, bulgară, 
rusă şi germană cu următorul conţinut: Ca un simbol al vite-
jiei şi onoarei militare, în acest cimitir îşi duc somnul de veci, 
împreună români, ruşi, germani şi bulgari, căzuţi în Primul 
Război Mondial28.

În anul 2001, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă 
a I.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a hotărât ca în 
cadrul Aşezământului comemorativ de la Mircea Vodă să se 
întemeieze o mănăstire, în biserica mănăstirii urmând să se 
rânduiască o permanentă pomenire şi cinstire a eroilor la 
Sfânta Liturghie29.

În anul 2005, având în vedere gradul ridicat de degra-
dare al cimitirului, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, 
aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului, 
demarează acţiunea de restaurare a acestuia. Demersul va 
fi susţinut şi de Primăria Mircea Vodă, Prefectura şi Consiliul 
Judeţean Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului.

Reabilitarea cimitirului se va realiza în perioada 2005-
2007 după Proiectul Tehnico-Economic realizat de Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor şi a vizat repararea tuturor 
componentelor cimitirului, începând cu capela, până la 
amenajarea aleilor exterioare şi a parcărilor. A fost deja 
degajat spaţiului perimetral exterior al ansamblului, s-a 
înlăturat asfaltul aleilor interioare şi s-au făcut excavări între 
parcelele de onoare în scopul de a le scoate în evidenţă. Cea 
mai mare parte a crucilor a fost curăţată manual, astfel încât 
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numele soldaţilor a devenit vizibil30. Au fost turnate din nou 
6 cruci, care nu au mai putut fi restaurate31. 

S-au finalizat inclusiv iluminatul de către Enel Constanţa 
şi alimentarea cu apă, rigolele şi canalizarea de către Raja 
Constanţa. Fondurile necesare au fost asigurate de către 
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Consiliul Judeţean 
Constanţa (150.000 
lei – vezi anexa nr. 
3) şi din sponsoriză-
rile unor oameni de 
afaceri. Remarca-
bilă este implicarea 
s u b p r e f e c t u l u i 
Claudiu Iorga Palaz 
care s-a ocupat 
personal de reali-
zarea în termen a 
lucrărilor.

La 3 noiembrie 
2007 a avut loc 
o impresionantă 
ceremonie prile-
juită de finalizarea 
lucrărilor de reabili-
tare a Cimitirului Internaţional de Onoare „Mircea cel Bătrân”. 
La eveniment au participat reprezentanţi ai Preşedinţiei 
României, Parlamentului, Guvernului, diplomaţi acreditaţi în 
România, veterani de război, cadre în rezervă şi în retragere, 
oficialităţi din administraţia publică, elevi, studenţi şi mulţi 
localnici. De remarcat prezenţa unor delegaţii străine, din 
Bulgaria şi Germania32.  Slujba religioasă ecumenică a fost 
săvârşită de un sobor de preoţi în frunte cu I.P.S. Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului. Au fost intonate imnurile de stat şi 
arborate  drapele de stat ale Bulgariei, Germaniei, Federaţiei 
Ruse şi României, ţări ai căror eroi odihnesc în Cimitirul Inter-
naţional de Onoare „Mircea cel Bătrân”. 

În urma restaurării, Cimitirul Internaţional „Mircea cel 

Bătrân” din Mircea Vodă se compune din: Biserica cu Hramul 
Înălţarea Domnului; 6 parcele cu 440 de cruci (4 cu 95 de 
cruci – români, germani, ruşi şi nemţi; 2 cu 30 de cruci – una 
comună pentru ruşi şi bulgari şi una pentru germani), în 
dreptul fiecăreia fiind amplasat câte un tun; monumentul 
central; 4 monumente mici, în dreptul parcelelor mari; schitul 

pentru călugări.
În urma execu-

tării lucrărilor de 
reabilitare, la 28 
iunie 2010, Cimi-
tirul Internaţional 
al Eroilor „Mircea 
cel Bătrân” a fost 
declarat printr-un 
ordin al Ministe-
rului Culturii şi 
Cultelor, Monu-
ment memorial 
Categoria „A” (vezi 
anexa nr. 4). 

Astăzi în chiliile 
mânăstirii de la 
Mircea Vodă locu-

iesc 4 măicuţe, având ca stareţă pe maica Veniamina Badea. 
Acestea printre rugăciuni şi candele aprinse, lucrează cu 
drag la fiecare mormânt sădind o floare, udând cu o lacrimă 
jertfa celor care le-au apărat ţara şi credinţa33.

În anul 2011, prin grija măicuţelor din Mânăstirea cu 
haramul Înălţarea Domnului şi cu ajutorul financiar al credin-
cioşilor din Mircea Vodă, a fost înălţată o troiţă în cinstea 
eroilor din Primul Război Mondial. Troiţa este amplasată pe 
perimetrul exterior al Cimitirului Internaţional de Onoare 
„Mircea Vodă”, pe latura dinspre drumul naţional Constanţa-
Bucureşti. Pe placa de marmură este inscripţionat urmă-
torul îndemn: Iubeşte-l pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi!

NOTE

1 Preşedintele filialei Constanţa a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor“.
2 Col. Vasile Moldovan, Delia Ariciu, Cinstirea celor care s-au jertfit pentru 

ţară, în „Observatorul militar”, nr. 43/1997. 
3 Aceasta îşi va schimba denumirea în Societatea „Cultul Eroilor” în anul 

1927 şi în Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor.
4 Statutul Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război, art.3.
5 Ibidem, art.16.
6 Arhiva Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor (în continuare A.A.N.C.E.), 

filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
7 Comitetele judeţene erau formate din: 5 doamne soţii de ofiţeri, gene-

rali superiori, ori inferiori, morţi în război ori în viaţă, alese de adunarea 
generală; faţa bisericeasca cea mai înaltă din capitala judeţului; coman-
dantul militar cel mai înalt în grad din localitate; prefectul judeţului; 
primarul oraşului; comandantul cercului de recrutare; inginerul-şef 
al judeţului; un profesor de cea mai înaltă treaptă a învăţământului; 
comandantul companiei de jandarmi. (Statutul Societăţii Mormintelor 
Eroilor Căzuţi în Război, art.18).

8 Astăzi poartă denumirea de Cimitirul de Onoare Şumenţi (Daidâr)/
Bulgaria.

9 Astăzi poartă denumirea de Cimitirul Eroilor din Dobrici (Bazargic)/
Bulgaria.

10 Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.
11 A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
12  Florica Postolache, Album Arta Monumentală a litoralului, oraşului şi 

judeţului Constanţa, Constanţa, 1973.
13 Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.

14 În anul 1948 acestea au fost demontate şi ascunse în pământ de un 
localnic. După 1990, acesta le-a predat autorităţilor locale. Acum 
cele două basoreliefuri se află la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, din 
Constanţa.

15 www.once.ro 
16 Arhivele Naţionale Judeţene Constanţa, Fond Prefectură Constanţa, 

dosar nr. crt. 52/1938, f. 80.
17 Ibidem, f. 82.
18 www.once.ro. 
19 Conform documentarului pus la dispoziţie de maica Veniamina Badea.
20 Decretul nr.1.009/1948, „Monitorul Oficial” nr. 124 din 31.05.1948.
21 Decretul Consiliului de Stat nr.117/1975.
22 A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 6/1992, f. 19.
23 Aurelia Voineagu Lăpuşanu, Cimitirul Eroilor – reşedinţa de la ţară a fami-

liei Bălan?, în „Cuget Liber”, joi, 20 februarie 1992.
24 Ibidem.
25 A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 6/1992, f.19.
26 A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
27 A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 2/1993, f. 47.
28 Ibidem.
29 Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.
30 www.once.ro. 
31 Teodora Dumitraşcu, Cimitirul Internaţional Mircea Vodă, renăscut din 

ruine, în „Ziua de Constanţa”, 7 iunie 2010.
32 www.once.ro. 
33 Documentar pus la dispoziţie de maica Veniamina Badea.

Întreținerea mormintelor eroilor de către maicile mănăstirii de la Mircea Vodă
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Comandor dr. Marian MOŞNEAGU1

CATARGE CĂTRE ETERNITATE, ÎNTRU MEMORIA 
JERTFEI  MARINARILOR ROMÂNI

Deşi iniţiative privind 
realizarea unui monument 
dedicat eroilor Marinei 
Române datează de la 
începutul secolului XX, 
după mai bine de un secol 
breasla marinarilor nu a 
reuşit să finalizeze unul din 
marile proiecte avansate 
de persoane fizice, Liga 
Navală Română, fundaţii şi 
asociaţii etc. 

Parte dintre aceste 
iniţiative le-am prezentat 
detaliat în volumul „Eroii 
Marinei Române”2, apărut 
în 2009, în Colecţia „Cultul 
Eroilor” iniţiată de Oficiul 
Naţional pentru Cultul 
Eroilor, cu speranţa că edilii 
Constanţei şi ai altor oraşe-
porturi româneşti vor avea orgoliul să înnobileze falezele cu 
o asemenea ctitorie.

Primele proiecte

În anul 1912, comandorul Constantin Ciuchi şi echi-
pajul navei sale au ridicat la Ciupercenii Noi, jud. Dolj un 
obelisc înălţat pentru a evoca înfruntarea dintre bateria 
,,Perseverenţa” şi monitorul turc ,,Podgoriçe”, cu următoarea 
inscripţie: În memoria fericitului succes de la 7 noiembrie 1877, 
când bateria ,,Perseverenţa”, comandată de maiorul D. Maican, 
comandantul bateriilor de coastă, cu trei mortiere de 150 mm 
comandate de locotenentul Peticari, sublocotenentul Mardare 
şi sublocotenentul Mănescu C. [...] au scufundat monitorul turc 
,,PODGORIŢA”, remorcherul ,,SOCRATE” şi două şlepuri […]3.

La 17 septembrie 1912 a fost ridicat în apropiere de 
Hârşova, din piatră şi granit, pe un soclu de piatră 1020 x 
2300, Monumentul dedicat ostaşilor victime ale scufundării 
şalupei ,,Trotuşul”, semnat C. Boboc şi restaurat în anul 19694.

La 15 august 1943, cu prilejul Zilei Marinei, în cadrul 
unei pioase solemnităţi, s-a oficiat sfinţirea Troiţei Grupului 
Navelor Grănicereşti Brăila, la care au luat parte familiile 
eroilor Grupului căzuţi în războiul sfânt, autorităţile mili-
tare şi civile din garnizoană şi personalul Grupului cu fami-
liile. Slujba religioasă a fost oficiată de confesorul garni-
zoanei, preotul căpitan Gomolea Anghel şi preotul Niculae 
Constantin de la Biserica ,,Maica Domnului”, răspunsurile 
fiind date de corul Catedralei.

Locotenent-colonelul Paul Morfei, fost comandant de 

batalion al căpitanului post-mortem Lazăr Gabriel, a arătat 
faptele de arme şi eroismul său iar locotenent-colonelul 
Teodor Alexianu, comandantul Grupului, a evidenţiat impor-
tanţa luptei dusă în Răsărit şi recunoştinţa faţă de eroi, prin 
ridicarea acestei troiţe, depunând o jerbă de flori5.

În anul 1957, filiala Galaţi a Asociaţiei Voluntarilor pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei a dezvelit la km 6 pe malul Cana-
lului Măcin o piatră memorială pe care a fost scris: În acest 
loc, în noaptea de 7-8 iunie 1877 flota româno-rusă a scufundat 
monitorul turc ,,DUBA SEIFY”. Glorie eroilor marinari români şi 
ruşi care au luptat împotriva turcilor pentru independenţa naţi-
onală a României6.

Un alt monument a fost înălţat la Smârdan – Brăila, în 
anul 1977, cu ocazia sărbătoririi centenarului Independenţei 
de stat a României.

Pe 6 septembrie 1997, Comitetul de Direcţie al Ligii 
Navale Române şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război au sfinţit o troiţă închinată memoriei marinarilor, 
infanteriştilor marini şi grănicerilor căzuţi la datorie pentru 
apărarea Deltei Dunării şi a Basarabiei în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial. În prezenţa a 50 de membri ai ligii, 
dintre care 12 veterani de război, pe timpul ceremoniei au 
fost rememorate faptele de arme ale celor 1.400 de marinari 
militari şi civili care între 22 iunie-26 iulie 1941 au dus lupte 
grele la gurile Dunării7.

Pe troiţă a fost montată o placă pe care sunt trecute 
navele care au participat la acţiunile de luptă, precum şi 
numele celor 11.000 de militari români morţi care s-au jertfit 

Festivitate de decorare în portul Constanța



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

108EROICA

în luptele navale din Marea Neagră.
La 15 august 1998, filiala Drobeta-Turnu Severin a dezvelit 

Monumentul Eroilor Marinari. Pe soclul acestuia a fost aşezat 
un masiv tronconic din granit, pe care este montată o placă 
de marmură având încrustate cuvintele istoricului Nicolae 
Iorga: Ştie să moară pentru ţară numai acela care a ştiut să 
trăiască pentru dânsa. Peste masivul de granit este aşezat un 
ancorot metalic, simbol al marinarilor de pretutindeni8.

Epopeea Monumentului Marinarilor Români

În nr. 8-12/1920 al ,,Revistei Maritime” se face apel la 
familii, rude, prieteni, cunoscuţi sau comandamente de 
a trimite fotografiile şi notele biografice ale marinarilor, 
ofiţeri şi trupă, morţi în campanie, pentru a fi publicate. De 
asemenea, este publicată o Listă de subscripţie pentru ridi-
carea monumentelor marinarilor morţi în campanie, printre 
donatori numărându-se ,,Revista Maritimă” cu 200 lei şi 
căpitanul (viitorul viceamiral şi cavaler al Ordinului ,,Mihai 
Viteazul”) Preda Fundăţeanu, cu 100 lei9.

La 6 februarie 1930 un mare număr de ofiţeri a participat 
la Balul Marinei, organizat la Bucureşti în scopul strângerii 
de fonduri pentru ridicarea unui monument al marinarilor 
morţi în Primul Război Mondial10.

Iniţiativa înălţării unui monument în memoria marina-
rilor căzuţi la da torie s-a înscris încă din 1938 printre obiec-
tivele de frunte ale Ligii Navale Române, susţinută în solidar 
de Asociaţia ,,Cultul Eroilor”.

Urmărind să sensibi lizeze opinia publică, Co mitetul de 
iniţiativă pentru ridicarea Monumentului Eroilor Marinari a 
lansat următorul apel: O singură categorie de eroi nu are până 
acum monument: marinarii, deşi ambele maluri ale Dunării, 
de la Turnu Severin până la gurile ei, ţărmurile şi fundul Mării 
Negre, de la Vâlcov la Balcic sunt presărate cu osemintele lor. 
Chiar mările şi oceanele îndepărtate au primit în adâncurile lor 
cutreierătorii români.

A sosit vremea să se facă dreptate şi acestor modeşti eroi 
ai apelor, în luptă aprigă cu primejdia chiar în timp de pace, 
căzuţi la datorie nu numai pe puntea navelor, dar şi la uscat, 
ca infanterişti ori tunari, sau în aer, ca aviatori.

La Calafat, în războiul Independenţei, marinarii au ajutat 
şi apărat trecerea oştirii noastre peste Dunăre în 1913; mari-
narii au luptat cu dârzenie la Turtucaia, Rasova, Hârşova, 
Galaţi, Ghecet, Vâlcov şi au îndurat, cot la cot cu camarazii de 
la uscat, toate încercările războiului de întregire. Au salvat tot 
materialul plutitor al Statului şi particular în Delta Dunării, au 
ţinut în stăpânire această parte a Dunării, au izgonit trupele 
bolşevice din Deltă.

Comitetul face apel la dragostea cu care întreaga suflare 
românească a înconjurat totdeauna pe marinarii noştri, cu 
această iniţiativă – îmbrăţişată cu toată căldura de I.P.S.S. Dr. 
Miron Cristea, Patriarh al României, prim-ministru şi preşe-
dinte al Soc. „Cultul Eroilor”, să poată fi dusă la bun sfârşit.

Drept recunoştinţă faţă de marile înfăptuiri marinăreşti, 
să ne îndeplinim cu toţii sfânta datorie de a ne da obolul 
pentru a vedea ridicat cât mai curând monumentul pe care 
neamul şi ţara îl va dura eroilor noştri marinari.

Apelul este semnat de comitetul de iniţiativă care are 
următoarea compunere:

Preşedinte: general Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi 
Marinei; vice-preşedinte: contraamiral Gheorghiu Alexandru, 

secretar general al Aerului şi Marinei; amiral Ioan Coandă, vice-
preşedintele Ligii Navale Române; contraamiral Bărbuneanu P., 
comandantul Marinei Regale; ing. inspector general Mihalopol, 
director general P.C.A.; contraamiral (r) Păiş Nicolae, directorul 
Marinei Comerciale; comandor Constantinescu N., directorul 
S.M.R.; ing. inspector general Ionescu Corneliu, directorul N.F.R.; 
comandor (r) Nedelcu Octav, directorul SALVAMAR; comandor 
adjutant Fundăţeanu Preda, preşedintele F.R.S.N.; comandor 
Bardescu Alexandru, directorul Construcţiilor Navale.

În solidar a acţionat şi Liga Navală Română care a difuzat 
propriul său apel:

Întreaga presă a reprodus – parţial sau integral – apelul 
lansat de comitetul de iniţiativă pentru ridicarea unui 
monument destinat să reamintească eroismul marinarilor 
noştri căzuţi la datorie atât în timp de pace cât şi în cele trei 
războaie – al Independenţii, Balcanic şi de Întregire – pe apă 
pe uscat şi în văzduh, pe ţărmuri româneşti sau pe îndepăr-
tatele meleaguri cutreierate de navigatorii noştri.

Semnalul a fost dat de mult, încă din 1929, de d. C-dor 
Negulescu, actualul secretar al Ligii Navale Române, prin 
coloanele ziarului „Universul”: „Toate armele au ridicat 
monumente celor căzuţi numai marinarii nu au până acum 
nici unul, care să arate că şi ei ş-au îndeplinit sfânta datorie 
de a-şi da viaţa pentru Patrie şi Tron, viaţă ce nu o precupe-
ţesc nici în timp de pace, ei fiind veşnic în campanie”.

Acest monument va fi o îndoită pildă.
Fiecare trecând pe lângă el va vedea că nu sunt uitaţi cei 

morţi pentru Patrie şi va auzi glasul celor ce zac pe ţărmuri 
sau funduri de ape îndemnând: „Noi ne-am făcut datoria 
murind, faceţi-o şi voi muncind şi pregătindu-vă a ne imita”.

Liga Navală Română a atras deseori atenţia asupra acestei 
uitări, asupra acestei îndelungi amânări.

A trebuit ca în fruntea tânărului Minister al Aerului şi 
Marinei să vină d. G-ral adj. Paul Teodorescu, omul faptelor, 
ca să releveze această uitare, la adunarea generală a Soc. 
„Cultul Eroilor”. Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Miron Cristea, Patri-
arhul României, a îmbrăţişat cu toată căldura iniţiativa şi 
s-a alcătuit comitetul pentru construcţia mult aşteptatului 
monument.

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ care, în zece ani de existenţă, a 
avut prilejul să constate neţărmurita dragoste pentru mare 
şi marinari pe care întreaga ţară o manifestă mai ales de 
„Ziua Marinei”, îndeamnă pe mic şi mare, de la munte ori de 
la şes, să răspundă apelului lansat de comitetul monumen-
tului marinarilor cu aceiaşi dragoste ca şi în trecut, când ea a 
apelat pentru nava-şcoală „MIRCEA”.

Ziua de 8 septembrie e bine venită: pe lângă atâtea bucurii 
cu caracter naţional, aduceţi şi această mângâiere sufletelor 
marinarilor eroi11.

Marţi, 29 noiembrie 1938, la ora 21.00, în sala Dalles 
a avut loc concertul domnului Alexandru Lupescu, prim 
bariton al Operei Române şi fost elev al Şcolii de Marină, 
pentru sporirea fondului Monumentului Marinarilor Eroi. 
Concertul a fost precedat de conferinţa comandorului Aurel 
Negulescu cu tema ,,Eroismul marinarilor”12. 

Până la 1 decembrie 1938 la Comandamentul Marinei se 
adunase suma de 458.737 lei13.

A doua iniţiativă luată de Liga Navală Română, după 
subscripţia organizată pentru o nouă navă-şcoală, a fost ridi-
carea unui monument pentru eroii căzuţi la datorie. Ea a fost 
susţinută de generalul adjutant Paul Teodorescu, ministrul 
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Aerului şi Marinei, care în plină şedinţă a adunării generale 
a Societăţii ,,Cultul Eroilor” din 1938, a promis tot sprijinul 
moral şi material, prilej cu care a semnalat faptul că marinarii 
morţi sunt singurii cărora nu li s-a ridicat un monument. 
Toate armele au înălţat câte un monument eroilor căzuţi la 
datorie, singura Marina nu avea unul care să amintească tovă-
răşia de sânge a celor care au luptat pe apă şi pe uscat – se 
menţionează cu împărtăşit regret în paginile revistei ,,Marea 
Noastră”14.

I.P.S.S. dr. Miron Cristea, patriarhul României, prim 
ministru şi preşedinte al Societăţii ,,Cultul Eroilor” a îmbră-
ţişat cu căldură propunerea şi un comitet de acţiune a luat 
fiinţă în frunte cu ministrul Aerului şi Marinei, L.N.R. fiind 
reprezentată de contraamiralul Ion Coandă.

În şedinţa Comitetului Central al L.N.R. din 3 iunie 1938, 
comandorul Aurel Negulescu a informat participanţii că în 
ziarul ,,Universul” a apărut un articol intitulat ,,Eroii marinari”, 
din care reieşea că toate armele au ridicate monumente 
închinate eroilor lor, numai marinarii morţi în războaiele din 
1877, 1913 şi 1916 nu-şi au monumentul lor. S-a propus ca 
farul mic din Constanţa să fie transformat în monument, apli-
cându-i-se o placă comemorativă, iar căsuţa veche de lângă 
acel far să servească de lăcaş pentru Muzeul Marinei. Comi-
tetul a aprobat ca viceamiralul Ioan Bălănescu, consilierul N. 
Papadat şi comandorii Octav Nedelcu şi Aurel Negulescu să 
se ocupe de această problemă15.

La 22 septembrie 1938 a avut loc, sub preşedinţia contra-
amiralului Ion Coandă, şedinţa Consiliului de Direcţie al 
L.N.R., la care au participat, ca membri, contraamiralul Petre 
Bărbuneanu, Emanoil Bucuţa, generalul N. Negreanu, ing. 
N. Georgescu, consilierul N. Papadat, comandorul Octav 
Nedelcu, comandorul Aurel Negulescu şi N. Georgescu, 
pensionar S.M.R. Pe ordinea de zi a figurat şi prezentarea 
scrisorii artistului plastic Aurel Bordenache, datată 8 septem-
brie 1938: 

Domnule Preşedinte,
Am citit în ziare apelul făcut de L.N.R. în vederea ridicării 

unui Monument al marinarilor eroi căzuţi în război.
În amintirea tatălui meu care a fost elev al vechii Şcoli de 

Marinari şi Geniu (Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină 
– n.a.), cât şi având în vedere legăturile sufleteşti ce le am cu 
Marina românească prin naşul meu, comandorul Aurel Negu-
lescu, actualul secretar general al L.N.R., vă aduc la cunoştinţă 
că doresc să fac o danie Marinei Româneşti, executând fără nici 
o răsplată materială ,,Monumentul Marinarilor”.

În felul acesta, apelul L.N.R. nu va fi rămas fără răsunet şi 
primul bun deşi modest început, se poate face dacă Onor 
Comitetul L.N.R. binevoieşte să primească dania mea.

Ca mărturie a putinţei lucrului meu aduc faptul că tot eu 
am făcut danie şi executat întreaga decoraţiune sculpturală 
a Monumentului Eroilor de la Mărăşti (şi dumneavoastră 
cunoaşteţi desigur impunătoarele proporţii ale acestui 
monument), precum am mai făcut tot fără răsplată materială 
Monumentul aviatorului Adamiu din Botoşani.

Se înţelege că dania mea priveşte partea artistică a 
execuţiei, rămânând ca L.N.R. să contribuie numai la chel-
tuielile pur materiale înfăptuirii monumentului, mijloacele 
mele neîngăduindu-mi să dăruiesc şi lutul, turnatul, bronzul 
sau piatra ş.a.

În cazul că Onor Comitetul L.N.R. primeşte dania mea 
urmează să fac schiţele necesare, pentru a arăta cum înţeleg 

să înfăptuiesc monumentul.
Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea deose-

bitei mele stime.
A. Bordenache.
De asemenea, comandorul Aurel Negulescu a citit propu-

nerea scrisă din partea artistului A. Lupescu care îşi oferea 
concursul său artistic pentru organizarea unei suite de 
concerte la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Arad, Oradea, 
Braşov, Galaţi, Brăila şi Ploieşti. Beneficiile obţinute din susţi-
nerea acestor concerte, estimate la 10.000 lei în Capitală şi 
câte 8.000 în celelalte oraşe, urmau să completeze fondurile 
necesare ridicării Monumentului Marinarilor Eroi.

Comitetul a aprobat ca această ofertă să fie trimisă Minis-
terului Aerului şi Marinei16.

Prin Ordinul nr. 6871 din 15 noiembrie 1938, general adju-
tant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei comunica 
Ţinutului ,,Marea”: Cu Înalta aprobare a M.S. Regelui şi bine-
cuvântarea păstorească a Sanctităţii Sale Patriarhul României 
dr. Miron Cristea, am luat iniţiativa ridicării unui monument 
pentru eroii marinari morţi în Războiul de Întregire a Neamului.

Acest monument, păstrând memoria eternă a acelora 
care prin jertfele lor pe apă au contribuit împreună cu cama-
razii lor de aer şi de uscat la întărirea Neamului, va fi un 
îndemn pentru generaţia prezentă şi viitoare la menţinerea 
spiritului marinăresc şi de sacrificiu în toate împrejurările de 
luptă cu elementele naturii şi de apărare a graniţelor Ţării pe 
apă.

 Opera ce urmează a se înfăptui va trebui să reprezinte 
mândria Ţării şi în special a teritoriului ei limitrof cu marea, 
adică a ţinutului Dobrogea.

În acest scop am învederat ca monumentul să fie ridicat 
pe bulevard (B-dul General Averescu – n.n.) în locul destinat 
monumentului Dobrogei, loc cel mai potrivit spre a fi întot-
deauna în văzul tuturor navigatorilor. Monumentul Dobrogei 
ar putea fi ridicat cândva în interiorul Ţinutului, la un loc de 
întretăiere al drumurilor de la Nord la Sud şi de la Est la Vest, 
spre a fi în văzul tuturor călătorilor care circulă în acel Ţinut.

Fiind încredinţat că şi Domnia Voastră împărtăşiţi înfăp-
tuirea propusă, vă rog să binevoiţi a da curs acestei dorinţe a 
marinarilor de a ridica monumentul lor în locul indicat mai sus, 
dând cuvenita aprobare şi primind asigurarea deosebitei mele 
consideraţii17.

Cu adresa nr. 34882 din 21 noiembrie 1938, primarul N. 
Nicolau confirma acceptul Primăriei Constanţa, ,cu atât mai 
mult că pentru ridicarea Monumentului Dobrogei, în afară de 
aşezarea pietrei fundamentale, nu s-a mai luat nici o măsură. 
Cum însă hotărârea de a se ridica acel monument a fost luată 
de Guvern şi nu de Primărie, se considera oportun ca minis-
trul Aerului şi Marinei să facă cele necesare pentru anularea 
vechii dispoziţiuni18.

Duminică, 3 decembrie 1939, la Sfânta Patriarhie a avut 
loc adunarea generală a Asociaţiei ,,Cultul Eroilor” de sub 
preşedinţia I.P.S. Nicodim, patriarhul României. 

Cu prilejul acestei adunări, comandorul Aurel Negulescu, 
secretarul general al L.N.R. a subliniat: O datorie de conştiinţă 
mă obligă ca în numele Ligii Navale Române, al cărei preşe-
dinte activ este M.S. Regele şi vicepreşedinte dl. amiral Coandă, 
care se scuză că nu a putut fi de faţă la această înălţătoare 
adunare, să exprim prinosul de recunoştinţă al asociaţiei ce 
reprezint pentru căldura cu care a îmbrăţişată de Asociaţia 
,,Cultul Eroilor” ideea ridicării unui monument eroilor marinari 
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căzuţi la datorie pe ape, pe uscat şi în aer, singurii care nu aveau 
până acum unul.

Urăm din toată inima prosperitate Asociaţiei ,,Cultul 
Eroilor” şi rugăm pe Atotputernicul să ocrotească Ţara noastră, 
spre a nu da prilej asociaţiei să îngrijească şi de alte morminte 
proaspete19.

În vederea alegerii celei mai potrivite soluţii arhitectu-
rale, a fost lan sat un concurs de cre aţie, îndelung mediatizat 
în presa vremii, proiec tele fiind jurizate de o comisie prezi-
dată de ge neralul adjutant Paul Teodorescu20.

 În anul 1939, această iniţiativă părea să se materializeze la 
Constanţa, Monumentul Eroilor Marinei având avi zul Primă-
riei de a fi am plasat în faţa statuii poe tului Mihai Eminescu, 
pe un masiv cu fundaţie de blocuri şi ziduri de apă rare de piatră, 
intrat în mare, pe marginea pro menadei Cazinoului.

Printr-o adresă, şeful Diviziei a V-a solicita directorului 
Direcţiei Porturilor Maritime să intervină la Rezidenţa Regală 
pentru a dispune ca municipiul Constanţa şi Antrepriza 
Ioanovici să elibereze platforma din dreptul amplasamen-
tului Monumentului pentru a putea să se organizeze şanti-
erul şi anume, pe o distanţă de 30 metri la nord de colţul 
bulevardului, unde urma să se construiască Monumentul21.

Valoarea materialelor necesare pentru executarea 
platformei Monumentului Eroilor Marinari şi unele lucrări 
premergătoare s-au cifrat la 900.000 lei22.

Monumentul urma să fie amplasat pe marginea prome-
nadei Cazinoului Constanţa. Prin Caietul de sarcini se speci-
fica necesitatea transportării a circa 1.800 tone de piatră 
brută în blocuri cu o greutate până la 5 tone şi 300 tone 
deşeu de carieră. Piatra urma să fie adusă cu vagoanele din 
cariera Canara până pe platforma din dreptul macaralei 
Titan, de unde urma să fie transportată cu camioanele23.

Prin adresa nr. 11405 din 23 mai 1940, Administraţia 
Comercială a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă 
comunica Direcţiei Porturilor Maritime faptul că a intervenit 
la Primăria municipiului Constanţa spre a lua dispoziţiuni 
ca Întreprinderea ,,Inginer Ioanovici” să degajeze de blocurile 
depozitate promenada Cazinoului în faţa monumentului lui 
Mihail Eminescu, până dincolo de drumul de lângă farul vechiu, 
spre a putea depozita materialele necesare pentru construirea 
Monumentului Eroilor Marinei, morţi pentru patrie24.

La somaţia Primăriei, inginerul Aurel Ioanovici a cărui 
firmă funcţiona în Bucureşti, str. Clemenceau nr. 10, a 
răspuns că întrucât pe şantierul dintre Hotelul Carol şi Farul 
vechi sunt depozitate blocuri al căror cubaj total este de 
aproximativ 1.000 mc, ele nu se pot ridica şi pune în operă 
decât în măsura înaintării digului, adică ţinând seama de 
mersul normal al lucrării, în interval de 2-3 luni de lucru. De 
aceea, recomanda Direcţiei P.C.A. să stabilească platforma 
de depozit a materialelor pe bulevard, dincolo de porţi-
unea ocupată de ei şi să vină la punctul lucrării printr-o linie 
îngustă, aşezată pe trotuar25.

Prin adresa nr. 19829 din 13 septembrie 1940, Admi-
nistraţia Comercială a P.C.A. comunica Direcţiei Porturilor 
Maritime faptul că, în urma intervenţiei făcute la Coman-
damentul Marinei Regale pentru a stabili dacă lucrarea mai 
are caracter de actualitate, ,susnumitul Comandament, cu 
adresa sa nr. 4665 din 10 septembrie 1940, ne-a făcut cunoscut 
că lucrarea construirii amplasamentului se amână pentru anul 
viitor26.

Printr-o Notă justificativă, Direcţia Porturilor Maritime 

Constanţa propusese aşezarea Monumentului închinat 
marinarilor morţi pentru patrie pe un masiv cu fundaţie 
de blocuri şi ziduri de apărare de piatră, intrat în mare, pe 
marginea promenadei Cazinoului Constanţa27.

Personalul Direcţiei Porturilor Maritime a subscris suma 
de 28.790 lei pentru Monumentul Eroilor Marinari, sumă 
care a fost vărsată Administraţiei Comerciale a P.C.A28. 

Precipitarea eveni mentelor politice în vara anului 1940 
a determinat Comandamentul Marinei Regale să amâne 
conti nuarea lucrărilor. 

Cu adresa nr. 56 din 10 septembrie 1942, comandorul 
Horia Macellariu, comandantul Escadrilei de Distrugătoare 
îl avertiza pe locotenent-comandorul Eugen Săvulescu, 
comandantul N.M.S. „Regina Maria”: Nici până la orele 20.00 
nu am primit răspunsul referitor la troiţă, deşi v-am atras aten-
ţiunea că trebuie să primesc răspuns chiar astăzi29. Ca urmare, 
în aceeaşi zi comandorul Alexandru Bardescu, în calitate de 
preşedinte şi căpitan-comandorul Ştefan Gherghel, respectiv 
locotenent-comandorul Eugen Săvulescu, ca membri, au 
redactat, sub forma unui proces-verbal, răspunsul la Ordinul 
Diviziei de Mare nr. 15095 din 8 septembrie 1942 referitor 
la amplasarea Troiţei Eroilor Marinari, transmis cu adresa nr. 
145 din 11 septembrie 1942: Troiţa în proiect este de dimen-
siuni prea mici pentru a se vedea de pe mare şi în orice punct 
ar fi instalată ce se va proiecta pe clădiri. Pentru a corespunde 
în cea mai mare măsură scopului propus de Divizia de Mare, 
locurile ce ar corespunde sunt, în ordinea de preferinţă, urmă-
toarele: Pe peluza de pe bulevardul Cazinoului, la 25 metri în 
dreapta actualului monument al Reginei; Pe trotuarul drept al 
străzii Lascăr Catargiu, în careul dinspre Est de fântâna situată 
în faţa clădirii fostului Consulat englez30. Se pare că din cauza 
războiului, amplasarea troiţei a fost amânată. 

 FOTO 11
În schimb, pe faleza Cazinoului din Constanţa a tronat, 

în perioada 1947-1990, Monumentul Marinarilor Sovietici. 
Lucrarea de execuţie s-a făcut direct sub conducerea şi suprave-
gherea Unităţii Sovietice nr. 9921, iar materialele s-au procurat 
tot de către acesta, atât de pe piaţa Constanţei cât şi din Bucu-
reşti. Lucrarea s-a lichidat la suma de 9.823.200 lei31.

Prin Legea nr. 74, publicată în ,,Monitorul Oficial” nr. 75 
bis din 31 martie 1947, nomenclatura creditului a fost comple-
tată în sensul că acest credit va fi acordat cu titlu de subvenţie 
Prefecturii judeţului Constanţa32.

Înlocuitorul comandantului U.M. 10419, comandorul 
Tarisov concluziona: Conform aprobării dlui ministru Oeriu, 
noi am construit în oraşul Constanţa un monument eroilor 
marinari căzuţi pentru eliberarea oraşului Constanţa. Pentru 
aceasta s-au cheltuit  8.000.000 lei de către Unitatea Militară 
45750 + 1.832.000 lei plata unui muncitor angajat de Prefec-
tură = total 9.832.200 lei33.

Inaugurarea monumentului s-a făcut în spiritul vremii: 
Miercuri, 6 august a.c. orele 18, în sala de festivităţi a pala-
tului municipal a avut loc solemnitatea predării şi primirii 
monumentului ridicat în memoria marinarilor sovietici jertfiţi 
pe malurile mării, pentru dezrobirea popoarelor subjugate de 
fascism. 

În prezenţa autorităţilor locale, în frunte cu dl. Victor Duşa, 
prefectul judeţului Constanţa, a reprezentanţilor Armatei Roşii 
şi a d-lui Bielov I. Mihailovici şi a d-lui cpt. adjunct Martinov, 
viceconsul, dl. Gheorghe Olteanu, primarul municipiului 
Constanţa a deschis solemnitatea, arătând contribuţia eroică 
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a glorioasei Armate Roşii, eliberatoarea poporului român, 
subliniind rolul Marinei Sovietice, care a fost de un neprecupeţit 
ajutor în acţiunea de înfrângere a Marinei Germane aflate în 
apele României. Printre altele, dl. primar Gh. Olteanu a spus: 
„Acest monument, mărturie trainică a prieteniei româno-
sovietice, ridicat în oraşul nostru de către Marina Sovie-
tică eroilor ei care ne aparţin şi nouă, face cinste oraşului 
nostru”.

Ia cuvântul dl. comandor Catricico Cuprianovici, care, 
după semnarea actului de predarea monumentului, se adre-
sează primitorului ei, d-lui Gh. Olteanu, primarul municipiului 
Constanţa: ,,Am cinstea a vă înmâna spre păstrare această 
operă de artă ridicată în amintirea eroilor marinei sovie-
tice căzuţi pentru apărarea popoarelor, monument ce 
serveşte întăririi prieteniei româno-sovietice, repusă în 
aceeaşi tradiţie de veacuri a prieteniei dintre ţările noastre 
prin 23 August 1944, ziua orientării poporului român şi 
eliberării sale de sub jugul fascist”.

După care, dl. primar Gh. Olteanu, depunând semnătura 
de primire a monumentului, mulţumeşte în numele cetă-
ţenilor municipiului Constanţa, asigurând de păstrarea lui 
nu numai ca operă de artă, ci simbol al trăiniciei prieteniei 
dintre poporul român şi popoarele sovietice.

Apoi întreaga asistenţă s-a deplasat la monumentul eroilor 
marinari sovietici, unde dl. primar Gh. Olteanu a depus o 
coroană de flori în numele cetăţenilor municipiului Constanţa, 
recunoscători sacrificiilor Glorioasei Armate Roşii34.

Iniţiative privind ridicarea unui monument al marinarilor 
la Constanţa au existat şi în perioada postbelică. 

Unul dintre fidelii susţinători ai acestui proiect a fost şi 
căpitanul I de port Octavian Sved, care a trimis oficialităţilor 
mai multe sesizări şi propuneri. Apelul care urmează a fost 
adresat la 5 aprilie 1990 generalului de armată Victor-Atha-
nasie Stănculescu, ministrul Apărării Naţionale: 
 

Am servit în Marină din copilărie, întâi ca cercetaş şi mai 
târziu ca străjer marinar. La 19 ani am intrat în Marina Militară 
şi am participat la război din prima zi şi până la 22 martie 
1944. Mai târziu am îndeplinit diverse funcţii în cadrul Căpi-
tăniilor de port, cel mai mult la Căpitănia Portului Constanţa 
(27 ani). Cu această ocazie şi fiindcă colaboram şi cu Marina 
Militară, am putut să cunosc ce gândesc atât marinarii civili 
cât şi cei militari.

O nemulţumire a marinarilor, şi nu mică, este aceea că 
nu au un monument al eroilor marinari, faţă de sutele de 
monumente existente, pe bună dreptate, pe teritoriul patriei 
noastre şi chiar şi peste hotarele ei.

În anul 1970, un grup de turişti străini care ne vizitau 
portul m-a întrebat unde avem Monumentul Eroilor Mari-
nari. A fost un moment de jenă şi le-am spus că este într-un 
port de la Dunăre. Cu altă ocazie, un comandant de navă 
indiană, mai bine informat, m-a întrebat cum se face că la 
Constanţa există un monument al marinarilor sovietici şi nu 
avem şi unul al eroilor marinari români. Indianul studiase în 
străinătate şi ne cunoştea, în mare, istoria. Aşa că nu mi-am 
permis să-i spun vreo minciună.

În anul 1938, un căpitan din Marina Militară a strâns circa 
2.000 kg de bronz, în scopul ridicării unui monument pentru 
eroi. Evenimentele care s-au succedat mai apoi au împie-
dicat aducerea la îndeplinire a acelui lăudabil proiect.

Am început să vehiculez mai târziu ideea construirii 

acelui dorit monument, considerând aceasta ca pe o datorie 
sacră pentru orice bun român. Având în vedere că în ultimul 
război mondial marinari din Marina Comercială română au 
pierit datorită naturii conflagraţiei pe mare, ca şi cei militari, 
şi în anii din urmă şi cu alte sinistre navale, un asemenea 
monument ar fi menit să-i înglobeze şi pe dânşii. Este ştiut că 
marinarii noştri, atât în timp de pace cât şi în timp de război, 
au pierit pe toate meridianele globului, ceea ce nu s-a întâm-
plat cu alţii.

În anul 1983 am fost în audienţă la dl. Popa, primarul de 
atunci al municipiului Constanţa, cerându-i permisiunea de 
a-l transfera în Cimitirul Militar pe cpt. av. Agarici Horia, care 
în 1976 a fost ridicat de conducerea statului nostru la gradul 
de maior în rezervă. Cu această ocazie, am ridicat şi problema 
stării cimitirului militar, precum şi a unui monument al eroilor 
marinari. Dl. primar mi-a spus că în principiu este de acord cu 
toate solicitările mele dar că va trebui să se adreseze, în acest 
scop, primului secretar [Ion] Stoian, în care scop să trec mai 
târziu pe la Primărie. După câteva zile, am fost chemat telefonic 
la Căpitănie şi mi s-a spus să mă prezint la dl. primar, care m-a 
înştiinţat că şi primul secretar este de acord cu cele solicitate de 
mine, dar că lucrurile se vor realiza în viitorul apropiat.

În toamna lui 1983 împlinind 62 de ani, am fost scos la 
pensie şi cum încă nu am mai primit vreo veste de la Primărie, 
în afară de unele măsuri care s-au luat în perimetrul Cimiti-
rului Militar, am schiţat personal un proiect de monument al 
eroilor marinari.

Un exemplar al proiectului l-am depus la Comitetul de 
sindicat de pe platforma Constanţa Port. Conducerea a fost de 
acord cu el şi pe un al doilea exemplar mi-au pus ştampila şi 
au semnat. Mai multe persoane din forurile de conducere ale 
Marinei au văzut proiectul şi s-au declarat de acord să-l susţină. 
Printre aceştia au fost şi actuali sau mai vechi marinari, printre 
care amirali şi ofiţeri superiori. Unii chiar au şi semnat pe acel 
document.

La 4 aprilie 1984 am prezentat proiectul generalului-maior 
Ilie Ceauşescu, care am văzut că era satisfăcut de el şi mi-a spus 
că-l va prezenta ,,şefului” (cuvintele sale). Totodată i-am predat 
şi o serie de documente originale privind situaţia militară de 
la Constanţa, legate de evenimentele de la 23 august 1944, în 
speranţa că le va folosi împreună cu istoricii [Mircea] Muşat şi 
[Ion] Ardeleanu, la redactarea istoriei militare a Marinei, care 
ştiam că se află în lucru. Generalul mi-a strâns mâna cu ambele 
mâini, fapt care a surprins asistenţa, domnii contraamiral 
[Ioan] Muşat, căpitanul de rangul 1 Petre George, căpitanul de 
rangul 1 [Constantin] Iordache, ambii, astăzi, contraamirali, 
precum şi o serie de alte persoane din suită. Am fost informat 
mai târziu că generalul Ceauşescu, împreună cu alţi generali, ar 
fi examinat locul cuprins între Hotelul ,,Palas” şi clădirea fostului 
Comandament al Marinei (de drept proprietatea Marinei), care 
a fost construit prin contribuţia ofiţerilor din Marina Militară.

De atunci nu am mai aflat nimic de soarta proiectului. 
Mai mult, din vechii marinari mi-au spus că N. Ceauşescu 
nu-i iubea pe marinari pentru că după 23 august ar fi fost 
bătut la Constanţa de nişte marinari din Marina Comercială.

Având în vedere că un asemenea monument ar bucura 
pe toţi marinarii ţării, cât şi populaţia oraşelor-porturi, vă 
rog respectuos să binevoiţi a aproba şi dispune executarea 
acestui act de recunoştinţă sacră pe care o datorăm celor care 
au pierit slujind patria pe toate apele pământului. Aceasta 
ar avea deosebite implicaţii benefice faţă de cei care se vor 
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arăta receptivi şi animaţi de adevărate sentimente patriotice.
Menţionez că nu am pretenţii materiale pentru proiect 

sau alte munci ce s-ar lega de acest proiect.
Dacă momentan nu aveţi posibilităţi materiale de 

realizarea lui, vă rog să-mi comunicaţi numai aprobarea 
dumneavoastră pe unul din planuri şi vom porni la ridi-
carea monumentului prin contribuţia marinarilor, urmând 
ca dumneavoastră să ne ajutaţi pe parcurs, după posibilităţi, 
cum s-a întâmplat şi cu Mausoleul de la Mărăşeşti. 

TOTUL ESTE SĂ-L PORNIM.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea recunoştinţei 

mele şi a celei mai deosebite consideraţii35.

Crucea Marinarilor                                                      

La 1 decembrie 1999, Monumentul Eroilor Marinari 
Sovietici ,,căzuţi pentru eliberarea oraşului Constanţa”, 
lu crare realizată de U.M. 9921 (sovietică) în anul 1947 şi 
finanţată integral de statul român cu suma de 9.823.200 lei, 
a fost înlocuit cu ,,Crucea Mari narilor”, obiect de artă ambi-
entală amplasat pe acelaşi soclu (?!) în zona peninsulară, în 
parcul bordat de bulevardul Re gina Elisabeta şi de fa leza 
Cazinoului, cu o valoare de patrimoniu de 52.514.928 lei.

Răspunzând adresei Comenduirii garnizoanei Constanţa 

nr. 372 din 10 iunie 1999, prin care solicita avizul în vederea 
amplasării unui monument închinat marinarilor pe faleza 
oraşului, în şedinţa din 16 iulie 1999, Comisia judeţeană a 
monumentelor istorice Constanţa – preşedinte Adrian V. 
Rădulescu, secretar Traian Cliante – a fost de acord ca monu-
mentul să fie ridicat conform proiectului prezentat, pe faleza 
din preajma Cazinoului Constanţa.

Proiectul cu nr. 15/1999, denumit Obiect de artă ambien-
tală „Crucea Marinarilor” şi având ca beneficiar Statul Major 

al Marinei Militare şi ca proiectant general S.C. ISACOV&ANA 
S.R.L., era destinat omagierii şi comemorării periodice a mari-
narilor din flota românească, atât militară cât şi civilă, dispă-
ruţi în adâncurile mărilor şi oceanelor.

[...] Propunerea beneficiarului de realizare a obiectului 
propus se înscrie în tradiţia poporului român de omagiere a 
celor dispăruţi în situaţii nefericite, omagiere marcată prin 
amplasarea în apropierea căilor de transport a unor obiecte 
ambientale de inspiraţie religioasă (troiţe etc.).

Amplasamentul ales de beneficiar este situat în zona 
peninsulară, în partea de sud-est a municipiului Constanţa, 
în parcul bordat de bulevardul Regina Elisabeta şi de faleza 
Cazinoului. Datorită condiţiilor excepţionale oferite (zonă 
de promenadă şi de contemplare a sitului natural – faleza 
mării), în acest parc sunt amplasate mai multe obiecte de 
artă ambientală sau monumentală.

Amplasamentul propus este situat în proximitatea 
sediului Statului Major al Forţelor Navale şi este deschis către 
întinderea de apă a Mării Negre, fiind astfel adecvat intenţi-
ilor iniţiatorului lucrării.

Soclul existent pe amplasament este realizat dintr-o 
succesiune de trepte având în plan o formă pătrată; latura 
maximă la bază este de 3,70 metri, iar cea minimă, la partea 
superioară este de 1,95 metri.

Soclul este placat cu marmură, într-o stereotomie adec-
vată.

Pe faţa dinspre mare a treptei superioare a soclului, 
treaptă mai înaltă, s-a montat o placă omagială realizată din 
marmură. În grosimea plăcii se va inscripţiona prin dăltuire 
un text corespunzător în amintirea marinarilor dispăruţi.

Obiectul de artă ambientală se va realiza prin decuparea 
dintr-un bloc masiv de granit având o cromatică gri-verzui.

Alcătuirea spaţială a obiectului este concepută având 
ca element dominant crucea propriu-zisă (orientată către 
mare), finisată îngrijit – şlefuită şi lustruită, ce se detaşează 
din blocul nativ de granit de la bază, tratat grosier – rugos 
şi buceardat.

Crucea având o siluetă elansată cu o înălţime de cca 
2,75 m, uşor trapezoidală, va avea braţele (lungi de cca 
0,50 m) egale cu segmentul superior al trunchiului central; 
prin aceste proporţii s-a dorit totodată sugerarea, la modul 
stilizat, a unui catarg de navă.

Aşezată pe soclu şi sprijinită de piciorul crucii este ampla-
sată o ancoră din bronz masiv din colecţia Muzeului Marinei 
Române.

Realizarea obiectului de artă ambientală „Crucea Marina-
rilor” şi amplasarea acestuia în spaţiul urban descris – conclu-
zionau arhitecţii Ana Doru şi Mihai Isacov – se va constitui 
într-un simbol fizic al perenităţii spirituale a memoriei mari-
narilor dispăruţi în condiţii tragice, concomitent cu mobilarea 
scuarului amintit printr-o intervenţie necesară.

Dorind să se constituie într-un simbol fizic al perenităţii 
spirituale a memoriei marinarilor dispăruţi pe mări şi oceane, 
în condiţii tragice, lucra rea poate avea cel mult conotaţii 
comemorative, grupul statuar – mult prea îndelung aşteptat 
– ur mând să fie pe măsura prestigiului şi pretenţiilor a ceea 
ce ziarista constănţeană Aurelia Lăpuşan numea drept 
cel mai semnificativ eşalon profesional al oraşului, oamenii 
mării36. După mulţi ani de sterile dispute privind ridicarea la 
Constanţa a unui monument al marinarului român, soluţia 
adoptată astăzi de Statul Major al Marinei Militare, la iniţia-

Crucea marinarilor de pe faleza Cazinoului din Constanța
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tiva Ligii Navale, este o formulă convenabilă, dar nu suficientă. 
,,Crucea marinarilor”, amplasată, aparent neinspirat, pe soclul 
unui alt monument ,,decapitat” de adevărata istorie a româ-
nilor, este o lucrare fără pretenţii de artă monumentală, ci doar 
comemorativă. Crucea, uşor trapezoidală, şlefuită şi lustruită, 
are înălţimea de 2,75 metri, cu braţe egale, de 0,5 metri, orien-
tată spre mare. Se sprijină pe un bloc masiv de granit gri-verzui, 
rugos şi buceardat, iar pe soclu se află o ancoră, adusă din 
patrimoniul Muzeului Marinei, proaspăt vopsită în negru. Placa 
memorială are dăltuite cuvintele ,,Marinarilor români cărora 
mormânt le este marea, in memoriam”. Pe spatele soclului 
dinspre bulevardul Regina Elisabeta sunt încrustate numele 
biroului de arhitectură ,,Isacov & Ana“ S.R.L., care a realizat 
proiectul monumentului, Primăria Constanţa, care a oferit 
locul de dispunere, Liga Navală şi alţi nouă sponsori. […] Cere-
monialul de ieri, sentimental şi cu conotaţii naţionaliste, a adus 
pe faleză elita marinarilor constănţeni şi autorităţile locale. O 
slujbă emoţionantă a oficiat I.P.S.S. Lucian, arhiepiscopul Tomi-
sului, alături de un sobor de preoţi. S-au depus coroane de flori 
şi s-au rostit cuvinte de preţuire pentru marinarii a căror viaţă 
a furat-o marea37.

Troiţa Marinarilor 

La 14 august 2002, expoziţia în aer liber a Muzeului 
Marinei Române s-a îmbogăţit cu o lucrare de excepţie 
– ansamblul monumental Troiţa Marinarilor, înălţat în 
memoria eroilor ştiuţi şi neştiuţi ai apelor38.

Iniţiativa îmi aparţine şi am lansat-o în anul 1998, odată 
cu numirea mea în funcţia de  şef al Secţiei de Istorie a 
Marinei din cadrul Muzeului Marinei Române. Artistul plastic 
maramureşean mi-a fost recomandat de doamna Teodora 
Popa, supraveghetoare în cadrul aceleiaşi instituţii, soţia 
regretatului radiotelegrafist Nicolae Popa, dispărut la 13 
martie 1994 în urma exploziei cargoului cipriot ,,Shipbroker” 
în Strâmtoarea Bosfor39.

Troiţa a fost concepută şi realizată de părintele Vasile 
Trif din Baia Mare, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici 
Amatori din România40: Troiţa Marinarilor s-a lucrat din lemn 
de gorun din pădurile Chioarului, dintre satele Fericea-Iadăra-
Remeţi pe Someş. Gorun de peste 100 de ani, debitat la gaterul 
din Mireşul Mare, prin bunăvoinţa dlui Romocea Vasile.

Pentru tija Troiţei (era de 6 metri), şase bărbaţi cu greu au 
dus-o în atelier (600 +40+16 cm).

S-a tratat cu ulei de in, iar la sfârşit cu un strat de ceară de 
parchet. În timpul lucrului şi după aceea, am avut mulţi vizita-
tori41.

Ansamblul este o inspirată şi originală asociere de baso-
reliefuri realizate în lemnul unui gorun secular din pădurile 
Ţării Chioarului de pe Someş.

Pe crucea propriu-zisă sunt reprezentaţi Dumnezeu Tatăl 
Creatorul, Sf. Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, 
patroana marinarilor, Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Andrei, ocro-
titorul Dobrogei în mijlocul lor aflându-se răstignit Iisus 
Hristos Mântuitorul. Braţele crucii sunt înconjurate de un 
cerc, simbolul unităţii în funie, înnobilat de funia – simbol al 
unităţii întru credinţă şi al eternităţii.

Frontalul posterior pe care este sculptată scena Adormirii 
Maicii Domnului este decorat cu simboluri marinăreşti repre-
zentative pentru evoluţia Marinei Române: timona, simbolul 
călătoriei pe ape, ancora, simbolul speranţei, precum şi 

medalioanele unor nave istorice: pânzarul moldovenesc, 
,,MARIŢA” – prima navă comercială românească, ,,ROMÂNIA” 
– prima navă militară a Principatelor Unite şi bricul ,,MIRCEA”, 
leagănul tradiţiilor noastre marinăreşti.

Postamentul Troiţei este ambientat cu blocuri de granit, 
imaginând ţărmul pontic al tuturor despărţirilor şi regăsirilor 
marinarilor noştri.

Intrată în circuitul turistic la centenarul Zilei Marinei 
Române – 15 august 2002, Troiţa Marinarilor a fost sfinţită 
şi binecuvântată de un sobor de preoţi în frunte cu Înalt 
Prea Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului şi a toată 
Dobrogea.

Foto 14
Azi, 14 august 2002 s-a sfinţit Troiţa Marinarilor – sculp-

tură în lemn de gorun, din pădurile ţării Chioarului (Cetatea de 
Piatră), Maramureş – amplasată în parcul Muzeului Marinei 
Române – avea să consemneze în Cartea de onoare a institu-
ţiei părintele Vasile Trif.

Sunt foarte mulţumit sufleteşte împreună cu familia mea, 
soţia Elena şi fiica Ioana de această realizare şi gândurile 
frumoase ale personalului acestei instituţii. Socot această 
lucrare, Troiţa Marinarilor, adusă şi lucrată la cealaltă margine 
de ţară, un omagiu de suflet credinţei noastre strămoşeşti şi 
jertfei oamenilor mării. Aceeaşi inimă, acelaşi suflet în toţi.

Pentru prima dată am vizitat acest splendid muzeu, 
modern prin organizare şi unic în ţara Românilor.

Troița marinarilor amplasată în parcul Muzeului Marinei Române
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Felicitări tuturor celor ce ostenesc aici, din partea mea.
Azi s-a înfrăţit pe malul Mării Negre din Constanţa – dragă 

nouă – un har de lumină şi putere dumnezeiască.
Nutresc speranţa că, printr-un efort conjugat, Liga Navală 

Română, Asociaţia „Clubul Amiralilor”, Liga Ofiţerilor din 
Marina Militară, Liga Maiştrilor Militari de Marină, Asociaţia 

Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi alte ligi, asociaţii şi 
societăţi comemorative vor duce la bun sfârşit acel proiect 
interbelic, realizarea unui ansamblu monumental dedicat 
eroilor Marinei Române constituindu-se într-o reparaţie 
morală adusă eroilor apelor de pretutindeni.
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REFERAT  
ASUPRA ACTIVITĂŢII PREOŢILOR DE ARMATĂ 

ÎN CAMPANIA DIN 1916-19181

A) Activitatea pregătitoare

Sfântul Sinod, în şedinţa de la 15 mai 1915 a binevoit a 
mă alege ca Protoiereu al Preoţilor de armată, într-un even-
tual război.

În vedere că toate statele din jurul nostru intraseră în 
acţiune şi putându-ne aştepta, ca arzând casa vecinului 
nostru să se aprindă şi a noastră, am şi început a mă gândi 
la ce am de făcut. În acest scop, în ziua de 3 iunie 1915 am 
adresat Marelui Stat Major General al Armatei un referat, 
în care am expus vederile mele în ce priveşte rostul meu 
ca protopop şi măsurile ce urmează a se lua. Iată cuprinsul 
acestui referat:

„Domnule general,
Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe Auto-

cefale Române, cu adresa nr. 60 din 16 mai 1915, îmi face 
cunoscut că, în unanimitate, am fost ales protopop sau 
superior al preoţilor de armată. Aceste alegeri se datorează 
desigur ordinului Domniei Voastre nr. 130 din 28 mai 1915, 
prin care subsemnatul este ataşat, în caz de mobilizare, la 
Marele Cartier General al Armatei, ca şef al Serviciului Reli-
gios.

Din acest din urmă ordin urmează, că rolul meu de 
protopop al preoţilor de armată ar începe o dată cu o even-
tuală mobilizare a ei, fără să am vreun rol, ca superior al preo-
ţilor de armată, în vreme de pace.

În ce mă priveşte, mă mulţumesc cu orice rol şi oricând 
mi se va da un rol, în serviciul Patriei, va fi bine venit.

Dacă se are în vedere scopul pe care l-a urmărit Sfântul 
Sinod prin alegerea mea ca superior al preoţilor de armată, 
scop care nu poate fi altul decât îndrumarea lor întru călău-
zirea ostaşului în cele spirituale şi morale, cum şi reglemen-
tarea şi mai cu seamă unificarea şi armonizarea activităţii 
preoţilor de armată, atunci rolul conducătorului lor este tot 
aşa de mare în timp de pace, ca şi în timp de război.

În adevăr, toate unităţile ce compun Armata au nevoie, 
în timp de pace, de pregătire şi exercitare în direcţia specia-
lităţii lor, pregătire şi exercitare, care se face sub conducerea 
şi privegherea şefilor respectivi, specialişti şi ei în materie. 
Aceeaşi conducere şi exercitare este absolut necesară, mai 
ales pentru preoţii de armată, care, până azi n-au la dispoziţie 
nici o tradiţie şi nici un regulament de urmat.

Prin urmare, în această direcţie, totul trebuie făcut de la 
început.

Apoi, rolul preotului de armată în vreme de pace nu se 
mai poate reduce, ca până acum, numai la săvârşirea câtorva 

ierurghii ocazionale, ori la înmormântarea ostaşilor ador-
miţi întru Domnul, mai ales acum, când în rândul preoţilor 
de garnizoane încep să pătrundă elemente cu înalte studii 
teologice, şi deci, în măsură a răspunde inteligent misiunii 
lor. Armata este şi trebuie să fie o şcoală pentru îndeplinirea 
datoriei către Patrie şi Tron; nicăieri datoria nu-şi găseşte 
o sancţiune mai puternică ca în religie, care este izvorul 
binelui, al virtuţii în genere şi al datoriei în special şi nicăieri 
soldatul nu va găsi un avânt mai mare către luptă, răbdare şi 
abnegaţie, ca în sentimentul religios, care trebuie cultivat prin 
activitatea preoţească. Pentru asemenea motive se dă atâta 
de mare însemnătate preotului în armatele tuturor Statelor.

Dar, în afară de acest mare folos pe care trebuie să-l tragă 
ostaşul din armată, aceasta trebuie să fie nu numai o şcoală 
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de vitejie şi de îndeplinire de datorie către Patrie şi Tron, ci 
şi o Şcoală de luminare şi moralizare, din care soldatul să se 
întoarcă la cămin îmbunătăţit sufleteşte şi moralmente, ca 
astfel ostăşia să devină şi să fie privită ca o misiune vrednică de 
invidiat. O astfel de activitate, cu caracter instructiv şi mora-
lizator, nimeni nu o poate desfăşura cu mai multă compe-
tenţă şi potriveală ca preotul, care, prin chemarea sa este 
apostol al luminii şi moralităţii. Aici se deschide un câmp 
nemărginit de activitate pentru preotul de armată, în vreme 
de pace, şi ocazii minunate de îndrumare şi cercetare pentru 
un protopop de armată.

În fine, domnule general, din nefericire, în timpul din 
urmă a început să se răspândească în ţară, şi deci şi în 
armată, o sectă numită adventistă, ai cărei urmaşi, între altele, 
sunt contra jurământului şi contra serviciului militar. Împo-
triva acestei secte trebuie să se ia, pe de o parte, măsuri de 
a se converti cei rătăciţi, iar pe de alta, de a se feri de conta-
minare ceilalţi soldaţi. Contra acestei secte nu poate lupta 
decât preotul, şi lupta aceasta trebuie organizată, condusă şi 
armonizată de la centru, prin şeful Serviciului Religios.

Faţă de cele expuse mai sus, propun:
1. Ca însărcinarea subsemnatului ca protopop al preoţilor 

de armată să înceapă imediat şi să fie cu caracter permanent.
De fapt lucrul se şi prezintă astfel, încât Prea Sfinţii Chiri-

arhi, conform votului Sfântului Sinod, au comunicat deja 
preoţilor de armată, ca ei să se adreseze mie pentru orice 
instrucţiuni şi lămuriri, ceea ce au şi început să facă.

2. Ca pentru o bună rânduială şi din partea mea şi a celor 
care vor veni în contact cu mine, pentru afaceri de serviciu, 
să fiu recunoscut ca şef al Serviciului Religios al Armatei, 
dându-se cuvenitele ordine în acest sens.

3. Rog a mi se pune la dispoziţie, în vreme de pace, un 
secretar, cum şi cele trebuitoare ţinerii unei Cancelarii.

4. Rog a mi se da un tablou cu numele şi prenumele 
tuturor preoţilor mobilizabili, arătându-se locul unde 
urmează a servi fiecare pe timp de mobilizare şi în vreme de 
război.

5. Rog a cere Onor. Minister de Război să aprobe pentru 
vreme de mobilizare, pe lângă subsemnatul, la Marele 
Cartier General, un preot ajutor, pentru efectuarea diferi-
telor ierurghii, precum şi un cântăreţ, luat dintre studenţii 
în teologie, aflători sub drapel, care va îndeplini şi însărci-
narea de secretar. Preotul se va recomanda de subsemnatul 
imediat după aprobarea şi înţelegerea ce voi lua cu chiri-
arhul respectiv, din Eparhia căruia se va alege acest preot. 
De asemenea, la vreme, voi recomanda şi pe cântăreţ.

6. Rog a se fixa, prin asimilare, situaţia protoiereului de 
armată în ierarhia militară.

7. Rog a mi se da însărcinarea să alcătuiesc instrucţiu-
nile după care vor trebui să se conducă preoţii de armată, în 
vreme de pace şi în vreme de război. Aceasta o voi face după 
ce voi cunoaşte pe toţi clericii armatei şi după ce voi lua act şi 
de feluritele propuneri ce îmi vor veni de la preoţi.

În fine, vă rog a dispune, ca preoţii de armată, în activi-
tate şi mobilizabili, să fie concentraţi pe corpuri de armată, 
pe câte o zi sau două, spre a li se da de către subsemnatul 
lămuriri şi instrucţiuni cu privire la obligaţiile lor religioase în 
vreme de pace şi în timp de mobilizare, precum şi la cuprinsul 
cuvântărilor, ce se vor ţine în diferite împrejurări. Cu această 
ocazie voi putea să îmi dau seama şi de starea fizică, intelec-
tuală şi ţinuta fiecărui preot de armată. Aş dori ca preoţii să 

se întrunească în ordinea şi localităţile următoare: Iaşi, Galaţi, 
Constanţa, Bucureşti şi Craiova”.

La acest referat mi se răspunde abia la 6 iulie 1915, 
răspuns prin care mi se aduce la cunoştinţă că nu pot func-
ţiona ca protoiereu decât în vreme de război, că nu mi se dă 
secretar, că pe vreme de război mi se va da un preot ajutor 
şi un secretar, că pot lucra instrucţiuni asupra modului cum 
trebuie să se conducă preoţii, însă numai pentru starea de 
război, că preoţii se vor concentra mai târziu, că sunt asimilat 
cu consilierii juridici şi, în fine, că tabloul cu preoţii mobiliza-
bili se va trimite de îndată ce va fi completat.

Eu n-am aşteptat răspuns la referatul meu în chestiune şi 
m-am apucat imediat de lucru şi am alcătuit instrucţiuni nece-
sare preoţilor de armată. Aceste instrucţiuni, pe lângă osebit 
referat, au fost înaintate Sfântului Sinod, care le-a aprobat 
aproape nemodificate şi s-au publicat împreună cu referatul 
Comisiei respective în revista „Biserica Ortodoxă Română” 
după luna noiembrie 1915. Marele Stat Major schimbă forma 
instrucţiunilor, şi de unde erau alcătuite în articole, lucru 
foarte lesnicios pentru consultare şi aplicare, au fost trans-
formate pe capitole. Noroc că cei care le-au transformat n-au 
mai putut adăuga aproape nimic la ele, întrucât tot ce se 
putea prevedea, prevăzusem eu până la cele mai mici detalii.

Ca dovadă că instrucţiunile alcătuite de mine erau 
absolut complete, lucrul acesta se poate vedea din faptul 
că în timpul războiului, cu toată varietatea de situaţii, n-am 
ieşit o singură dată din litera şi spiritul lor şi n-am avut vreun 
caz care să nu fie prevăzut în ele. Aceste instrucţiuni, apro-
bate de Ministerul de Război, contrasemnate şi de mine, au 
fost publicare de Marele Stat Major în octombrie 1915. Din 
nefericire au fost prea puţin cunoscute în Armată şi deseori 
a trebuit să atrag atenţia comandanţilor asupra lor şi să le 
trimit eu din stocul ce luasem din Bucureşti.

La Ministerul de Război (Direcţia Controlului) nu s-a ştiut 
despre ele decât prin octombrie 1916, când le-am prezentat 
eu şi când s-a şi dat ordin pentru plata preoţilor, potrivit 
dispoziţiilor cuprinse în ele.

Totodată cu alcătuirea instrucţiunilor am alcătuit şi zece 
cuvântări, menite a da preoţilor un model de felul cum 
trebuie să vorbească trupei în diferite ocazii şi situaţii de 
război. Aceste cuvântări, aprobate de Sfântul Sinod, au fost 
imprimate pe socoteala mea. Adaug că Armata nu mi-a dat 
nici un concurs la desfacerea lor, deci ele erau de un folos 
real şi ofiţerilor.

Aceste cuvântări au următoarele subiecte:
1 – Ce înseamnă a fi soldat?
2 – Drapelul.
3 – De ce trebuie să ascultăm de superiori?
4 – La ce foloseşte omului şi ostaşului ajutorul lui 

Dumnezeu?
5 – Trezvia şi militarul.
6 – Vorbire la declararea de război.
7 – Vorbire înainte de a începe lupta.
8 – Vorbire la câştigare de victorie.
9 – Vorbire de încurajare în caz de pierdere de luptă.
10 – Vorbire la înmormântarea unui ostaş în vreme de 

război.
* * *

Între acestea, preoţii începură a primi ordine de mobi-
lizare şi doreau, fireşte, să ia contact cu mine spre a se 
consfătui asupra viitoarei lor activităţi. Asediat din toate 
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părţile, mă văd nevoit să fac Marelui Stat Major, în octombrie 
1915, un nou referat, în cuprinderea următoare:

„Domnule general,
Deşi după hotărârea Inor. Minister de Război, eu nu sunt 

protoiereu al preoţilor de armată decât în caz de mobilizare, 
totuşi sunt asediat şi nevoit să ţin corespondenţă particu-
lară cu aproape toţi preoţii mobilizabili, care îmi cer diferite 
lămuriri; ba zilele acestea am fost chemat şi la o consfătuire, 
unde preoţii din Eparhia Ungaro-Valahiei şi-au arătat păsu-
rile lor. Faţă de acestea îmi permit a vă ruga să hotărâţi şi 
să dispuneţi cele de cuviinţă asupra următoarelor chestiuni:

a) Unii preoţi mobilizabili nici până astăzi nu ştiu de unde 
au a lua obiectele sacre şi Sf. Antimis, în caz de mobilizare; 
deci urmează a se scrie Chiriarhilor ca să ia măsuri în conse-
cinţă, precum şi preoţilor mobilizabili ca să se adreseze lor în 
scopul mai sus arătat.

b) O parte din preoţii mobilizabili n-au şi nu cunosc 
instrucţiile preoţilor de armată şi deci, urmează să li se dea.

c) Instrucţiile cer preoţilor mobilizabili să aibă pălărie, 
manta şi geantă, dar până acum nu s-a dat modelul după 
care să se confecţioneze zisele obiecte; prin urmare trebuie 
să se dea cuvenitele modele. Dacă zisele efecte s-ar confec-
ţiona în atelierele armatei, bineînţeles în contul preoţilor 
mobilizabili, ar fi şi mai bine. De asemenea, ar trebui să se 
dea un model şi pentru crucea de purtat la piept. Nu mai 
puţin este nevoie a se indica şi dimensiunile crucii de pe 
mâneca mantalei.

d) Unii preoţi nici până azi nu au primit certificatele nece-
sare spre a face cuvenitele declaraţii în ce priveşte salariul, în 
caz de mobilizare; deci şi aici urmează a se dispune în conse-
cinţă.

e) Unii preoţi au primit prima de echipare, iar alţii nu şi 
cei care nu au primit-o sunt nedumeriţi în această privinţă şi 
aşteaptă un cuvânt de lămurire.

f ) În ultimul timp s-a făcut o însemnată mişcare printre 
preoţii mobilizabili, unii înlocuindu-se cu alţii; printre înlo-
cuiţi sunt unii, care au primit prima de echipare şi acum se 
naşte întrebarea: Preoţii înlocuiţi vor restitui sau nu prima de 
echipare şi cui? Apoi: preoţii numiţi din nou, vor primi prima 
de echipare şi de unde? Şi la asemenea chestiuni, preoţii 
mobilizabili aşteaptă cuvânt de lămurire”.

La acest referat mi se răspunde după cinci luni cu adresa 
nr. 5340 din 14 martie 1916, prin care se refuză prima de 
echipare, deşi ea se dădu-se ofiţerilor de rezervă şi asimila-
ţilor.

La această adresă am ripostat cu următorul referat din 21 
martie 1916:

„Către Marele Stat Major:
Ca urmare la adresa dumneavoastră nr. 5340 din 14 

martie 1916, cu onoare revin şi din nou vă rog a fixa culoarea 
şi forma mantalei, pălăriei şi genţii cerute de Regulamentul 
preoţilor mobilizabili.

Această cerere o întemeiez: a) pe faptul că, confecţio-
narea ziselor obiecte în momentul mobilizării este imposi-
bilă ca preţ şi mai ales ca timp; b) pe faptul, că unii coman-
danţi de trupă, cu drept cuvânt, au cerut şi desigur vor cere, 
pentru interese de exerciţii şi pregătire, ca preoţii mobiliza-
bili să se prezinte la asemenea exerciţii, echipaţi, ca în caz de 
mobilizare şi război, ceea ce nu pot face atât timp cât nu vor 
avea stabilită uniforma cuvenită. A face preotul un marş în 
haina obişnuită, este a-l pune la cheltuieli mari.

De asemenea, vă rog a fixa dimensiunile şi forma crucii 
trebuitoare preoţilor mobilizabili, căci ei nu au toţi rangul 
de stavrofori şi chiar de ar avea, crucea de stavrofor este 
una şi nu deosebeşte un preot stavrofor de altul, pe crucea 
preotului mobilizabil trebuie să-l deosebească de toţi preoţii 
nemobilizabili.

În fine, repet şi rog a se aproba cererea de a se da 
preoţilor mobilizabili prima de echipare, acum, iar nu în 
momentul decretării mobilizării şi aceasta: a) pe motivul că 
prima de echipare s-a acordat deja la o mare parte dintre 
preoţii mobilizabili; b) pe motivul că această primă s-a dat 
nu numai ofiţerilor activi şi de rezervă, dar şi asimilaţilor şi 
preoţii intrând în această categorie, urmează să li se dea şi 
lor prima de echipare.

În acest din urmă caz şi pentru ca Onor. Minister de 
Război să nu plătească prima de echipare la mai multe 
persoane, este absolută nevoie să se scrie Prea Sfinţilor Chiri-
arhi, arătându-se că preoţii o dată recomandaţi şi aprobaţi 
la o unitate sau alta a armatei, ca mobilizabili, sunt şi rămân 
în asemenea calitate pentru totdeauna, bineînţeles, afară de 
cazurile de forţă majoră.

Cu chipul acesta, tabloul preoţilor mobilizabili nu va mai 
suferi schimbări, ca în prezent.

La acest referat mi se răspunde la 29 martie 1916, şi nu se 
aprobă decât ca eu să fixez dimensiunile crucii.

Evenimentele precipitându-se, preoţii cerând o consfă-
tuire cu mine, iar cei de la Minister şi Marele Stat Major, cu 
toate repetatele mele stăruinţe verbale făcute aproape zilnic 
şi cu multe dificultăţi, căci nu puteam pătrunde la locurile 
în drept, decât cu mare greutate, am profitat de faptul că 
Sfântul Sinod se deschisese şi la 22 mai 1916 i-am adresat 
următorul referat:

„Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Prin votul Sfântului Sinod fiind desemnat ca protoiereu al 

preoţilor de armată pe lângă Marele Cartier General, numai 
în vreme de mobilizare şi de război, după interpretarea celor 
în drept, mă văd pus, în timp de pace, în delicata situaţie de 
a nu cunoaşte pe preoţii de armată şi de a nu mă cunoaşte nici 
ei şi deci de a nu putea avea cu dânşii nici un contact şi nici un 
schimb de vederi.

Răspunderea mea faţă de Sfântul Sinod şi de ţară fiind 
mare, în împrejurările grele de azi, am ţinut ca Sfântul Sinod 
să cunoască cele de mai sus, ca nu cumva surprinşi fiind 
de evenimente neaşteptate, preoţimea de armată să nu fie 
pregătită suficient şi eu să am vreo greutate pe cuget”.

Tot cu această ocazie am mai adresat Sfântului Sinod şi 
referatul următor:    

„Chestiunea cărţilor speciale de ritual pentru preoţii de 
armată nu s-a ridicat până acum, deşi este la ordinea zilei. 
Prin instrucţiunile preoţilor de armată s-a prevăzut ce anume 
cărţi să aibă cu sine fiecare preot mobilizabil; numărul lor 
însă este destul de mare şi deci şi greu de purtat; faţă de 
aceasta cred că ar fi bine să se adune într-un mânelnic toate 
acele rânduieli bisericeşti pe care urmează să le efectueze 
preotul de armată.

De asemenea, cred că ar fi bine să se reimprime vechile 
Minee, în care, slujbele în cinstea sfinţilor nu sunt rânduite 
după zilele lunilor, ci, în ele se pune numai serviciul în cinstea 
unui ierarh, mucenic, cuvios, apostol, evanghelist etc., şi 
acest serviciu, schimbându-se numele, serveşte pe toţi sfinţii 
din aceeaşi categorie.
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Cu chipul acesta, în loc de a avea 12 Minee vom avea 
numai unul, care va fi şi mic şi uşor de purtat, atât în vreme 
de pace cât şi de mobilizare şi de război”.

În urma intervenţiei mele de mai sus, Sfântul Sinod, cu 
ordinul nr. 2216 din 2 iunie 1916, îmi comunică, că s-a hotărât 
chemarea preoţilor mobilizabili la reşedinţele eparhiale.

Am comunicat lucrul acesta şi Marelui Stat Major şi C.F.R., 
ca preoţii să poată călători gratuit, ceea ce s-a aprobat.

Întrunirile au avut loc în toate eparhiile, afară de cea a 
Dunării de Jos, unde nu s-au mai putut ţine, căci ziua de 
16 august 1916, fixată pentru consfătuire, era tardivă, la 15 
august 1916 începându-se războiul.

La aceste consfătuiri s-au dat preoţilor îndrumări deta-
liate asupra tuturor chestiunilor nelămurite şi s-au luat hotă-
râri asupra situaţiei lor în armată, asupra citirii hărţilor de 
război, primei de echipare, pensionarea preoţilor în caz de 
moarte şi infirmitate, prohirisirea în duhovnici a celor ce nu 
erau duhovnici, a lădiţei necesare păstrării obiectelor sfinte, 
alegerii cântăreţului, certificatului de plată familiei, procurării 

îmbrăcămintei şi genţii indispensabile, asupra înlocuitorilor 
preoţilor mobilizabili, a cărţilor de rugăciuni şi de lectură şi a 
altor multe chestii referitoare la săvârşirea celor ale cultului, 
în vreme de război şi în fine s-a emis ideea că, preoţii să fie 
concentraţi pe câte 30 zile, la unităţile respective, spre a se 
pune în contact cu trupa, ofiţerii şi comandanţii, lucru ce nu 
s-a mai putut face. Despre rezultatul consfătuirii am referat 
şi Marelui Stat Major, cerând şi cuvenita indemnizare pentru 
deplasarea preoţilor, lucru ce s-a aprobat.

Din cele expuse se vede, că am avut toată bunăvoinţa ca 
preoţii să fie bine pregătiţi pentru greaua lor chemare, dar 
că am întâmpinat dificultăţi. Adunarea preoţilor pe eparhii 
şi consfătuirile avute cu ei au fost de cel mai mare folos şi au 
contribuit măcar în parte la pregătirea lor.

Pentru viitor va trebui ca fiecare unitate de armată să-şi 
aibă un preot, fie măcar cu titlul de preot de rezervă, care să fie 
chemat şi să ia parte la toate manevrele şi momentele mai 
însemnate ale unităţii, ca astfel preotul să se aclimatizeze cu 
mediul militar chiar din vreme de pace.

 Sursa:

1 Iconomul Const. Nazarie, profesor universitar; şeful Serviciului Religios 
al Armatei, Activitatea preoţilor de armată în campania din 1916-1918, 

Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1921, pp. 5-11.



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

119 RESTITUIRI

Monahia Irina GAVRILĂ

MAICILE ARHIMANDRITE ECATERINA ŞI 
FEVRONIA MICLAUŞ

În anul 1900 coborau pentru a doua oară, din Podişul 
Transilvaniei, pe drumuri de munte şi dealuri, cu căruţa plină 
de alimente şi bagaje, credincioşii Ioan şi Ioana Miclăuş din 
comuna Tiliştea, judeţul Sibiu, urmaşi din neamul martirului 
Oprea Miclăuş de la Sălişte1.

Străbăteau acest drum pentru a duce şi pe a doua copilă 
a lor, cu numele de Ioana, de 12 ani, la Sfânta Mănăstire 
Hurez, unde în 1894 duseseră pe prima născută, Maria, tot la 
vârsta de 12 ani şi o încredinţaseră lui Dumnezeu.

Acest drum n-a fost uşor, căci a durat trei zile şi nici 
durerea lor părintească uşor de suportat, ca să-şi rănească 
inima de două ori, asistând la momentul despărţirii, însă 
dorinţa fiicelor n-au putut s-o înfrângă, pentru că o socoteau 
ca o chemare de la Dumnezeu, spre a sluji în tagma mona-
hală.

Aceste copile, de mici, arătau înclinare spre cele spiri-
tuale, fiind nelipsite de la biserică, cuminţi şi ascultătoare.

În acest pământ bun au fost semănate cuvintele 
Domnului: „Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”. (Mat. XVI, 24). 
Şi iarăşi: „Cine a lăsat fraţi sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
femeie, sau copii, sau moşii, sau case pentru numele Meu, 
înmulţit va lua înapoi şi va moşteni, viaţa veşnică” (Mat. XIX, 
29).

Pe atunci Sfânta Mănăstire Hurezu, ctitoria marelui 
voievod Constantin Brîncoveanu, era cu viaţă idioritmică, 
stareţă fiind monahia Epifania Teodorescu.

În 1900, la sosirea în mănăstire a Ioanei Miclăuş, sora sa 
cea mai mare, Maria, gusta frumuseţea vieţii de mănăstire de 
6 ani. Aceeaşi monahie, Agapia Nicolaescu, le-a fost mamă 
duhovnicească, hrănindu-le cu tot felul de învăţături duhov-
niceşti şi povăţuindu-le cu tot lucrul bun, îngrijindu-se şi de 
a le învăţa muzica psaltică.

Amândouă erau model de trăire monahală, neîntrecute 
în supunere, smerenie, ascultare.

Încredinţându-se conducerea Sfintei Mănăstiri de dorinţa 
lor nestrămutată de a trăi o viaţă duhovnicească, le-a tuns 
în monahism, pe Maria, cea mai mare, în anul 1900, dându-i 
numele de Ecaterina, iar pe sora sa Ioana, în 1908, numind-o 
Fevronia2.  

Maica Fevronia era o fire energetică şi îndemânatecă la 
tot lucrul, fiind înzestrată de Dumnezeu şi cu o voce limpede, 
frumoasă şi dulce, plină de simţire. Când citea Cazania sau 
din Vieţile Sfinţilor, de multe ori trebuia să termine altcineva, 
căci se îneca în plâns.

Dovadă de trăire duhovnicească, de pricepere şi devota-
ment pentru grija monahală este faptul că, în anul 1913, au 
fost găsite destoinice pentru a fi trimise de Sf. Episcopie a 
Râmnicului Noului Severin să scoată din ruină şi să organi-

zeze Sf. Mănăstire Sărăcineşti3.
În 1916, când a izbucnit Primul Război Mondial, s-au 

înrolat în serviciul Crucii Roşii. Le stau în minte cuvintele: 
„Călătorul care merge printr-o cetate creştină nu găseşte 
acolo acele circuri..., ci spitale, unde bolnavii sunt îngrijiţi de 
fecioare care au părăsit familia lor, pentru a se face surorile, 
fiice şi mumele răniţilor”4.

Acelaşi lucru făcuseră şi alte monahii. (Monahia Paisia 
Vasilescu, Sf. Mănăstire Dintr-un Lemn)5.

Pe front au fost model de comportare, devenind mamele 
şi surorile răniţilor, veghind la căpătâiul lor şi dându-le îngri-
jirile necesare, precum şi sfaturi folositoare în suferinţele lor.

Dovadă de purtarea exemplară ce au avut-o, cităm 
din adeverinţele organelor superioare de la Spitalele de 
Campanie nr. 63, 38, 291 şi 250, prin care se atestă că: 
„Monahiile Ecaterina şi Fevronia Miclăuş au funcţionat la 
acest spital de la decretizarea mobilizării până în ziua de 10 
februarie 1918, când au fost repartizate la Spitalul nr. 250. În 
tot intervalul acesta, monahiile au servit ca infirmiere şi au 
depus tot zelul şi activitatea în serviciile ce le-au fost încre-
dinţate, având şi o purtare exemplară”6.

La Spitalul nr. 250, din Vaslui, cele două monahii au stat 
până la 12 mai 1918. Un act de arhivă atestă că monahiile 
„Fevronia Miclăuş şi Ecaterina Miclăuş, au fost repartizate 
în serviciul acestui spital cu Ordinul nr. 7928/1918, al Consi-
liului de Administraţie a Spitalelor Militarizate din Vaslui..., 
făcând serviciul de infirmier”. Actul mai menţionează conşti-
inciozitatea lor şi „puterea demnă de laudă”7.

Maica Fevronia Miclăuş a fost demobilizată cu Ordinul nr. 
1960 din 21 iunie 1918 al Direcţiei Sanitare a Ministerului de 
Război şi împreună cu sora ei, s-a înapoiat la Sf. Mănăstire 
Hurez.

De aici, reorganizându-se viaţa monahală, Sf. Episcopie 
le-a trimis, din nou, la Mănăstirea Sărăcineşti, unde totul 
fusese distrus de război. Maica Ecaterina a fost numită 
stareţă, iar Maica Fevronia „casieră, econoamă, cântăreaţă 
de strană şi maestra atelierului”. După cum spune Maica 
Fevronia într-o cerere către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 
Firmilian, dânsa a luat locul Martei, iar Maica Ecaterina pe al 
Mariei8.

Maica Fevronia era o fire foarte energică, activă şi stărui-
toare, când vrea să realizeze lucruri de folos obştesc, pe când 
Maica Ecaterina era timidă şi înclinată mai mult spre lectură 
şi meditaţie.

La Sf. Mănăstire Sărăcineşti, care de la început a fost 
organizată cu viaţă de obşte, a luat fiinţă, în 1923, atelierul 
de industrie casnică, aprobat de Ministerul Cultelor, atelier în 
care se lucrau scoarţe, covoare, pânză, strofe, tricotaje, haine 
preoţeşti şi cusături. În atelier lucrau maici, surori şi eleve din 
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satele vecine, care, după o şcolarizare de 4 ani, primeau obiş-
nuita calificare9. Obiectele lucrate aici erau valorificate prin 
expoziţii la Sf. Mănăstire Cozia10.

Atelierul a funcţionat ca şcoală până în anul 1930. Din 
venitul lui şi cu priceperea şi cu strădania obştii monahale, 
condusă de aceste două monahii, s-au ridicat din temelie 
la Sf. Mănăstire Sărăcineşti atelierele, s-au renovat chiliile şi 
s-au făcut şi alte lucrări de gospodărie.

Tot în aceşti ani, cele două surori Miclăuş au fost trimise 
de P.S. Episcop Vartolomeu Stănescu să introducă viaţa de 
obşte şi în celelalte mănăstiri din Oltenia, organizând în 
acelaşi timp şi ateliere de industrie casnică, lucru ce nu a fost 
uşor de realizat, monahiile fiind obişnuite cu viaţa idiorit-
mică (fiecare cu avutul ei)11.

Lângă Craiova, se afla pe atunci în ruină Mănăstirea 
Jitianu, ctitorie a voievodului Constantin Basarab Cîrnu. Şi 
aici, aceea care era să desţelenească ogorul spiritual şi să 
dea viaţă acestei vetre străbune a fost rânduită tot maica 
Fevronia Miclăuş. Din ordin superior, în 1933, lasă Sărăci-
neştii în floare, sub conducerea surorii sale Ecaterina, care 
fusese ridicată la rangul de arhimandrită, iar cuvioşia sa, cu 
10 maici, veneau pe malul Jiului. Aici n-au găsit decât o bise-
rică plină de bălării, ruine şi şerpi din Rovinele uitate, ale lui 
Mircea cel Bătrân12.  

Nu se poate descrie întru totul munca depusă şi lipsurile 
ce au îndurat aici. 

În câteva luni au înjghebat o căsuţă unde să se adăpos-
tească, deoarece personalul monahal stătea în sat, cu chirie.

Prin munca depusă de maici şi cu ajutorul câtorva credin-
cioşi, pe ruinele chiliilor de altădată, care păreau că se roagă 
să fie refăcute, s-a înălţat, ca prin minune, o frumoasă clădire 
cu etaj, în stil brâncovenesc.

Datorită multilateralei activităţi depuse, maica Fevronia 
Miclăuş a fost ridicată la rangul de arhimandrită. Arhiepi-
scopia Craiovei, în adresa nr. 5011/1944, scria: „Având în 
vedere activitatea depusă la Sf. Mănăstire Sărăcineşti, judeţul 
Vâlcea, cât şi la Sf. Mănăstire Jitianu, judeţul Dolj, pe care aţi 
refăcut-o complet din starea de părăsire în care se afla, cu 
părintească dragoste. Vă facem cunoscut că v-am acordat 
rangul de arhimandrită”13.

Cu adresa nr. 20.348 i s-a înmânat gramata de ctitoră a 
Mănăstirii Jitianu14.

Şi aici, ca şi în celelalte mănăstiri pe unde a trecut, maica 
Fevronia Miclăuş a înfiinţat, între altele, un atelier de covoare, 

a cărui faimă a trecut şi peste hotare.
A ştiut să împletească munca cu rugăciunea, astfel că în 

timp ce se întrecea păcănitul războaielor (pe unul era gravat 
„ora et labora”), cu bătaia furculiţelor de la gherghefurile 
de covoare, răsunau cântările bisericeşti (tropare, condace, 
catavasii, axioane etc.).

Cu toată munca depusă în ateliere, nu s-au neglijat nicio-
dată slujbele după tipicul mănăstiresc, socotindu-se ca fiind 
principala datorie. Au ştiut să formeze conştiinţa persona-
lului din mănăstiri, atribuind fiecărui suflet încredinţat lor, 
leacul potrivit, după cuvintele Apostolului Pavel: „Dojeniţi pe 
cei fără rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi de înger, sprijiniţi 
pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi” (I. Tes, 
V, 5, 14).

În aceste două mănăstiri nu era deosebire în îmbrăcă-
minte, în hrană sau în confort.

Din economiile obştii se ajutau familii sărace, se îmbrăcau 
copii orfani, se dădeau ajutoare la înmormântările oamenilor 
nevoiaşi. Se făceau milostenii chiar cu animale din gospo-
dăria mănăstirii, precum şi cu cereale.

Ca o recompensă şi stimulare a zelului cu care a lucrat 
pentru cinul monahal, I.P.S. Mitropolit Firmilian, la 4 mai 
1948, acordă maicii Arhimandrite Fevronia rangul de „Stareţă 
Stavroforă”: „Încredinţându-Ne Noi înşine de râvna sfântă 
şi de activitatea Prea Cuvioasei Monahii Fevronia Miclăuş, 
Stareţa Sfintei Mănăstiri Jitianu, judeţul Dolj, care a ridicat 
această Sfântă Mănăstire din starea de părăsire în care se 
afla şi a închegat aici viaţă de obşte, închinată muncii şi rugă-
ciunii, i-am dat prin hirotesie rangul de Stareţă Stavroforă, cu 
dreptul de a purta la Sf. Slujbe, Sf. Cruce şi baston”15.

Astfel făcându-şi datoria, au răposat întru Domnul: Maica 
Ecaterina în 194316 şi a fost înmormântată la Sf. Mănăstire 
Sărăcineşti, iar Maica Fevronia în anul 1969, în vârstă de 81 
ani, fiind îngropată în curtea bisericii din Tilişca, comuna 
natală.

Iar eu, ca fostă ucenică a Maicii Fevronia, urmând cuvin-
tele Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai marii 
voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu 
luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi le urmaţi credinţa”, 
(Evrei XIII, 7), aştern aici aceste rânduri de omagiu şi cinstire.   

Restituire propusă de prof. Cornelia GHINEA, regăsită 
în revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12/1971.

NOTE

1 Săliştea ţinea de Tilişca. A se vedea ştampila comunală, în Arhiva Sf. 
Mitropolii a Olteniei, dosarul nr. crt. 59 M/ 1928-1949, f. 14.

2 Vezi dosar cit., ff. 13 şi 16. În continuare, citind din acest dosar, vom 
indica numai: dosar, fila...

3 Vezi dosar, ff. 23-25, 54.
4 Sfântul Vasile, Arhiepiscopul Kesarei Kapadokiei (329-379), traducere de 

Iosif, Mitropolit Primat, Bucureşti, 1898, pp. 283-284.
5 Revista „Mitropolia Olteniei”, 1971, pp. 104-105.
6 Dosar, f. 44.
7 Dosar, f. 45.

8 Dosar, f. 55.
9 Dosar, ff. 51-54.
10 Dosar, ff. 18.
11 Dosar, f. 54.
12 Dosar, ff. 24-54.
13 Dosar, f. 24.
14 Dosar, f. 26.
15 Dosar, f. 38.
16 Dosar, f. 39.
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Ierom. Chesarie GHEORGHESCU

Episcopia Râmnicului şi Argeşului

MAICA ARHIMANDRITĂ PAISIA VASILESCU,  
STAREŢĂ SPIRITUALĂ A MĂNĂSTIRII DINTR-

UN LEMN, JUDEŢUL VÂLCEA, LA ANIVERSAREA 
A 90 DE ANI DE LA NAŞTERE (14 OCTOMBRIE 

1880 – 14 OCTOMBRIE 1970)

Înzestrată de Dumnezeu cu o viziune clară asupra vieţii 
monahale, stăpânită în permanenţă de dorinţa trăirii unei 
vieţii curate, simple şi devotate monahismului Bisericii şi 
Patriei sale, Maica Stareţă Paisia Vasilescu, timp de peste 60 
de ani, şi-a închinat viaţa slujirii Domnului la Sfânta Mănăs-
tire Dintr-un Lemn.

Născută în Bucureşti la 14 octombrie 1880, părinţii săi 
Petru şi Justina Stoenescu trecând curând la cele veşnice, 
Olimpia Stoenescu (Maica Paisia, căci acest nume îl purta 
înainte de călugărie) a fost crescută şi susţinută la şcoală de 
rudele sale apropiate: arhimandritul Pahomie şi arhiman-
dritul Grigorie Stoenescu şi de mătuşile sale: maica Glafira 
Stoenescu şi Atanasia Pîrvulescu de la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn.

Fiind foarte încercată prin pierderea soţului său, preotul 
Constantin Vasilescu, preoteasa Olimpia Vasilescu s-a hotărât 
să-şi închine întreaga sa viaţă slujirii Domnului, intrând ca 
soră la Mănăstirea Dintr-un Lemn, în anii 1907-1908. Maica 
Stareţă Varvara Dimitrescu o primeşte cu bucurie în mănăs-
tirea în care ea încă din copilărie îşi petrecuse cu drag vacan-
ţele şi timpul său liber.

Dând destule probe de devotament pentru viaţa mona-
hală, sora Olimpia Vasilescu, în baza Temeiului nr. 1946/1916 
şi cu binecuvântarea episcopului Sofronie Vulpescu, depune 
voturile monahale la Mănăstirea Dintr-un Lemn, la 26 iunie 
1916, primind numele Paisia. Slujba tunderii în monahism 
a fost oficiată de arhimandritul Grigorie Stoenescu, stareţul 
Mănăstirii Cozia, în faţa întregului sobor de maici de la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Începând cu data de 1 ianuarie 1917 şi până la 1 septem-
brie 1918, în timpul Primului Război Mondial, Maica Paisia 
Vasilescu a fost mobilizată ca soră şefă în diferite spitale din 
Moldova, „rămânând până în sfârşit neobosită – cum glăsu-
ieşte un document al vremii – în îndeplinirea cu mult sârg 
de îngrijire părintească a răniţilor, osteneală care i-a pricinuit 
o boală gravă, rămânând suferindă pentru tot restul vieţii”.

Având în vedere reorganizarea monahismului din 
eparhia Râmnicului-Noului Severin, întreprinsă de episcopul 
Vartolomeu Stănescu, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, potrivit 
Procesului-verbal din 26 martie 1922 şi în baza Ordinului 

Sfintei Episcopii, nr. 1068/1922, soborul maicilor au ales 
stareţă pe maica Paisia Vasilescu, în locul monahiei Teoctista 
Bădescu, demisionată.

Urmând distinselor stareţe ale Mănăstirii Dintr-un Lemn 
(Sofia Căzănescu, 1760-1782, Platonida, 1819-1846 şi altora), 
Maica Paisia Vasilescu a îndrumat cu multă stăruinţă, serio-
zitate şi dragoste, viaţa duhovnicească şi administrativă a 
mănăstirii timp de peste 44 ani, până în 1966 când a ieşit la 
pensie.

Maica Paisia s-a străduit până la jertfă să reîmprospăteze 
şi să păstreze cu sfinţenie vechile şi tradiţionalele rânduieli 
ale vieţii monahale, întipărindu-le în acelaşi timp, pe cât a 
fost posibil, în sufletele fiicelor sale duhovniceşti. Timp de 
aproape cinci decenii ea a reuşit să introducă aici o ordine 
exemplară, sub toate aspectele, înviorând totul cu energia 
sa, cu o lepădare de sine rar întâlnită.

Fiind stăpânită în permanenţă de convingerea că viaţa 
monahală şi mănăstirile de la noi au avut în trecutul strămo-
şesc un rol cultural, artistic şi religios, Maica stareţă Paisia, cu 
ajutorul neprecupeţit al colaboratoarelor sale, a reuşit să facă 
din pitoreasca ctitorie a lui Matei Basarab şi Preda Brînco-
veanu, un punct de atracţie atât de preţuit de miile de trecă-
tori, care, căutând să cunoască frumuseţile naturii şi tezaurul 
artistic al patriei, zăbovesc mai mult la adăpostul zidurilor 
ei. Atmosfera de rugăciune şi pietate care se păstrează la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn, hărnicia şi curăţenia, disciplina şi 
seriozitatea maicilor, respectul şi ospitalitatea lor faţă de toţi 
cei care cercetează această pitorească şi străbună aşezare, 
sunt virtuţile de secole ale monahismului nostru ortodox, 
cultivate şi reînviate în sufletul vieţuitoarelor de aici de către 
Maica Stareţă Paisia Vasilescu.  

În cei peste 44 de ani de stăreţie a Maicii Paisia s-a muncit 
mult şi s-a ostenit mult, pentru ca Mănăstirea Dintr-un Lemn 
să fie întreţinută şi prezentată atât de frumos cum este 
astăzi. Anii 1924-1926, 1938-1939, când mănăstirea a fost 
restaurată în întregime cu sprijinul Ministerului Aerului şi 
Marinei, precum şi anii 1956-1963, când au avut alte repa-
raţii cu ajutorul Conducerii de Stat, rămân date importante 
în istoria acestei mănăstiri, amintindu-ne despre eforturile 
depuse de maicile şi surorile vieţuitoare aici, sub conducerea 
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Maicii Stareţe Paisia Vasilescu.
Aniversarea a 90 de ani de la naşterea maicii PaisiaVasi-

lescu, din ziua de 14 octombrie 1970, a fost primită şi sărbă-
torită cu multă bucurie de întreaga comunitate a vieţuitoa-
relor din mănăstire. După oficierea Sfintei Liturghii, la care a 
luat parte maica Paisia, maica Epiharia Diaconeasa – actuala 
stareţă a Mănăstirii Dintr-un Lemn şi întregul sobor de maici 
şi surori, preotul mănăstirii, împărtăşind cu SfinteleTaine pe 
maica Paisia, a subliniat însemnătatea acestei aniversări, 
dorind din suflet celei sărbătorite: pace, bucurie, mântuire 
şi încă mulţi ani fericiţi. Corul mănăstirii, condus de maica 
Lavrentia Georgescu, a intonat frumos-îndătinatul imn: 
„Mulţi ani trăiască!”.

Cu acest prilej, Consiliul de conducere al mănăstirii, 
reprezentat de actuala stareţă – Maica Epiharia Diaconeasa 
– împreună cu celelalte maici şi surori, au felicitat cu drag 
pe sărbătorită: Maica Paisia Vasilescu – stareţa lor duhovni-
cească.

Exemplul maicii Paisia Vasilescu trebuie urmat de maici 
şi surori în munca lor cinstită şi devotată pe care o închină 
zi de zi la altarul acestui sfânt locaş, spre slujirea Bisericii şi a 
poporului nostru.    

Restituire propusă de prof. Cornelia GHINEA, regăsită 
în revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12/1971.
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Dr. Teodora GIURGIU

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „GENERALUL 
ADJUTANT PAUL (PAVEL) TEODORESCU (1888-
1981) – SLUJITOR AL NEAMULUI ŞI CTITOR AL 

BISERICII“

Cu ocazia împli-
nirii a 125 de ani de 
la naşterea gene-
ralului adjutant 
Paul (Pavel) Teodo-
rescu, Arhiepiscopia 
Râmnicului, Univer-
sitatea „Ovidius” din 
Constanţa, Statul 
Major al Forţelor 
Aeriene, Statul Major 
al Forţelor Navale 
şi Serviciul Istoric al 
Armatei au organizat, 
la 28 iunie 2013, un 
simpozion naţional 
la care au participat 
cadre militare, preoţi, 
monahi şi monahii, 
profesori universitari, 
cercetători şi jurna-
lişti.

Evenimentul a 
avut loc în sala „Iosif 
Episcopul” a Aşeză-
mântului Pastoral-
Cultural „Sfântul Ierarh Calinic” din cadrul Centrului Eparhial 
al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În deschiderea manifestării ştiinţifice, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului a binecuvântat 
adunarea şi a adresat cuvântul de întâmpinare.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Dr. 
Emilian Lovişteanul, în calitate de gazdă a întâlnirii, a 
prezentat evenimentul şi a susţinut prelegerea „Un neam de 
voievozi şi de ctitori”.

Mesajul Statului Major al Forţelor Navale a fost transmis 
de către contraamiralul de flotilă Dr. Vergil Chiţac, rectorul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. 

Din partea Statului Major al Forţelor Aeriene mesajul a 
fost transmis de colonelul Dr. Nicuşor Ţacu.

 Au fost prezentate comunicările: Dr. Valentin Marin – 
„Un destin în furtuna istoriei. Generalul adjutant în rezervă 
Paul Teodorescu”, conf. univ. Dr. Stoica Lascu – „Rezumatele 
istorice ale locotenentului Paul Teodorescu, ofiţer instructor în 

anii 1911-1914”, Dr. Luminiţa Giurgiu – „Activitatea locote-
nent-colonelului Paul Teodorescu în cadrul Consiliului Superior 
al Aeronauticii”, Dr. Teodora Giurgiu – „Învătământul superior 
militar într-un nou local”, prof. univ. Dr. Ion Giurcă – „Gene-
ralul Paul Teodorescu, promotor al ştiinţei şi artei militare în 
România”, Dr. Marian Nencescu – „Generalul Paul Teodo-
rescu «ctitor» al Monumentului Eroilor Aerului”, Dr. Andreea 
Atanasiu-Croitoru – „Din cuvântările generalului adjutant Paul 
Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei”, Dr. Marian Moşneagu 
– „Progresele Aviaţiei şi Marinei în perioada ministeriatului 
generalului adjutant Paul Teodorescu”, Dr. Cornel Ţucă – „Colo-
nelul Teodorescu Paul, comandantul Regimentului Gardă nr. 6 
Mihai Viteazul (28 iulie 1929-1 noiembrie 1932)”, Dr. Alin Spânu 
– „Generalul Paul Teodorescu şi yachtul «Luceafărul» o şaradă 
cu iz penal (1942-1943)”, Flavia Petrov – Generalul Paul (Pavel) 
Teodorescu în Arhivele C.N.S.A.S.” şi Sibel Jindi-Alexandru – 
„Generalul Paul (Pavel) Teodorescu omagiul colaboratorilor şi 
prietenilor”.

Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului rostind 
binecuvântarea şi adresând cuvântul de întâmpinare
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Sub egida Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Arhi-
episcopiei Râmnicului, Serviciului Istoric al Armatei şi Ligii 
Navale Române a fost lansat volumul „Generalul adjutant 
Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981) – vocaţia creativităţii”, 
coordonat de prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea, P.S. Dr. Emilian 
Lovişteanu şi comandor Dr. Marian Moşneagu. Pe lângă cei 
care au susţinut comunicările, la carte au mai contribuit şi 
Dr. Petre Otu – „Interbelicul militar” şi comandor Dr. (r.) Aurel 
Pentelescu – „Generalul adjutant Paul Teodorescu”.

De asemenea, volumul cuprinde o serie de articole 
semnate de prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea şi maica stareţă 
stavroforă Emanuela Oprea referitoare la activitatea genera-
lului Paul Teodorescu. 

Cartea se deschide cu Argument şi cuprinde Secţiunea I 
– Omagii, Secţiunea II – Generalul Paul (Pavel) Teodorescu în 
viziunea cercetătorilor şi lumina izvoarelor istorice şi Secţiunea 
III – Addenda cu documente şi imagini fotografice.    

Un moment distinct a fost vizionarea filmul documentar 
„Oameni care au fost... Generalul Paul Teodorescu”, realizat de 
Florica Fulgeanu, după un scenariu de Emanuel Bădescu, cu  
o durată de 25 minute.

Manifestările au continuat pe 29 iunie 2013, de ziua prăz-

nuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn din localitatea Frânceşti, judeţul Vâlcea. Generalul Paul 
Teodorescu a restaurat în totalitate Sfânta Mănăstire Dintr-
un Lemn, ctitorie a voievodului Matei Basarab, care a devenit 
altar de închinare al tuturor aviatorilor şi marinarilor români 
care au luptat şi s-au jertfit pentru apărarea patriei. 

Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească şi un parastas 
la mormântul generalului Paul Teodorescu. Ceremonialul 
militar şi religios s-a încheiat cu depunere de coroane de 
flori. În cadrul acestuia generalul Paul Teodorescu a primit 
onorul de la Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”. 

Trebuie menţionată contribuţia deosebită la organizarea 
manifestărilor a maicii stareţe stavroforă Emanuela Oprea 
de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, care s-a dedicat cinstirii 
memoriei generalului Paul Teodorescu pentru a fi readus în 
atenţia opiniei publice.

La slujba de pomenire au fost prezente oficialităţi, perso-
nalităţi culturale, cadre militare, stareţi şi stareţe de la mănăs-
tirile vâlcene, preoţi şi pelerini din ţară.

Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Dr. Emilian Lovişteanul oficiind parastasul la mormântul genera-
lului Paul Teodorescu de la Mănăstirea Dintr-un lemn.
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Contraamiral (r.) dr. Corneliu BOCAI1

Locotenent-comandor ing. Mihai EGOROV2

Marşul navei-şcoală „Mircea” 2013

INSTRUCŢIE MARINĂREASCĂ ŞI SPIRITUALĂ 
LA BORDUL NAVEI-ŞCOALĂ „MIRCEA”

În perioada 19 
iulie-3 august 2013, 
nava-şcoală „Mircea” a 
efectuat marşul anual 
de instruire practică 
cu escale în portu-
rile Tuzla din Turcia şi 
Salonic din Grecia; de 
asemenea, nava a staţi-
onat la ancoră în Golful 
Mănăstirii Vatoped de 
pe Muntele Athos.

La bordul navei 
comandată de coman-
dorul Gabriel Moise, 
alături de cei 61 de 
membri ai echipajului 
s-au aflat 98 de studenţi 
de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, anii 
2 şi 3 de studiu şi elevi 
ai Şcolii Militare de 
Maiştri Militari „Amiral 
Ion Murgescu”, preotul 
militar Dumitru Bostan, 
precum şi o delegaţie de clerici a Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei formată din I.P.S. Teofan (Savu Dumitru), Mitro-
politul Moldovei şi Bucovinei, Arhimandritul Luca (Diaconu 
Gheorghe), stareţul Mănăstirii Bistriţa, judeţul Neamţ, 
preotul Bogdan Dedu, secretar eparhial al Mitropoliei din 
Iaşi, protosinghel Nathanael (Sorin Vasile Neacsu), repre-
zentant al Mitropoliei Iaşi, ierodiaconul Iustin (Campanu 
Iustin Adrian), diaconul personal al Mitropolitului Moldovei 
şi Bucovinei, profesorul Ionel Ungureanu de la Seminarul 
Teologic Craiova şi Silviu Andrei Vlădăreanu, avocat şi jurna-
list, cel care a fost elementul de legătură între Mitropolie şi 
Statul Major al Forţelor Navale, organizatorul întregii activi-
tăţi. 

Conform tradiţiei din ultimii ani, pe timpul marşului, câte 
doi cadeţi din Turcia, Polonia şi Bulgaria au fost îmbarcaţi 
la bordul navei pentru a se instrui în comun cu studenţii şi 
elevii români. 

Comandantul marşului a fost contraamiralul de flotilă dr. 
Corneliu Bocai, şeful Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al 
Forţelor Navale.

Un marş istoric

Marşul navei-şcoală „Mircea” din acest an a avut două 
componente foarte importante: prima, cea mai importantă 
pentru activitatea Forţelor Navale a vizat pregătirea practică 
a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ de marină. 
A doua componentă a reprezentat-o însă reîntoarcerea la 
tradiţii a marinarilor militari prin includerea Sfântului Munte 
Athos – liant al ortodoxiei de pretutindeni şi centru prin 
excelenţă al monahismului ortodox – printre escalele spiri-
tuale ale celor mai tineri marinari militari români. 

Cu 90 de ani în urmă, între 7-8 mai 1923, o delegaţie a 
elevilor Secţiilor Pregătitoare şi Aplicaţie ale Şcolii Navale, 
precum şi ai Şcolii de Marină, ambarcaţi pe vaporul S.M.R. 
„Principesa Maria”, a făcut o escală la Muntele Athos. 

Ca un arc peste timp, în acest an, Statul Major al Forţelor 
Navale a hotărât să reincludă Sfântul Munte Athos printre 
escalele marşului de instrucţie al navei-şcoală „Mircea”. 

În pelerinaj pe Muntele Athos
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Navigând spre Tuzla!

Vineri, 19 iulie, la ceremonia de plecare a navei au parti-
cipat viceamiralul dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, I.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
cadre militare în activitate, rezervă şi retragere, rude şi prie-
teni ai cadeţilor aflaţi la bord.

Adresându-se cadeţilor, viceamiralul dr. Aurel Popa a 
spus: Voiajul nu este foarte lung, motiv pentru care dumnea-
voastră aveţi sarcina să folosiţi cât mai mult clipele petrecute 
la bordul navei-şcoală. Vă doresc să aveţi un voiaj bun, vânt 
bun din pupa, să vă întoarceţi veseli, să aveţi grijă de dumnea-
voastră şi de colegul din stânga şi din dreapta dar mai ales să 
aveţi grijă de această navă care reprezintă un spirit în Marina 
Română.

Prima etapă a marşului s-a desfăşurat între porturile 
Constanţa şi Tuzla. Deoarece perioada marşului a fost relativ 
scurtă, activităţile de instruire practică au început încă după 
ce nava a dublat farul de ieşire din portul Constanţa şi a luat 
drum spre strâmtoarea Bosfor. Recunoaşterea reperelor de 
la coastă, utilizarea sextantului pentru determinarea punc-
tului navei şi compararea lui apoi cu cel dat de aparatura de 
la bordul navei, şedinţele de instruire în domeniul comu-
nicaţiilor navale sau al motoarelor s-au desfăşurat la bord 
sub atenta îndrumare a instructorilor. Seriozitatea a fost un 
element de bază al activităţilor de practică, deoarece nu a 
existat timp de repetări şi fiecare procedură, fiecare punct 
din programa de practică trebuind îndeplinit din prima. Iar 
de la unele din şedinţele de practică nu au lipsit nici clericii 
aflaţi la bord. 

Tranzitul strâmtorii Bosfor a fost un element inedit 
pentru elevi şi studenţi, dar şi pentru clerici, cu toţii admi-
rând priveliştea oferită de oraşul aşezat pe cele două conti-
nente – Istanbul. 

Sâmbătă 20 iulie, la ora 5.00, clericii prezenţi la bord au 
săvârşit slujba religioasă (Utrenia), cu participarea membrilor 
echipajului şi al cadeţilor de la bord.  

Nava-şcoală „Mircea”, comandată de comandorul Gabriel 
Moise, a acostat sâmbătă, 20 iulie, ora 14.15, în portul din 
Tuzla. 

Escală la Tuzla

Programul escalei în portul Tuzla a fost destul de dens, 
îmbinând atât activităţile de reprezentare pe plan militar, 
cu cele de reprezentare pe plan bisericesc şi cu vizitele efec-
tuate la unele din locurile cele mai frumoase din Istanbul. 
Cu toţii am remarcat organizarea deosebită a escalei şi faci-
lităţile oferite de comanda Academiei Navale din Tuzla care 
au permis cadeţilor să se deplaseze în siguranţă în Tuzla şi 
Istanbul (aflat încă sub asediul demonstranţilor din Piaţa 
Taksim). 

În jurul orei 16, două autobuze cu 80 de marinari au 
plecat într-un tur al Istanbulului, iar un grup de 30 de mari-
nari au mers să viziteze oraşul Tuzla.

În aceeaşi zi, sâmbătă 20 iulie, în jurul orei 18.00, o 
delegaţie militară formată din contraamiralul de flotilă dr. 
Corneliu Bocai, comandantul marşului, comandorul Gabriel 
Moise, comandantul navei-şcoală „Mircea”, locotenent-
comandorul Mihai Egorov, redactorul-şef al Grupului Mass-
Media al Forţelor Navale şi ofiţer de relaţii publice pentru 

acest marş şi preotul militar Dumitru Bostan, preotul Statului 
Major al Forţelor Navale, alături de delegaţia de clerici 
condusă de I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei 
au fost primite de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop 
al Constantinopolului Noua Romă şi Patriarh Ecumenic. Patri-
arhia Ecumenică a Bizanţului, aflată în cartierul Fanar, este 
un Stat-Biserică, asemeni celui  al Vaticanului. Există mari 
presiuni din partea turcilor de a şterge aceste ultime urme 
ale Bizanţului, dar nu reuşesc deoarece există o puternică 
susţinere internaţională, atât europeană, cât şi de dincolo 
de ocean a existenţei acestei entităţi spirituale ortodoxe 
acolo. În cadrul discuţiilor dintre I.P.S. Teofan şi Sanctitatea Sa 
Bartolomeu I, au fost punctate relaţia specială dintre marină 
şi biserică, istoria marşurilor marinarilor militari pe Muntele 
Athos, precum şi oportunitatea ivită în acest an, ca o copie 
a icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa” să parcurgă pe apă 
drumul pe care sfânta icoană, pictată la Iaşi l-a făcut cu 150 
de ani în urmă. A urmat schimbul de cadouri şi fotografia de 
grup.

Chiar dacă a durat doar 25 de minute, primirea la Sanc-
titatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopo-
lului Noua Romă şi Patriarh Ecumenic a fost poate cea mai 
importantă vizită ecumenică făcută de o delegaţie a Forţelor 
Navale în Biserica Ortodoxă.

Pe 21 iulie, a avut loc un prânz oficial la bordul navei-
şcoală „Mircea” la care au participat patru ofiţeri de la 
Academia Navală din Tuzla – 2 comandori (responsabili cu 
instrucţia şi învăţământul şi respectiv cu logistica), 1 locote-
nent-comandor şi 1 locotenent. În aceeaşi zi, comandantul 
marşului, alături de comandantul navei şi ofiţerul cu relaţii 
publice au făcut o vizită la Istanbul, unde au vizitat Bazarul, 
Moscheea Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Columna lui 
Constantin. Seara, un număr de 60 de marinari (ofiţeri, 
maiştri militari, SGP, studenţi şi elevi) au participat, la un 
cocktail organizat la Academia Navală din Tuzla, la invitaţia 
Comandantului Academiei din Tuzla, contraamiralul Adnan 
Öbzal. Din păcate cadeţii români nu s-au putut întâlni cu 
omologii lor turci, aflaţi şi ei în stagiul de practică.

A doua zi, pe 22 iulie, la ora 10, o delegaţie formată din 
contraamiralul de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul 
marşului, comandorul Gabriel Moise, comandantul navei-
şcoală „Mircea”, locotenent-comandorul Mihai Egorov, ofiţer 
de relaţii publice pentru acest marş şi căpitan comandorul 
Dinu Atodiresei, şeful practicii, a fost primită de comandantul 
Academiei Navale, contraamiralul Adnan Öbzal. Apoi, la invi-
taţia comandantului, împreună cu 40 de studenţi şi elevi 
s-a vizitat Academia Navală din Tuzla. Ne-au fost prezentate 
printre altele, Planetariul, săli de curs, laboratoare, cabinete, 
dormitoare, spaţii de recreere. Academia Navală pregăteşte 
pe lângă studenţi turci şi un număr de studenţi străini din 
Pakistan, Iordania, Egipt, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbai-
djan, Siria.

Complexul Academiei Navale din Tuzla ne-a impresionat 
atât prin mărimea lui, cât şi prin faptul că toate facilităţile 
necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi practică 
marinărească se găsesc grupate în acelaşi loc. 

Velierul românesc a constituit un punct de atracţie 
pentru personalul Academiei Navale din Tuzla, care l-a vizitat 
într-un număr foarte mare. De asemenea, la bord s-a aflat 
şi comandantul Academiei Navale din Tuzla, contraamiralul 
Adnan Öbzal, care a fost impresionat de modul în care se 
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prezintă nava.
Nava românească a părăsit pe 22 iulie, în jurul orele 18.30, 

portul Tuzla îndreptându-se spre Muntele Athos.

Instrucţie pe vergi

Pregătirea marinărească desfăşurată în acest an de 
cadeţii ambarcaţi la bordul navei-şcoală „Mircea” a avut cel 
puţin două caracteristici importante date de prezenţa a doi 
ani de studii, II şi III de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
la bordul navei, cu specializările aferente – navigaţie, echipa-
mente de navigaţie şi hidrografie şi electromecanică navală. 

Obiectivele generale ale practicii cadeţilor au vizat 
dezvoltarea deprinderilor practice aplicative pentru îndepli-
nirea atribuţiunilor de coman-
daţi, specialişti militari, însu-
şirea modului de elaborare a 
documentelor de planificare, 
conducere, evaluare a instruirii 
la bordul navelor militare, însu-
şirea de cunoştinţe specifice, 
integrarea cadeţilor la bord, 
formarea deprinderilor nece-
sare executării serviciilor la 
bordul navei. Un rol deosebit a 
fost pus pe cunoaşterea navei, 
a compartimentajului aces-
teia, a instalaţiilor de la bord, 
a velaturii, arboradei şi gree-
mentului navei-şcoală „Mircea”. 
Pe puntea dunetă a funcţionat 
o dublură a comenzii de marş 
utilizată de studenţi. Studenţii 
au determinat punctul navei, 
parametrii vântului, aerului, 
umidităţii specifice, au făcut observaţii la aştri. Cadeţii au 
exersat şi rolurile de manevră a velelor. Toate activităţile 
desfăşurate de studenţi şi elevi la bord au avut loc în confor-
mitate cu fişele disciplinelor studiate, şedinţele de pregătire 
având loc atât pe timpul zilei, cât şi nopţii. 

Marşul între Tuzla şi Muntele Athos a constituit un prilej 
pentru elevi să înveţe ţinerea navigaţiei la timonă şi pentru 
studenţi să înveţe determinarea punctului navei prin obser-
vaţii la aştri şi prin recunoaşterea coastei. Rolurile la vergi, 
împărţirea cadeţilor pe vergi şi urcarea în arboradă au fost 
alte misiuni ale practicii exersate de elevi şi studenţi pe 
timpul marşului. De asemenea, personalul de la bord a parti-
cipat la slujbele religioase oficiate de I.P.S. Teofan, Mitropo-
litul Moldovei şi Bucovinei şi clericii care l-au însoţit, precum 
şi de preotul Statului Major al Forţelor Navale, Dumitru 
Bostan. Nu au lipsit nici întâlnirile cadeţilor cu I.P.S. Teofan, 
prilej cu care au putut afla mai multe lucruri din istoria Sfân-
tului Munte Athos.

Marinarii militari au revenit pe Muntele Athos!

După ce cu 90 de ani în urmă, o delegaţie a elevilor 
Şcolilor de Marină, ambarcaţi pe vaporul S.M.R. „Principesa 
Maria”, au făcut o escală la Muntele Athos, escalele navelor 
militare la Muntele Athos au continuat apoi, ultima având 
loc în perioada 2-19 septembrie 1933, atunci când nava-
şcoală „Constanţa” a executat un voiaj de studii în arhipe-

lagul grecesc, având la bord elevii Şcolii Navale şi ofiţerii-
elevi ai Şcolii de Aplicaţii. 

Escala din 2013 a navei-şcoală „Mircea” a reprezentat un 
arc de timp, peste trei momente importante: 90 de ani de la 
prima escală a marinarilor militari pe Sfântul Munte, 80 de 
ani de la ultima escală a marinarilor militari pe Sfântul Munte 
şi 150 de ani de când icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului a ajuns, pe apă, de la Iaşi la schitul românesc 
„Prodromul” din Muntele Athos. 

Cred că în cei 80 de ani marinarii n-au lipsit din Sfântul 
Munte; n-au mai fost organizate expediţii cu nave, dar cu 
certitudine mulţi dintre creştinii noştri ortodocşi din Forţele 
Navale sau marinari din viaţa flotei comerciale au păşit din 

când în când pe Sfântul Munte. Acum au revenit şi într-o formă 
oficială. Pentru români în special, pentru Biserica Ortodoxă în 
general, Sfântul Munte Athos, constituie un loc aparte pentru 
că este singurul loc din lume unde pe o rază de sute de km nu 
se află decât o singură preocupare, aceea de a sluji Domnului. 
Şi tineri din Moldova, Ţara Românească sau Ardeal, precum 
tineri din îndepărtata Siberie, din Ţările Balcanice, din Australia, 
Canada, etc. îşi îndreaptă privirile spre Sfântul Munte pentru că 
au constatat şi constată acolo un loc cu totul special datorită 
rugăciunilor sihaştrilor, datorită liturghiilor care se săvârşesc 
acolo. Aici întâlneşti oameni care acasă au avut o situaţie obiş-
nuită din punct de vedere al situării lor în societate sau oameni 
care au părăsit responsabilităţi politice, universitare, militare, 
economice, artistice şi au găsit acolo un loc cu totul special 
pentru a se ruga pentru sufletele lor şi pentru pacea lumii. De 
aceea Sfântul Munte Athos constituie un loc special pentru 
români şi lume în general, ne-a precizat I.P.S. Teofan, Mitropo-
litul Moldovei şi Bucovinei.

Nu e lipsit de interes de amintit că iniţiatorii ideii inclu-
derii Muntelui Athos ca escală în acest marş au fost preotul 
militar al Statului Major al Forţelor Navale, Dumitru Bostan şi 
Andrei Vlădăreanu, consilier juridic al Arhiepiscopiei Bucu-
reştilor.

M-am alăturat foarte uşor proiectului, pentru că am avut o 
dorinţă mai veche să am o experienţă pe mare, pentru că marea 
în literatura bisericească constituie un element de inspiraţie cu 

Copia icoanei „Prodromița” adusa pentru sfințire
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totul aparte şi am vrut să găsesc într-o bună zi un prilej pentru 
a sta câteva zile neîntrerupt în mijlocul mării, pentru a înţelege 
pe viu ceea ce o cântare bisericească des folosită spune „marea 
vieţii văzându-o învolburată de norii ispitelor, nădejdea-mi este 
către tine Doamne!”. Pentru mine au fost câteva zile speciale, 
o experienţă mai deosebită, câteva clipe de reflecţie legate de 
mare, de navă, de tot ce au reprezentat pentru istorie locurile 
pe care le-am vizitat şi în mod special legăturile lor cu Ţările 
Române, ne-a mărturisit pe parcursul marşului I.P.S. Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Pe 24 iulie la ora 6.10, nava-şcoală „Mircea” a intrat în apele 
teritoriale ale Athosului, arborând la catarg drapelul bizantin 
cu vulturul bicefal. La ora 6.50, nava-şcoală „Mircea” se afla 
în derivă, în dreptul Athosului la 15 cabluri de mal (nu putea 
ancora din cauza adâncimilor foarte mari de aproximativ 
400 m). Pe şalupa care a sosit lângă navă s-au ambarcat 40 
de marinari de la bord, după verificarea existenţei diamoniti-
rion – acel paşaport pentru Athos – marinari care au fost apoi 
debarcaţi la malul peninsulei Athos din Halkidiki. La ora 7.15 
a ajuns la mal şi al doilea transport cu 40 de militari şi preoţi 
(întreaga delegaţie a Mitropoliei şi preotul Statului Major al 
Forţelor Navale) cu copia icoanei „Prodromiţa”, pentru a fi 
sfinţită. 

Copia icoanei „Prodromiţa”, adusă spre sfinţire a fost 
pictată la Bucureşti pentru biserica care se construieşte în 
curtea Statului Major al Forţelor Navale.

Pe mal am fost aşteptaţi de peste 20 de călugări de la 
toate schiturile şi chiliile româneşti din Athos. De la Arsa-
naua Prodromul până la schitul cu acelaşi nume, pe un 
drum accidentat de mai mult de 4 km, cu o diferenţă de alti-
tudine de 400 m faţă de nivelul mării, pe o potecă pe care 
în anumite porţiuni trei persoane puteau merge cu greu în 
linie, cei 80 de marinari îmbrăcaţi în ţinuta albă au dus pe 
rând icoana, într-o procesiune impresionantă la care au 
participat marinari, preoţi, diaconi, cântăreţi de la schiturile 
româneşti de pe Athos. La început icoana a fost purtată de 
comandantul marşului şi preotul Statului Major al Forţelor 
Navale, apoi prin rotaţie de cadre, studenţi şi elevi. Totul sub 
un soare năucitor, astfel că au fost puţine momentele în care 
unii credeau că nu mai pot înainta. Şi pentru ca imaginea să 
fie cât mai apropiată de istoria acestor locuri, părinţii de la 
schitul „Prodromul” au trimis şi câţiva mulani (măgăruşi) care 
să care bagajele pelerinilor. 

La ora 7.40, după aproximativ 2 km de mers, am făcut 
primul şi singurul popas, lângă o cruce parcă special aşezată 
aici, spre odihna şi închinarea pelerinilor. Aici a avut loc o 
slujbă religioasă urmată de câteva vorbe frumoase spuse de 
mitropolit, care nu era la prima sa vizită ecumenică la Athos. 
Ne-am refăcut forţele după un marş pe o căldură uscată de 
25-28° C, cu apă plată rece, rahat, bomboane de ciocolată şi 
un păhărel de uzo, conform obiceiurilor de pe Athos şi după 
15 minute am pornit la drum în aceeaşi formaţie, însoţiţi de 
corul bisericesc. 

La ora 8.30, am ajuns în faţa schitului românesc 
„Prodromul” unde am avut parte de o primire impresionantă: 
clopotele băteau încontinuu, corul bisericesc cânta, iar călu-
gării erau adunaţi să ne întâmpine. Marinarii în ţinuta albă 
de ceremonie au suscitat o curiozitate de nedescris, lângă 
delegaţia Mitropoliei, toată în negru, într-un contrast vizual 
nemaivăzut de zeci de ani pe aceste meleaguri. La intrare 
stareţul schitului, Atanasie, împreună cu 25-30 de călugări 

ne-au întâmpinat profund emoţionaţi şi surprinşi totuşi de 
numărul şi ţinuta noastră, miraţi că în acele ţinute de oraş am 
putut urca acea pantă pe un drum accidentat. După întâm-
pinare, am intrat în curtea schitului, apoi în biserica mare a 
schitului împreună cu preoţi din obştea monahală, care au 
aşezat icoana marinarilor lângă icoana originală a Prodro-
miţei.

Chiar dacă are toate caracteristicile unei mănăstiri, 
Prodromul, din păcate, nu se mai poate ridica la rangul 
de mănăstire, iar vina ne aparţine nouă românilor, dar şi 
a Constituţiei Athosului care prevede că nu se mai poate 
schimba statutul, deşi aici slujesc 45 de călugări. Adminis-
trativ, Sfântul Munte Athos este împărţit în 20 de mănăstiri 
cu proprietăţile lor clar delimitate şi aparţin, cele mai multe 
grecilor, bulgarilor, sârbilor, ciprioţilor, ruşilor, georgienilor, 
ucrainenilor. De remarcat este faptul că în aproape toate 
mănăstirile găsim câte 2-3 călugări români!

A început apoi slujba de Utrenie şi biserica a devenit 
parcă neîncăpătoare  – erau şi zilele de hram ale bisericii – 
pentru mai mult de 150 de oameni. La finalul slujbei a avut 
loc schimbul de cadouri între I.P.S. Teofan şi stareţ, între 
comandantul marşului, contraamiralul de flotilă dr. Corneliu 
Bocai şi stareţ. Comandantul marşului a oferit macheta 
navei-şcoală „Mircea”, moneda Statului Major al Forţelor 
Naval, iar comandantul navei comandorul Gabriel Moise a 
oferit Albumul Academiei Navale din Constanţa. În cuvintele 
rostite de stareţul mănăstirii, de I.P.S. Teofan şi de contraa-
miralul de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul marşului 
navei-şcoală „Mircea” s-a subliniat legătura puternică a 
românilor cu Sfântul Munte, minunile săvârşite de icoana 
Maicii Domnului „Prodromiţa”, dar şi ineditul prezenţei şi 
importanţa reîntoarcerii marinarilor pe Sfântul Munte Athos, 
acolo unde cu toţii speră să revină cât de des se poate. 

Imediat după slujbă am fost invitaţi la masă; apoi, am 
vizitat schitul şi ne-am cazat în clădirile din jurul bisericii. 
Condiţii de cazare au fost deosebite având în vedere posibi-
lităţile din zonă, greutatea transportului de materiale, lipsa 
fondurilor etc. Peste tot plutea un aer de sărbătoare, eram 
priviţi de parcă venisem de pe altă planetă şi am fost asaltaţi 
de fel şi fel de întrebări, cu toţii încercând să ne introducă 
în atmosfera slujbei de noapte, slujba de sărbătorire a celor 
150 de ani de când a fost adusă icoana „Prodromiţa” din Iaşi, 
după ce a poposit la Huşi, Bârlad şi Galaţi.

La ora 10.30, am plecat pe jos tot grupul, însoţiţi de 
domnul Andrei Vlădăreanu organizatorul şi sufletul întregii 
„aventuri” şi de părintele econom Efrem (administratorul 
schitului „Prodromul”) spre mănăstirea grecească „Marea 
Lavră” (aflată la 5-6 km de schit), cea de care depinde admi-
nistrativ schitul românesc. În faţa mănăstirii „Prodromul” se 
înălţă vârful Muntelui Athos cu cei 2.033 metri înălţime, o 
privelişte care îţi taie respiraţia.

La ora 12.00, am ajuns la mănăstire unde am fost întâm-
pinaţi de un călugăr, reprezentantul stareţului, deoarece 
acesta nu era prezent. Mănăstirea „Marea Lavră” este consi-
derată cea mai mare şi cea mai bogată din tot Sfântul Munte 
Athos. Mănăstirea, ca de altfel marea majoritate din Muntele 
Athos, era în reparaţii (se primiseră fonduri de la Uniunea 
Europeană). Părintele Efrem a făcut traducerea istoricului 
mănăstirii, relatat cu destule amănunte de călugărul aces-
teia. Astfel, aici am găsit moaştele Sf. Vasile cel Mare, icoane 
din secolele XIII şi XIV, mozaicul şi pardoseala care sunt cele 
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originale, din anul 960 d.H. – anul întemeierii de către călu-
gărul Atanasie. În curtea mănăstirii era un chiparos de peste 
1000 de ani plantat chiar de călugărul întemeietor al mănăs-
tirii. În afara mănăstirii am vizitat două peşteri unde locuiau 
pustnicii, precum şi un chiparos ciudat – plantat invers, adică 
cu rădăcina în sus arătând ca un brad – altă minune!

În jurul orei 14, am revenit la schit cu microbuzele puse 
la dispoziţie de către călugării de la schitul nostru, ne-am 
potolit setea (afară erau cam 28-30° C şi multă uscăciune) 
şi am plecat să vizităm peştera Sfântului Atanasie, la apro-
ximativ 15 minute de mers, coborând 250 trepte, destul de 
abrupte, prin zona stâncoasă, de unde ne-a apărut marea 
într-un peisaj de vis. Am intrat să ne închinăm, am ascultat 
istoricul relatat de însoţitorul nostru, părintele Efrem, apoi 
ne-am întors la schit, trecând prin extraordinara sa gradină, 
unde toate culturile – de fapt legumele necesare traiului 
zilnic – erau îngrijite cu o migală şi cu o atenţie de invidiat. 
Tot aici ne-au fost prezentate actele de binefacere făcute de 
Gigi Becali adică, sere, panouri solare, eoliene.

La ora 15, am revenit din nou la schit, unde, după 15-20 de 
minute de odihnă, am fost poftiţi la masa de prânz în trapeză. 
Tot atunci, au început să sosească, pentru a fi prezenţi la 
slujba de priveghere a icoanei „Prodromiţa”, programată de 
la ora 20.00, călugări români de la chiliile şi colibele din jur, 
dar şi călugări greci şi sârbi, deoarece era o mare sărbătoare 
pentru schitul Prodomul. După slujba de Vecernie de la ora 
16 am servit masa de seara, apoi ne-am întâlnit prin curtea 
schitului cu călugări curioşi să stea de vorbă cu noi, să ne 
întrebe de unde venim, cu ce am venit, cum e în ţară, cum a 
fost pe mare, făcând aprecieri la adresa uniformei noastre, la 
tinereţea studenţilor şi elevilor etc.

La ora 20 a început slujba de priveghere a icoanei Maicii 
Domnului „Prodromiţa”, aflată în stânga altarului. În perma-
nenţă, în semn de respect, cadeţii au asigurat gardă de 
onoare la copia icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, adusă 
din ţară. În 3-4 minute de la începerea slujbei, biserica a 
fost plină, călugării desemnaţi de stareţ să conducă slujba, 
ocupându-şi fiecare locul, ştiind foarte bine ce au de făcut. 
Organizarea rivalizează cu cea din armată. Biserica în inte-
rior este un amestec de alb (mai rar întâlnit într-o biserică) şi 
negru! I.P.S. Teofan l-a invitat pe contraamiralul de flotilă dr. 
Corneliu Bocai să asiste la slujbă din dreapta sa. Atmosfera 
era sobră, dar în acelaşi timp evlavioasă, fiecare simţind în 
suflet bucuria şi satisfacţia participării, pentru prima dată la 
o astfel de slujbă. S-a cântat frumos, s-au transmis mesaje, 
s-au citit paragrafe întregi din cărţi bisericeşti, în limba 
română, dar unele şi în greaca veche, s-au înălţat rugăciuni, 
s-au ţinut predici, s-au aprins lumânări. Toţi călugării direct 
implicaţi şi-au „interpretat rolurile” întocmai, fără bâlbe, fără 
a se omite nimic, într-un ritual sacru în care gesturile erau 
coordonate prin semne discrete din priviri, înţelese numai 
de cel căruia îi erau adresate. La un moment dat a intrat în 
rol şi I.P.S. Teofan, apoi chiar şi contraamiralul de flotilă dr. 
Corneliu Bocai, care a primit onoranta sarcină de a citi rugă-
ciunea „Tatăl Nostru”, sarcină de care s-a achitat cu bine, ca şi 
credincios puternic pătruns de importanţa momentului. 

Aproape de ora 22.30, când slujba era în plină desfăşu-
rare, I.P.S. Teofan, stareţul schitului, comandantul marşului, 
comandantul navei, ofiţerul de relaţii publice şi încă 3-4 călu-
gări, au luat o mică pauză în care au putut servi o cafea, un 
uzo. La ora 23 s-a intrat din nou în biserică pentru a parti-

cipa la slujbă. Pe măsură ce ora înainta, oboseala îşi spunea 
cuvântul şi numărul marinarilor din biserică scădea. Mari-
narii s-au rotit conştiincios la paza icoanei (ca şi cum ar fi 
executat serviciu de cart), fugeau să prindă un moment de 
somn în dormitoare şi reveneau apoi la slujbă. N-a fost uşor 
să stai în picioare, de atâta timp, fără să faci nimic fizic, iar 
noi, nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva, dar din respect şi poate 
curiozitate am făcut-o. Slujba a continuat în acelaşi mod 
cum a început, nu se repeta nimic, totul decurgând conform 
canoanelor, fără să fi necesitat vreo repetiţie înainte! Poate 
ciudat, dar uitându-ne la noi şi în jurul nostru nu se citea 
oboseala pe chipul niciunui participant, deşi fusese o zi ce 
ne-a solicitat fizic suficient de mult!

La ora 4.15 a avut loc momentul sfinţirii icoanei noastre 
adusă la bordul navei-şcoală „Mircea”. Fără să anunţe cineva, 
biserica a devenit din nou neîncăpătoare în acele moment, 
în special marinarii veniţi pe calea apei, neputând rata acest 
moment. După sfinţire, toată obştea adunată în biserica 
mare a Schitului Prodromul, a trecut pe rând şi s-a închinat la 
cele două icoane „Prodromiţa” şi copia ei adusă de la Bucu-
reşti, reluându-şi apoi locurile pentru a participa la ultima 
parte a slujbei. 

După aproape 4 ore de la acest moment, s-a încheiat 
slujba, şi am ieşit din biserică împreună cu icoana noastră, 
de acum „sfinţită”, am făcut fotografii cu călugării dornici să 
ne aibă printre amintirile lor.

L-am întrebat pe I.P.S. Teofan dacă există oare o legătură 
specială între o icoană făcătoare de minuni şi copia aces-
teia: Toate icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni 
pentru faptul că persoana care-şi pleacă genunchii în faţa 
Maicii Domnului, nu poate să nu beneficieze din partea ei, din 
partea rugăciunilor ei către dumnezeiescului ei fiu Isus Hristos, 
un dar special. Există icoane care au o istorie specială, ca 
icoana Prodromiţa, există icoane care au pătruns mai adânc în 
evlavia poporului şi cum, nu toţi au acces la icoana în original 
şi în mod special această icoană nu poate fi venerată faţă către 
faţă de către creştinele noastre, căci doar bărbaţii au dreptul 
să pătrundă în Sfântul Munte Athos, de aceea o copie a acestei 
icoane care să fie aşezată la loc de cinste şi în faţa căreia creştini 
şi creştine să se închine, primeşte o importanţă deosebită. Ea 
este legată de original, te trimite la original, dar în mod special 
te trimite la Maica Domnului cea făcătoare de minuni şi dătă-
toare de tot ajutorul şi sprijinul în durere sau în bucurie. 

12 ore a ţinut slujba de priveghere pentru hramul Schi-
tului Prodromul, timp în care s-a săvârşit şi sfinţirea icoanei 
adusă de marinari pe Sfântul Munte, 12 ore în care mulţi 
dintre cadeţi şi membrii echipajului au asistat cu smerenie la 
slujbă. Am fost invitaţi din nou la masă, pe parcursul căreia, 
aşa cum este obiceiul pe Athos, unul din călugări ne-a citit 
scurte poveşti religioase, cu multe învăţăminte. Nimeni nu 
îndrăznea să tulbure acea linişte, nimeni nu schiţa niciun 
gest de oboseală, nu pentru că şi-ar fi impus acest lucru ci 
efectiv, slujba ne întărise pe fiecare dintre noi şi ne-a împros-
pătat.

În jurul orei 10.30, după mici cumpărături la magazinul 
mănăstirii, care să ne amintească de schitul „Prodromul” din 
Athos, ne-am adunat, am făcut prezenţa ca în cazarmă şi apoi 
ne-am luat rămas bun de la stareţ şi de la ceilalţi călugări, care 
preţ de 27 de ore ne-au fost alături neştiind ce să ne ofere 
numai ca noi să ne simţim bine. Ambarcaţi în 3 autocare şi 2 
maşini de teren, am plecat să vizităm alte mănăstiri aflate pe 
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traseul nostru spre mănăstirea „Vatopedi” unde, într-un golf, 
se afla nava-şcoală „Mircea” la ancoră (adâncimea de 50-60 
metri a permis ancorarea, în această zonă).

Primul obiectiv a fost izvorul „Sfântului Atanasie” de unde 
am luat apă, ce curge printr-o piatră spartă în patru prin 
puterea dumnezeiască, în formă de cruce. După ce ne-am 
închinat la icoane şi am făcut fotografii, ne-am urcat în maşini 
şi după 30-40 de minute de mers prin serpentine, pe drumuri 
nu peste tot cu asfalt, ne-am oprit lângă mănăstirea „Cara-
calu”, care îl are printre ctitori pe domnitorul român Petru 
Rareş. N-am zăbovit prea mult şi ne-am continuat drumul 
ajungând apoi la mănăstirea „Iviru”. Aici am fost întâmpinaţi 
de un călugăr grec care ne-a prezentat istoricul mănăstirii, 
după care ne-am închinat la icoana Maicii Domnului numită 
„Portariţa”, numele venindu-i de la faptul că deşi călugării o 
luau din biserică seara, pentru a o duce în altă parte, dimi-
neaţa o găseau la poarta bisericii. La construcţia bisericii a 
contribuit şi domnitorul român Şerban Cantacuzino.

Vineri 25 iulie, în jurul orei 13.45, am ajuns la Kareia, 
capitala administrativă a Muntelui Athos, un orăşel, unde în 
afară de biserici mai sunt şi locuinţe ale călugărilor din zonă. 
Aici, delegaţia noastră formată din I.P.S. Teofan şi ceilalţi 
reprezentanţi ai Mitropoliei, comandantul marşului, coman-
dantul navei şi ofiţerul de relaţii publice am fost primiţi la 
„Koinotis” – un fel de Parlament al Sfântului Munte – de către 
şeful acesteia, un călugăr de naţionalitate sârbă. „Epistasia” 
este consiliul executiv al „Koinotis” şi cu prinde patru membri 
numiţi „epistatai”. Aceştia rămân la conducere timp de un 
an şi sunt urmaţi de alţi patru „epistatai” şi tot aşa în fiecare 
an, până când reprezentan tului fiecărei mănăstiri i-a venit 
rândul la slujire. În biserica se afla o icoană veche în faţa 
căreia s-a arătat Arhanghelul Gavril. Am vizitat biserica şi 
magazinele din zonă, am servit o gustare, ne-am făcut foto-
grafii şi ne-am ambarcat din nou în maşini spre mănăstirea 
„Simonas Petras”.

Drumul până la mănăstire nu a fost foarte lung dar foarte 
abrupt, urcând continuu pe un drum de pământ din care 
evident că lipseau parapeţii de protecţie. Pe la 14.40, după 
o escală în portul Dafni, am ajuns la mănăstirea „Simonas 
Petras”, pe latura de sud a Peninsulei Athos, o construcţie 
unică, ridicată pe o stâncă frumoasă, ctitorie a Sf. Simion. Am 
fost primiţi cu multă căldură şi bucurie, deşi mănăstirea avea 
cel mai sever regim în ceea ce priveşte vizitele – maxim 20 de 
persoane pe zi, între anumite ore stricte, iar noi eram aproxi-
mativ 80. La zidirea acestei mănăstiri a contribuit şi domni-
torul român Mihai Viteazul, al cărui portret se află pictat în 
interiorul bisericii. Ca peste tot, am întâlnit şi aici 2 călugări 
români care slujeau în acea mănăstire. Am vizitat peştera 
Sfântul Simion aflată la 300 m de mănăstire, locul unde i 
s-a arătat acestuia Maica Domnului şi l-a îndemnat să facă 
această mănăstire ce are nu mai puţin de 13 etaje. Aici am 
găsit şi un fragment din mâna stângă a Mariei Magdalena, 
care era caldă, aşa cum ni se spusese. 

Părăsind mănăstirea „Simonas Petras” am trecut din 
nou pe latura de nord a Athosului şi pe un drum similar 
cu serpentine, am ajuns la schitul „Sf. Andrei”, un fost schit 
rusesc, cedat cu ani în urmă grecilor. Ca dimensiuni, este cea 
mai mare biserică din Athos. Am ajuns în plină slujbă reli-
gioasă, drept pentru care ne-am mulţumit cu explicaţiile lui 
Andrei Vlădăreanu, cel care vizitase, până la acel moment, 
Athos-ul de mai peste 30 de ori.

În jurul orei 18.50 am poposit la ultima mănăstire de 
pe traseul nostru, aflată tot pe latura de nord, la mănăs-
tirea „Vatopedi”, o mănăstire aflată probabil la concurenţă 
ca mărime şi frumuseţe cu mănăstirea „Marea Lavră”. Aici 
slujeau 115 călugări, printre care şi 3 călugări români. Unul 
dintre ei este Părintele Daniel, fiul actorilor Octavian Cotescu 
şi Valeria Seciu, aflat aici din anul 2000. Numărul marinarilor 
care au coborât pe Athos a fost limitat astfel că nu toţi cadeţii 
sau membrii echipajului au avut această şansă. Pentru că 
nava-şcoală „Mircea” a staţionat în golful mănăstirii „Vato-
pedi”, la această mănăstire au coborât şi alţi marinari care 
n-au putut să le vadă pe celelalte. Şi aici am fost primiţi cu 
mare generozitate şi bucurie de stareţul mănăstirii, părintele 
Efrem, un călugăr de origine cipriotă, bun cunoscător al Bise-
ricii Ortodoxe Române, graţie mai multor vizite ecumenice 
făcute în România. După vizitarea mănăstirii, închinarea la 
moaşte şi la o parte din Brâul Maicii Domnului şi admirarea 
celor 7 icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, am 
fost primiţi – aproximativ 100 de persoane – într-o sală de 
conferinţe unde am fost trataţi cu bunătăţi tradiţionale şi ni 
s-au adresat cuvinte de laudă pentru „isprava” noastră şi unde 
am fost rugaţi să cântăm imnul naţional, conformându-ne. 

Luând cuvântul, I.P.S. Teofan a mulţumit stareţului pentru 
primire şi l-a invitat împreună cu alţi călugări a doua zi dimi-
neaţă la bordul navei-şcoală „Mircea” pentru a participa la 
Liturghie. Odată acceptată invitaţia, ne-am ambarcat în cele 
2 şalupe aflate în portul Vatopedi şi ne-am deplasat la bordul 
navei-şcoală „Mircea”, unde am ajuns în jurul orei 21.00.

După 38 de ore de escală pe Muntele Athos, copia icoanei 
„Prodromiţa” a fost readusă la bordul navei-şcoală „Mircea”. 

Emoţia şi trăirile spirituale au fost coordonate ale 
prezenţei marinarilor pe Sfântul Munte, acolo unde mulţi au 
văzut că viaţa monahală este o armată mai riguroasă decât 
cea în care ne desfăşurăm activitatea, acolo unde mulţi au 
uitat de oboseală, de masă sau de alte lucruri cărora altă dată 
le dăm atâta importanţă.

Bucuroşi de prezenţa marinarilor de pe nava-şcoală 
„Mircea” la mănăstirea „Vatoped”, părinţii din mănăstire 
conduşi de stareţ şi de I.P.S. Teofan, călugări români de la 
schitul „Prodromu” şi schitul „Lacu”, au săvârşit slujba din 
dimineaţa plecării navei, 26 iulie, la bord, aducând spre 
închinare şi celor care nu au putut coborî la mal inclusiv 
studentelor şi elevelor care n-au voie să coboare pe Sfântul 
Munte, „Brâul Maicii Domnului”. Liturghia s-a ţinut la puntea 
centru străjuită şi ocrotită simbolic de copia icoanei „Prodro-
miţa”, sfinţită pe Sfântul Munte. În jurul orei 10, delegaţia 
mănăstirii a părăsit bordul, iar noi am trecut la pregătirea 
navei pentru etapa următoare, marşul spre Salonic.

Studentul anul III Robert-Gabriel Balan a relatat: Experi-
enţa de pe Muntele Athos a fost punctul culminant al voiajului 
pentru că Muntele Athos este un loc în care tu te descoperi pe 
tine şi pe Dumnezeu.

Studentul anul II Marius Ştefănel Iscru a afirmat: Primele 
2-3 zile de acomodare la bord au fost mai dificile, dar după 
venirea colegilor de anul III la bord, care ne-au ajutat să ne 
acomodăm, a fost mai bine. Cred că cea mai grea a fost prima 
urcare la crucetă, dar apoi a fost totul uşor. Pentru mine, 
Athosul a fost cea mai plăcută experienţă. Eu sunt o fire mai 
religioasă şi am fost nespus de bucuros când am aflat că mi se 
oferă această oportunitate. Au fost nişte emoţii pe care cred că 
nu le pot descrie în cuvinte, era o senzaţie de bucurie, de linişte 
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sufletească.
Cadeţii de la bordul navei-şcoală „Mircea” au părăsit cu 

regrete Sfântul Munte Athos, acolo unde fiecare a lăsat o 
parte din suflet. Velierul românesc nu a părăsit zona Muntelui 
Athos, până ce nu a salutat marinăreşte, toate mănăstirile 
aflate de-a lungul ţărmului, comunităţile de monahi aflaţi în 
aşezările monahale răspunzându-le la salut şi transmiţând 
celor aflaţi la bord că îi aşteaptă din nou pe Sfântul Munte 
Athos.

Marş spre Salonic

Plecaţi cu regrete din Sfântul Munte Athos, cadeţii de 
la bordul navei-şcoală „Mircea” au revenit la activităţile de 
pregătire la bordul navei. Accentul s-a pus pe carturi, pe 
pregătirea escalei din portul Salonic şi pe manevra velelor. 
Timpul frumos a permis studenţilor şi elevilor desfăşurarea 
pe vergi şi executarea braţărilor. Cu toţii au fost conectaţi 
la activităţi, chiar dacă oboseala resimţită de cadeţi după 
marşurile de pe Athos şi-a spus cuvântul, iar perioadele 
libere dintre şedinţele de pregătire au fost fructificate la 
maximum. 

După aproape 24 de ore de marş, pe 27 iulie, orele 9.00, 
nava-şcoală „Mircea” a acostat în portul Salonic din Grecia. 
Pe timpul escalei din Salonic, cel de-al doilea oraş ca mărime 
din Grecia şi cel mai mare din nordul ţării, cadeţii au conti-
nuat programul de pregătire din planul practicii marinăreşti, 
dar au avut şi posibilitatea de a vizita oraşul şi principalele 
muzee din oraş, precum şi o serie de biserici importante 
pentru lumea creştină – „Sfântul Dimitrie”, „Sfânta Sofia”, 
„Sfântul Grigorie Palama” etc. N-au fost omise din traseul 
nostru de vizită Piaţa „Aristotel”, Turnul Alb, Piaţa şi Teatrul 
„Alexandru Macedon”.

Din păcate locul de acostare al navei-şcoală „Mircea” nu a 
permis vizitarea ei de către populaţia civilă. 

Ziua Imnului Naţional la Salonic

Luni, 29 iulie, echipajul navei-şcoală „Mircea” a sărbătorit 
Ziua Imnului Naţional în portul Salonic. La ora ridicării pavi-
lionului navei, cadeţii aflaţi la bord în perioada de practică 
marinărească şi echipajul navei au interpretat Imnul Naţi-
onal, într-un ceremonial scurt dar emoţionant. Apoi, contra-
amiralul de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul marşului, 
a evocat semnificaţia Imnului Naţional, precum şi câteva 
date din istoria celor şase imnuri pe care România le-a avut 
începând cu anul 1862. 

De Ziua Imnului, luni 29 iulie, o delegaţie românească 
a efectuat o vizită la Comandamentul Naval de Nord din 
Salonic (un fel de centru de instrucţie). Aici, contraami-
ralul de flotilă dr. Corneliu Bocai s-a întâlnit cu comandorul 
Christos Pavloudis, Comandantul Zonei de Nord. Discuţiile 
au vizat activităţile desfăşurate de cadeţii de la bordul navei-
şcoală „Mircea” pe timpul practicii, posibilitatea ca şi cadeţii 
greci să efectueze marşuri la bordul velierului românesc dar 
şi alte modalităţi de colaborare între cele două marine. Dele-
gaţia greacă a efectuat apoi o vizită la bordul navei-şcoală 
„Mircea”, rămânând plăcut impresionată de navă şi de modul 
în care este întreţinută.

Marţi 30 iulie, am părăsit Salonicul, ultimul port de 
escală din acest marş al navei-şcoală „Mircea”, şi am luat cap 
compas portul Constanţa. Din programul stagiului de prac-

tică nu a lipsit înviorarea, colocviul de practică şi momentul 
mult aşteptat de cadeţi, navigaţia cu vele, o etapă impor-
tantă a pregătirii. Cu toţii au simţit frumuseţea navigaţiei cu 
vele. Comandorul Gabriel Moise, comandantul navei-şcoală 
„Mircea”: Pentru nava-şcoală „Mircea”, navigaţia cu vele este 
principala misiune a navei. Trebuie ca fiecare cadet să vadă 
cum pot fi folosite forţele naturii – vântul şi valul – în navigaţie. 
Sunt cunoştinţe pe care ulterior le vor folosi în carieră. Cadeţii 
au căpătat aptitudini pentru urcat în arboradă, s-au întins 
velele, s-a navigat cu vele nu cât mi-aş fi dorit de mult pentru 
că s-a navigat în zone cu navigaţie specială şi am avut restricţii.

Marea a ţinut să le reamintească tinerilor cadeţi, unii 
aflaţi pentru prima dată la bord că nu este întotdeauna doar 
calmă, amplitudinea mişcărilor de ruliu, înainte de strâm-
toarea Dardanele, producând unora stări de indispoziţie.

Cum a fost trăit marşul?

Student anul II Cătălina Bianca Cucu: Deosebit la acest 
marş a fost faptul că am ajuns atât de aproape de Muntele 
Athos, ocazie pe care femeile nu o au aşa de des. În al doilea 
rând a fost important faptul că am cunoscut mult mai multe 
despre marina militară, am învăţat ce înseamnă să fii un bun 
camarad la navă. „Mircea” m-a învăţat să fiu eu însămi.

Student anul II Andrei Adrian Zamfir: A fost foarte bine, 
am învăţat multe lucruri noi; lucrul în arboradă a fost cel mai 
interesant, dar şi carturile de navigaţie şi nodurile marinăreşti 
au fost utile. Cu doi ani de studiu la bord, cazarma a fost destul 
de plină, dar noi am avut un mic avantaj învăţând de la cei de 
anul III care au fost şi anul trecut aici.

Student anul II Radu Chişcariu: Marşul a fost foarte intere-
sant, a fost o ocazie de a pune în practică ce am învăţat până 
acum în academie. Cele mai solicitante activităţi au fost lucrul 
în arboradă şi brăţările, dar a fost un efort de grup şi în cele din 
urmă am devenit mai puternici şi mai bine pregătiţi. Colegii de 
anul III au fost lângă noi în momentele dificile, ne-au susţinut şi 
acest lucru a contat foarte mult.

Student anul III Ştefana-Mihaela Farcaş: Viaţa la bordul 
navei-şcoală „Mircea” este mai dificilă decât cea din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, dar se pune mult preţ pe munca 
în echipă şi te formează ca om într-un colectiv. Sper ca atunci 
când termin academia să fac parte din echipajul navei-şcoală 
„Mircea”.

Elev Marian-Remus Rogoz: Marşul a fost unul benefic 
pentru noi, am învăţat foarte multe. La prima urcare în arbo-
radă a fost emoţionant şi foarte plăcut şi mi-a fost puţin teamă. 
După acest marş rămân cu experienţă ca şi marinar.

Student Mateusz Gerasimiuk; Polonia: Să fiu la bordul lui 
„Mircea” a fost o mare oportunitate pentru mine, pentru că este 
o navă cu tradiţie. Am fost ambarcat şi pe alte nave-şcoală şi 
este un lucru important să pot vedea şi compara ce este la noi în 
marină cu ce este aici. A fost unul din cele mai bune proiecte la 
care am participat şi sper ca pe viitor să iau parte la altul.

Căpitan-comandor dr. Neculai Tătaru, ofiţer-secund 
nava-şcoală „Mircea”: La bordul navei-şcoală „Mircea” cadeţii 
învaţă cum să-şi ajute colegii, învaţă cum să se comporte în 
cadrul unui echipaj; este prima lor navă, primul lor echipaj. 
Dacă vor avea o atitudine corectă vor reuşi să acumuleze 
cunoştinţele să-şi formeze deprinderile profesionale mai târziu, 
fără probleme. Întotdeauna este mai dificil când ai mai multe 
categorii de personal de pregătit. Am încercat să vedem şi 
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partea bună a lucrurilor, cei de anul III putând să-i îndrume pe 
cei de anul II. Am căutat ca cei de anul III să nu repete ceea ce 
au făcut anul trecut şi i-am integrat mai mult în activităţile de 
pe comanda navei executând dublura ofiţerului de cart şi au 
lucrat pe echipamentele de navigaţie electronice. Noi căutăm 
să le creăm o atitudine profesională corectă. Întâlnirea cu 
Athosul a fost impresionantă, trebuie să treci pe acolo ca să ştii 
ce înseamnă atmosfera de pe Athos, n-o poţi povesti.

Căpitan-comandor dr. ing. Dinu Atodiresei, conducătorul 
practicii: Obiectivele de practică au fost îndeplinite în totalitate. 
Stagiul de practică este un prim pas în activitatea de marinar. 
Rezultatele cadeţilor ne mulţumesc. Toţi cadeţii străini prezenţi 
la bord s-au integrat perfect în echipaj şi au îndeplinit aceleaşi 
sarcini de practică, pe care le-au îndeplinit şi colegii lor români. 
Retrăiesc şi acum aceleaşi emoţii de la prima întâlnire cu nava 
când aveam doar 17 ani şi am fost plecat în voiaj cu nava, ca 
elev la Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, şi acum 
sunt fericit să împărtăşesc din experienţa mea şi celor mai 
tineri. Am regăsit nava-şcoală „Mircea” ca prima dată. „Mircea” 
nu se schimbă; ne schimbăm noi datorită trecerii timpului dar 
„Mircea” rămâne acelaşi, cu acelaşi spirit tânăr şi prin semni-
ficaţia pe care o are pentru cariera oricărui ofiţer sau maistru 
militar de marină.

Comandor Gabriel Moise, comandantul navei-şcoală 
„Mircea”: Principalul obiectiv al marşului a fost instruirea 
studenţilor şi elevilor iar al doilea obiectiv pentru acest marş 
a fost vizita făcută pe Muntele Athos. Ştim foarte bine că au 
existat contacte ale marinei militare cu comunitatea monahală 
din Muntele Athos, şi iată noi am reînnodat tradiţia şi mi-ar 
plăcea să cred că această tradiţie va fi continuată. Pentru mine 
Athosul a fost o încărcare spirituală. Sunt extrem de mulţumit 
de activitatea echipajului; am avut personal de la alte unităţi 
care a trecut de-a lungul timpului pe la nava-şcoală „Mircea”, 
am avut şi personal de la alte unităţi la al doilea sau al treilea 
marş cu nava şi pe toţi, i-am simţit ca făcând parte din marea 
familie a lui „Mircea”.

I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei: Am 
încercat să mă integrez în mijlocul cadeţilor, să nu-i jenez în 
activităţile pe care le desfăşoară, dar în acelaşi timp să percep 
gândul lor, să văd care le sunt năzuinţele şi am aflat o echipă 
minunată, o echipă sudată şi un sentiment de împlinire l-am 
trăit pentru că în general tinerii sunt purtaţi de alte năzuinţe 
decât cele legate de curaj, de patrie, de sacrificiu, de momente 
de cumpănă. Pe toate acestea le-am descoperit în aceste zile 
în mijlocul cadeţilor. Cadeţii trebuie să încerce pe lângă dificul-
tăţile meseriei, să-i sesizeze frumuseţile, adâncimile şi capa-
citatea acestei activităţi de a-l transforma pe om în bărbat 
adevărat, în femeie adevărată. Omul nu se poate căli decât 
în vreme de încercare; viaţa are dificultăţile ei şi vremea tine-
reţii, perioada de studenţie sunt folositoare pentru a creiona 
osatura unui bărbat puternic, unei femei adevărate. Pe de altă 
parte, cadeţii trebuie să-şi însuşească tehnicile care le sunt puse 
înainte pentru ca să aibă conştiinţa unui om împlinit profe-
sional. În al treilea rând, să nu zăbovească prea mult în a-şi 
alcătui într-o bună zi o familie, pentru că în interiorul acesteia 

omul găseşte adevărata resursă pentru supravieţuire şi pentru 
împlinirile lăuntrice atât de necesare. Şi o dată familia clădită, 
să vină cât mai repede copiii, pentru ca aceştia să cimenteze 
relaţia dintre cei doi. 

Contraamiral de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul 
marşului: Acest marş reprezintă un moment important 
pentru instruirea cadeţilor şi un moment important pentru 
Forţele Navale care au reluat tradiţia escalelor navelor mili-
tare româneşti la Muntele Athos. Obiectivul principal, cel al 
instruirii cadeţilor a fost atins. Cadeţii şi-au format deprinderi 
în navigaţia cu vele, au executat carturi de navigaţie, carturi la 
motoare, lucrări marinăreşti. La bordul navei-şcoală „Mircea” 
se formează adevăratul spirit marinăresc; aici cadeţii reuşesc 
să îmbine deprinderile necesare deservirii tehnicii noi cu cele 
legate de specificul şi tradiţia marinărească. Faptul că marinele 
Turciei, Bulgariei şi Poloniei au decis să trimită cadeţi la acest 
marş reprezintă o recunoaştere a nivelului ridicat al pregătirii 
din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Pe de altă parte, 
escala pe Athos a fost un moment deosebit pe care nu-l vom 
uita poate niciodată. Am fost primiţi cu o deosebită căldură şi 
bucurie de călugării de la Schitul Românesc Prodromul. A fi în 
Athos înseamnă să fii mai aproape de Dumnezeu, să fii evla-
vios, să fii smerit. Apreciez că atât studenţii cât şi echipajul 
navei au avut un comportament excepţional.

Sosirea la Constanţa

După un marş de instrucţie care a durat 15 zile, nava-
şcoală „Mircea” a revenit în Portul Militar Constanţa, sâmbătă 
3 august, fiind aşteptată de oficiali ai Statului Major al 
Forţelor Navale în frunte fiind contraamiralul de flotilă 
Cristea Cucoşel, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor 
Navale, Arhiepiscopiei Tomisului şi de rude ale celor aflaţi la 
bord. Cadeţii au dat onorul pe vergi. 

Copia Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, sfinţită pe 
Muntele Athos a fost dusă apoi în procesiune la Catedrala 
Arhiepiscopală din Constanţa şi prezentată ulterior publi-
cului la festivităţile organizate de Ziua Marinei Române pe 
faleza din faţa Comandamentului Flotei.

Marşul din 2013 al navei-şcoală „Mircea” a adus cel puţin 
două premiere: nava-şcoală „Mircea” a fost prima navă mili-
tară românească care a ajuns la Athos dupa 80 de ani (ultima 
navă militară românească care a fost la Athos a fost nava 
militară „Constanţa”, în perioada 2-19 septembrie 1933), iar 
comandantul marşului, contraamiralul de flotilă dr. Corneliu 
Bocai a fost primul amiral român din istoria Marinei Române 
care a ajuns cu o navă la Athos.

Aceasta este povestea marşului internaţional de instrucţie 
al navei-şcoală „Mircea” din anul 2013, un marş special care a 
instruit cadeţii în tainele marinăriei şi ale navigaţiei, dar le-a 
oferit şi multe momente de instruire spirituală, de căutare 
şi regăsire în liniştea aşezărilor monahale din Sfântul Munte 
Athos.

NOTE

1 Profesor asociat la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
2 Redactor-şef al Grupului Mass-Media al Forţelor Navale
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Preot Constantin OLARIU

APARIŢII EDITORIALE ÎNCHINATE SFINŢILOR 
MARTIRI BRÂNCOVENI 

Personalitatea şi opera Sfântului Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu apar prezentate în cronicile şi 
corespondenţa vremii, în baladele şi cântecele populare 
apărute după momentul martirajului, pentru ca mai târziu să 
devină subiectul unor ample lucrări cu caracter monografic 
şi a unor studii ştiinţifice.

Viaţa şi lucrarea ctitoricească, cultural-educaţională şi 
social-filantropică a familiei Sfântului Voievod Constantin 
Brâncoveanu, precum şi mărturiile de artă şi cultură orto-
doxă din monumentele reprezentative ale Eparhiei Râmni-
cului sunt prezentate în publicaţiile Editurii „Sfântul Antim 
Ivireanul” din „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brânco-
veni”.

† Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, Viaţa Sfân-
tului Martir Constantin-Vodă Brâncoveanu  şi a celor 
împreună pătimitori cu dânsul 

 Cartea Înaltprea-
sfinţiei sale, pune în 
lumină, potrivit apre-
cierilor Academicia-
nului Virgil Cândea, 
acea parte din perso-
nalitatea şi trăirea 
marelui domnitor 
român Constantin 
Brâncoveanu care l-a 
învrednicit să slujească 
Biserica precum puţini 
suverani creştini ai 
timpului său, şi care i-a 
dat puterea să mărturi-
sească pe Hristos până 
la moartea de mucenic, 
pentru ca după 
aproape trei veacuri să 
fie recunoscut şi trecut 
de Biserica Ortodoxă Română în rândul sfinţilor.

Ediţia a II-a a fost îngrijită de Preasfinţitului Emilian Loviş-
teanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, şi apare 
ca un prinos de cinstire adus Înaltpreasfinţitului Gherasim în 
anul centenarului său, precum şi ca semn de smerită recu-
noştinţă pentru modul în care Înaltpreasfinţia Sa a readus 
ctitoriile brâncoveneşti la frumuseţea rânduită de ctitori. 

Experienţa rugăciunii şi responsabilitatea faţă de patri-
moniul spiritual cultural a autorului şi a ctitorului, au putut 
desluşi în paginile cronicilor formarea duhovnicească a Sfân-
tului Voievod, precum şi resorturile sufleteşti care-l deter-

mină în realizarea amplelor lucrări spiritual-culturale pe care 
le-a iniţiat.

† Emilian Loviş-
teanul, Episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, Între 
bucuria vieţii şi darul 
nemuririi.  Sfinţii 
Martiri Brâncoveni

Cartea Prea-
sfinţitului Părinte 
Emilian Lovişteanul 
se distinge, în primul 
rând, prin modul în 
care prezintă credinţa 
şi faptele virtuoase 
ale unei familii de 
domnitor creştin – 
întru totul responsabil 
de buna desfăşurare a treburilor politice şi economice ale 
ţării şi un păstrător şi promotor al valorilor neamului său 
– care şi-a asumat pătimirea, începută într-o Săptămână a 
Patimilor, pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu Cel în Treime 
slăvit, Stâlpul şi temelia Adevărului pentru un întreg popor.

O lucrare de tip monografic care cuprinde în sinteză 
aspecte din viaţa, activitatea, martiriul şi canonizarea Sfinţilor 
Brâncoveni, spre o mai bună cunoaştere şi cinstire a lor de către 
binecredincioşii creştini ai Bisericii lui Dumnezeu, după cum 
arată Preasfinţia Sa.

În acelaşi timp, cartea Între bucuria vieţii şi darul nemuririi. 
Sfinţii Martiri Brâncoveni, descoperă aspecte ale comemo-
rării liturgice datorate şi recunoaşterii sfinţeniei lor de către 
popor, demersul pentru canonizare, ridicarea de noi mănăs-
tiri şi biserici cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, dar şi 
modul în care Patriarhia Română, Arhiepiscopia Râmnicului, 
îi vor prăznui şi cinsti anul acesta prin slujbele săvârşite în 
ctitoriile brâncoveneşti, prin amplul program al manifestă-
rilor spiritual-culturale, prin seria publicaţiilor, albumelor şi 
lucrărilor monografice, calendare, concerte şi altele.

Un volum care ne ajută să înţelegem că lucrarea sfinţi-
toare a Bisericii a inspirat lucrarea artistică de înfrumuseţare 
exterioară şi interioară a lăcaşurilor de cult, a determinat 
traducerea cărţilor de cult în limba poporului, înfrumuseţate 
cu miniaturi şi gravuri, contribuind la prestigiul bibliotecilor 
în care au fost aşezate. Desluşirea lucrării şi ajutorului lui 
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Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU

VASILE SCÂRNECI  - VIAŢA ŞI MOARTEA 
ÎN LINIA ÎNTÂI.  JURNAL ŞI ÎNSEMNĂRI DE 

RĂZBOI 1916-1920, 1941-1943

Privind fotografia coperţii volumului 
Viaţa şi moartea în linia întâi, apărut la 
Editura Militară în anul 2013, cititorul va 
avea convingerea, de la prima vedere, că 
este o nouă lucrare dedicată acţiunilor de 
luptă duse de vânătorii de munte, în coope-
rare cu militarii germani, pe Frontul Est, în 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial. 

O asemenea impresie se datorează foto-
grafiei în prim plan de pe copertă, care repre-
zintă un militar purtând capela (Bergmütze) 
specifică trupelor germane şi decoraţia 
Crucea de Fier. O privire mai atentă arată 
că personajul central este de fapt ofiţer al 
Armatei Române, având gradul de maior, 
decorat cu Ordinul Militar de Război „Mihai 
Viteazul” clasa a III-a, model 1941. Ofiţerul 
aparţine armei vânătorilor de munte, apartenenţa la respec-
tivul corp fiind confirmată şi de petliţele de la reverele vesto-
nului. 

Fotografia îl reprezintă pe ofiţerul Vasile Scârneci, 
un erou al Armatei Române, participant atât la luptele din 
Primul cât şi la cele din Al Doilea Război Mondial, ale cărui 
memorii au văzut lumina tiparului după aproape 70 de ani 
de la scrierea lor.  

Beneficiind de o interesantă prefaţă semnată de direc-

torul Editurii Militare, Adrian Pandea, 
volumul Viaţa şi moartea în linia întâi, scris 
la persoana întâi, suscită interesul citito-
rului prin modul natural al scrierii, dar şi prin 
bogăţia de informaţii adusă din linia întâi de 
către un combatant, care, în timpul clipelor 
de repaus dintre două lupte, s-a dedicat scri-
sului, lăsând posterităţii o lucrare inedită. 

Ardelean din Rupea, Vasile Scârneci a 
intrat în Armata Română în anul 1916, ca 
simplu soldat, deşi contribuţia sa din peri-
oada neutralităţii în sprijinul serviciilor 
secrete româneşti îi conferise dreptul la o 
situaţie mai bună.

Înrolat în Regimentul 3 Vânători, s-a 
remarcat pe câmpul de luptă, fiind rănit 
de două ori şi decorat cu Ordinul „Virtutea 

Militară”. Datorită comportamentului său de excepţie, a fost 
avansat sublocotenent în rezervă, la solicitarea ofiţerilor 
din regiment şi la recomandarea comandantului acestuia. 
În anul 1918 va deveni ofiţer activ şi va fi repartizat la Regi-
mentul de Vânători de  Munte (în pofida opoziţiei sale de a 
nu părăsi Regimentul 3 Vânători), armă de care va fi legată 
întreaga carieră militară a lui Vasile Scârneci.

În perioada interbelică, în paralel cu profesia de militar, 
şi-a făcut un excelent renume de sportiv, fiind multiplu 

Dumnezeu în familia Sfântului Voievod Constantin Brân-
coveanu descoperă de fapt modul în care se împărtăşeşte 
lucrarea Duhului Sfânt în actul creator al oamenilor. 

Calendarul Ctitoriile Sfântului Voievod Constantin 
Brâncoveanu

Pentru promovarea şi cunoaşterea de către preoţi şi 
credincioşi a mărturiilor de artă şi cultură ortodoxă din 
monumentele reprezentative ale Eparhiei Râmnicului, Arhi-
episcopia Râmnicului a tipărit Calendarul Ctitoriile Sfân-
tului Voievod Constantin Brâncoveanu în Arhiepiscopia 
Râmnicului, calendar pe anii 2014 şi 2015.

Utilitatea sa practică, fiind tipărit pe două feţe cu calen-
daristica pe anii 2014 şi 2015, împlineşte şi un recurs la 
memorie şi frumuseţe, lucru care este absolut necesar astăzi, 
prin faptul că ne aminteşte de existenţa patrimoniului istoric 

pe care îl deţinem şi care ne defineşte.
Calendarul redă în imagini ctitoriile brâncoveneşti 

Mănăstirea Hurezi cu Paraclisul „Naşterea Maicii Domnului”, 
Bolniţa „Adormirea Maicii Domnului”, Schitul „Sfinţii Apos-
toli” şi Schitul „Sfântul Ştefan”, Mănăstirea Mamu şi Mănăs-
tirea Surpatele, dar mănăstirile rectitorite şi înfrumuseţate de 
către Sfântul Voievod Constantin: Arnota, ctitoria lui Matei 
Basarab, care este comemorat anul acesta la 360 de ani de 
la trecerea sa la cele veşnice, Bistriţa, a boierilor Craioveşti, 
Cozia, ctitoria lui Matei Basarab, Dintr-un Lemn, a bunicului 
Preda Brâncoveanu şi a lui Matei Basarab, Govora, ctitoria lui 
Radu cel Mare. Imaginile redau icoane în frescă, elemente de 
arhitectură (planul bisericilor, sculptura în piatră, pridvorul 
deschis, turle, capiteluri, elemente florale şi zoomorfe, anca-
dramente, pisanii), catapetesme, elemente de sculptură în 
lemn, clopote.
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campion naţional la atletism, iar calităţile de foarte bun 
schior militar i-au oferit posibilitatea de a face parte din lotul 
de sportivi care a participat la Olimpiada de Iarnă de la St. 
Moriz din anul 1928.

Intrarea României în cel de Al Doilea Război Mondial, 
la 22 iunie 1941, îl va găsi pe maiorul Scârneci comandant 
secund al Batalionului 3 Vânători de Munte. Mai bine de un 
an, Vasile Scârneci va fi, împreună cu vânători săi, mereu 
în prima linie, participând la eliberarea nordului Bucovinei 
(Operaţiunea „München”), la forţarea Nistrului, la urmărirea 
forţelor sovietice pe direcţia sud-est, peste Bug şi Nipru, la 
bătălia defensivă din Stepa Nogai şi mai ales la pătrunderea 
în Crimeea şi la asediul Sevastopolului. 

De-a lungul acestui itinerar de luptă, marcat de fapte 
de eroism şi de grele şi dureroase jertfe, Vasile Scârneci va 
deveni comandant plin al Batalionului 3 Vânători de Munte, 
va fi avansat la gradul de locotenent-colonel, iar pentru 
faptele de eroism săvârşite va fi decorat cu Ordinul Militar 
de Război „Mihai Viteazul” clasa a III-a şi cu „Crucea de Fier”, 
clasele I şi a II-a.

După o scurtă perioadă de repaus pe coasta Crimeii, bata-
lionul locotenent-colonelului Scârneci va fi dislocat în apro-
piere de Novorossiisk, luând parte la bătălia pentru Cuban 
şi Peninsula Taman. La sfârşitul anului 1943, după aproape 
doi ani şi jumătate petrecuţi pe front, mai tot timpul în linia 
întâi, Vasile Scârneci va reveni în ţară, la partea sedentară a 
Corpului de Munte, ajungând, aşa cum singur se denumeşte, 

comandant de toc, conţopist.
Ultimele însemnări din jurnal cuprind perioada 25 

noiembrie 1943–1 ianuarie 1944, însemnări care ar putea 
oferi convingerea că, din punct de vedere al participării la 
acţiunile de luptă, cariera lui Vasile Scârneci s-a încheiat. 
După 23 august 1944, conform celor înscrise în prefaţa volu-
mului, locotenent-colonelul Scârneci va participa la luptele 
pentru eliberarea teritoriului naţional, batalionul său intrând 
primul în oraşele Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş.

Avansat la gradul de colonel la 1 aprilie 1945, va fi mutat 
la Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului şi repar-
tizat în zona Trei Scaune. La 9 august 1946, va fi trecut în 
cadru disponibil, asemenea atâtor ofiţeri ai Armatei Române, 
încheind astfel o carieră militară de excepţie fără recunoş-
tinţă.

Volumul de faţă este o mărturie emoţionantă a acestei 
biografii exemplare, un răboj al faptelor, cum îi spune colo-
nelul Vasile Scârneci, fără egal în memorialistica de război 
românească. Totalizând un număr de 616 pagini din care 505 
pagini de text şi 111 pagini de fotografii alb-negru, cartea 
reconstituie momentele dramatice ale vieţii şi morţii în lina 
întâi aşa cum nu a putut să le trăiască decât un participant 
la război. 

Pentru valoarea sa documentară, volumul Viaţa şi 
moartea în linia întâi a primit premiul „Mareşal Alexandru 
Averescu”, decernat de Revista „Gândirea Militară Româ-
nească”.

Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU

SERGIU IOSIPESCU, ALEXANDRU MADGEARU, 
MIRCEA SOREANU - MAREA NEAGRĂ. STATE ŞI 
FRONTIERE. DE LA SFÂRŞITUL ANTICHITĂŢII LA 

PACEA DE LA PARIS (1856)

Sergiu Iosipescu, Alexandru Madgearu şi Mircea Soreanu 
sunt autorii celui de-al doilea volum al colecţiei de istorie 
şi geopolitică dedicat spaţiului pontic. Apărut la Editura 
Militară din Bucureşti în anul 2013, volumul Marea Neagră. 
State şi Frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris 
(1856) înfăţişează avatarurile construcţiilor teritorial-politice 
din Antichitate şi până la Congresul de Pace de la Paris din 
anul 1856.

Prezenta cercetare încearcă mai ales o reconstituire a 
peisajului istoric. Structurată pe o serie de capitole care 
tratează: Expansiunea şi decăderea puterii romane în bazinul 
Mării Negre; Evoluţia frontierelor din regiunea Mării Negre în 
secolele VII–XII; De la Cruciada a III-a până la mijlocul celui 

de-al XVI-lea secol; Frontierele 
otomane la Marea Neagră de 
la mijlocul secolului al XVI-lea 
până la Pacea de la Belgrad 
(1739); Apariţia unei noi mari 
puteri pontice – Rusia; Expan-
siunea imperială rusă în 
bazinul pontic până la 1812; 
Apogeul expansiunii ruseşti. 
Războiul Crimeei şi Pacea de 
la Paris (1856). Acest volum 
prezintă evoluţia şi trans-
formările pe care frontierele 
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statelor riverane Mării Negre le-au suferit din Antichitate şi 
până în anul 1856.

Autorii lucrării oferă cititorului avizat o serie de informaţii 
dezvoltate referitoare la spaţiul pontic din domenii variate, 
precum cel geografic, economic, politic, cultural şi militar, 
informaţii deosebit de bogate prin conţinutul lor, ceea ce 
arată efortul ştiinţific întreprins de  cercetătorii Institutului 
pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.

 Un spaţiu amplu este dedicat la fiecare capitol acţiunilor 
de ordin militar care au influenţat şi au decis cine controla 
şi stăpânea zona Mării Negre. Fie că se referă la perioada 
romană, la cea bizantină, urmată de cea turcă şi culminând 
cu prezenţa rusă în spaţiul pontic, aspectul militar a fost 
esenţial şi decisiv pentru obţinerea dominaţiei în această 
zonă. Stabilirea sferelor de influenţă, a apariţiei de noi state, 
crearea de noi frontiere şi schimbarea acestora în funcţie de 
interesele puterilor din zonă, s-a făcut folosindu-se predilect 
calea militară. 

Interesul pentru spaţiul Mării Negre a fluctuat atât de 

la Nord la Sud, cât şi de la Est la Vest. Imperiul Roman, cel 
Bizantin, Republicile italiene, Imperiul Otoman, Principatele 
Române, Regatele Ungariei, Poloniei şi Suediei şi Imperiul 
Ţarist au desfăşurat ample acţiuni diplomatice şi militare 
care să le permită impunerea propriei dominaţii în zonă.

O atenţie deosebită este acordată războiului ruso-turc 
dintre anii 1853-1856. Dacă până în 1853 ruşii păreau a fi 
hegemonii regionali, înfrângerea lor în Războiul Crimeii de 
către o coaliţie europeană a stopat pentru două decenii 
tendinţele expansioniste în bazinul Mării Negre şi a permis 
accesul la litoralul maritim al Principatului Moldovei.

Beneficiind de o bogată ilustraţie reprezentată mai ales 
prin o varietate de hărţi care prezintă spaţiul Mării Negre şi a 
statelor riverane acesteia, a personalităţilor politico-militare 
care au influenţat decisiv schimbările survenite în istoria şi 
frontierele statelor, lucrarea oferă cititorului posibilitatea ca 
studiind problemele prezentate în acest volum, să înţeleagă 
mult mai bine actuala evoluţie politico-militară ce se desfă-
şoară în prezent în bazinul Mării Negre. 

Colonel dr. Mircea TĂNASE

GENERALUL ADJUTANT PAUL (PAVEL) 
TEODORESCU (1888-1981). VOCAŢIA 

CREATIVITĂŢII

La 125 de ani de la naşterea generalului adjutant Paul 
(Pavel) Teodorescu, a fost editat, sub egida Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa, a Arhiepiscopiei Râmnicului, Servi-
ciului Istoric al Armatei şi Ligii Navale Române, un impresio-
nant volum de comunicări ştiinţifice dedicat vieţii şi operei 
acestui general - generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu 
(1888-1981). Vocaţia creativităţii.

Remarcabil comandant şi profesor militar, generalul Paul 
Teodorescu a înţeles rolul celor trei piloni de stabilitate ai unei 
societăţi - Armata, Biserica şi Şcoala -, dedicându-le fiecăruia 
o parte din uriaşa sa energie creativă. Ofiţer remarcabil în 
campaniile din 1913 şi 1916-1918, a absolvit Şcoala Superi-
oară de Război din Bucureşti şi pe cea din Paris, a activat în 
Marele Stat Major şi a susţinut o bogată activitate didactică 
la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti. A activat, apoi, 
ca şef de Stat Major la Inspectoratul General al Aeronauticii, 
comandant al Regimentului 6 Infanterie „Mihai Viteazul” de 
Gardă, ataşat militar în Franţa (cu acreditare şi pentru Spania 
şi Belgia), timp în care şi-a redactat teza de doctorat în istorie 
la Sorbona (Opinia publică europeană despre Războiul de 
independenţă al României din 1877-1878), nesusţinută 
însă public. A fost numit comandant al Şcolii Superioare de 
Război, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, 
ministru al Aerului şi Marinei (1937-1940), comandant al 

Diviziei 1 Infanterie şi, la 8 
septembrie 1940, a demi-
sionat din rândul cadrelor 
active ale armatei şi, 
practic, cariera sa militară 
s-a încheiat.

Nu a fost scutit de 
binefacerile regimului 
comunist, pentru acti-
vitatea sa subversivă, 
fiind deposedat de avere, 
anularea drepturilor 
legale de pensie, ares-
tarea şi întemniţarea sa 
vreme de peste cinci ani.

De numele său sunt legate construirea unui cartier de 
locuinţe şi Fabrica de Avioane IAR Braşov, dotarea aviaţiei 
cu avioane de luptă moderne, produse în ţară, în concepţie 
proprie (avionul IAR-80) sau sub licenţă, construirea unui 
număr important de silozuri pe traseul căii ferate Bucureşti-
Feteşti-Constanţa, iniţierea construirii noului local al Şcolii 
Superioare de Război din Bucureşti (actuala Universitate 
Naţională de Apărare). Un loc aparte îl constituie Mânăs-
tirea dintr-un Lemn din Frânceşti, Vâlcea, ctitorie a domni-
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torului Neagoe Basarab, pe care generalul, în calitatea sa de 
ministru al Aerului şi Marinei, a consolidat-o şi dezvoltat-o şi 
pe care a declarat-o oficial „Biserica Aviatorilor şi Marinarilor”. 
Aici avea să se retragă, spre sfârşitul vieţii, şi să-şi găsească, 
după 93 de ani de viaţă, odihna veşnică.

Editat la iniţiativa şi sub îngrijirea prof. univ. dr. Valentin 
Ciorbea, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, volumul 
este, dintru început, înnobilat de omagiile aduse personali-
tăţii profesorului şi comandantului-general Paul Teodorescu 
de către comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful 

Statului Major al Forţelor Aeriene şi Episcopul-vicar al Arhi-
episcopiei Râmnicului, aprecieri susţinute de comunicările 
ştiinţifice ale unora dintre cei mai pasionaţi şi mai prolifici 
cercetători pe tărâmul istoriei contemporane a Româ-
niei, mare parte dintre ei truditori în instituţii de profil ale 
Armatei României sau în mediul universitar militar şi civil. 
Un bogat şi în mare parte inedit pachet de documente de 
arhivă întregeşte congruent biografia ilustrului general, iar 
Editura Ex Ponto din Constanţa îşi pune, la rândul ei, pecetea 
pe această reuşită editorială.
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UN SECOL DE VIAŢĂ ŞI DE SLUJIRE 
LUI DUMNEZEU ŞI BISERICII. 

ARHIEPISCOPUL GHERASIM CRISTEA  
(1914-2014)

Vestea plecării spre Împărăţia 
Cerurilor a Părintelui nostru, Arhi-
episcopul Gherasim, în data de 
9 aprilie, a lăsat un gol imens în 
sufletele celor care l-au cunoscut, 
dar şi în inimile credincioşilor din 
Arhiepiscopia Râmnicului care 
l-au iubit şi care au avut în vene-
rabilul ierarh un adevărat părinte 
şi învăţător.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-
episcop Gherasim Cristea s-a 
născut în anul 1914 în Munteni-
Buzău, judeţul Ialomiţa, la 14 
noiembrie, în familia lui Dumitru 
şi a Mariei Cristea, într-o casă de 
oameni evlavioşi şi harnici, însă, 
în Primul Război Mondial, a rămas 
orfan de tată.

 Copilul Gheorghe Cristea a 
urmat cursurile şcolii din satul 
natal, terminând şapte clase cu 
rezultate bune, însă evlavia şi 
religiozitatea părinţilor, convor-
birile cu „Nea Gavrilă”, precum şi 
împlinirea vocaţiei monahale la 
care era chemat, îl determină să 
meargă la Mănăstirea Ciolanu din 
judeţul Buzău. Revine în familie, 
dar sentimentul lăuntric de evlavie şi drum spre credinţă îi 
călăuzesc paşii, în 1934, către Mănăstirea Cernica.

Cu smerenie, îşi îndeplineşte ascultările primite de la 
arhondaric, iar în paralel urmează cursurile Seminarului 
Monahal, la care a absolvit 7 clase, instituţia şcolară desfiin-
ţându-se în anul 1940, clasa a VIII-a a urmat-o la Seminarul 
Nifon din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1942.

În 1937 a fost tuns în monahism, iar la data de 27 decem-
brie 1940 a fost hirotonit ierodiacon, pentru ca două zile mai 
târziu să fie hirotonit ieromonah. În anul 1942 a fost numit 
profesor la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti de la Mănăstirea 
Căldăruşani, şi în acelaşi an începea şi cursurile Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti, pe care avea să o încheie în 1946, cu 
susţinerea licenţei în 1948.

A slujit ca preot la Mănăstirea Antim din Bucureşti în 

perioada anilor 1943-1952, unde 
a împlinit diferite responsabili-
tăţi, pentru recunoaşterea cărora, 
în 1945, a fost hirotesit proto-
singhel. Pentru modul cald în 
care prezenta bucuria slujirii lui 
Dumnezeu şi dragostea părin-
tească cu care îi aduna pe oameni 
în jurul său, în anul 1948, a fost 
numit preot misionar în Ardeal. 

În anul 1952 este numit 
stareţ la Mănăstirea Căldăruşani, 
ctitoria lui Matei Basarab. Într-o 
perioadă de 9 ani, Părintele Arhi-
mandrit Gherasim devine un nou 
ctitor, prin restaurarea bisericii şi 
a caselor dimprejur, prin organi-
zarea muzeului, iar pentru obştea 
monahală, părintele duhovnicesc 
în mâinile căruia îşi încredinţează 
viaţa. Urmează perioada studi-
ilor din Germania, la Spindelhorf, 
unde a devenit un mărturisitor 
al Ortodoxiei şi al valorilor naţio-
nale.

Arhimandritul Gherasim, 
monahul iubitor de pravilă şi 
de rânduiala Bisericii, cu spirit 
gospodăresc şi dragoste faţă de 

istoria neamului său, pe care a cercetat-o în arhive, hrisoave 
domneşti şi cărţi de specialitate, este ales în anul 1970 în 
demnitatea de arhiereu, iar la 15 decembrie 1970, a fost hiro-
tonit Arhiereu vicar al Eparhiei Dunării de Jos de la Galaţi, 
cu numele de Constănţeanul. Cu insistenţa şi perseverenţa 
lucrului bine făcut, noul vicar a reuşit să ridice noi clădiri 
administrative. Arhiereul Gherasim a trăit bucuria desco-
peririi martirilor de la Niculiţel: Zoticos, Atalos, Kamasie 
şi Filipos, pentru recunoaşterea cărora a fost cel mai mare 
apărător. Timpul petrecut la Galaţi a însemnat şi împlinirea 
unor realizări de excepţie pentru vremea aceea: ridicarea 
de biserici noi, renovarea multora dintre cele care se aflau 
în stare de degradare, restaurarea monumentelor istorice1.

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa 
din 16 octombrie 1975, l-a ales Arhiereu-vicar al Eparhiei 
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Râmnicului şi Argeşului, cu numele de Piteşteanul, iar la înce-
putul lunii septembrie 1984, a fost ales ca episcop al Râmni-
cului şi Argeşului. 

Trăind în ţinuturile Vâlcei şi legându-se profund de 
oamenii locului, identificându-se cu aspiraţiile lor sufleteşti, 
cu tradiţia şi nevoia de sacralitate a vâlcenilor şi a Vâlcei, 
vlădica Gherasim s-a situat, nu numai pe linia cărturărească 
a vrednicilor săi înaintaşi din scaunul de la Râmnic, dar şi pe 
cea ctitoricească a voievozilor, sporindu-şi strădaniile pentru 
conservarea şi restaurarea tezaurului de spiritualitate al Epar-
hiei Râmnicului şi Argeşului, din cuprinsul judeţelor Argeş, 
Vâlcea şi Olt. În plan administrativ-gospodăresc, a contribuit 
la consolidarea şi restaurarea majorităţii aşezămintelor reli-
gioase care fac parte din patrimoniul nostru cultural naţi-
onal: Mănăstirea Arnota, căreia i-a devenit nou ctitor, Cozia, 
Dintr-un Lemn, Hurezi, Stănişoara, Turnu, Surpatele, Sărăci-
neşti, Mamu, Govora, Bistriţa, Iezer, Troianu, Cornet, Bolniţa 
şi Paraclisul Centrului eparhial. Din îndemnul şi cheltuiala 
singură a Episcopului păstor al Vâlcii, n-a fost cărămidă din 
ctitoriile voievodale ale acestei salbe de mărgăritare mănăs-
tireşti ale Olteniei vâlcene de sub munte, care să nu cunoască 
tămăduitoarea îngrijire a unui ierarh  din stirpea celor aleşi ... 
A ridicat din ruină mănăstiri întregi şi bolniţe şi turnuri voievo-
dale, a reclădit, a rezidit, a tencuit, a făcut să se spele şi să se 
picteze fresce aflate în pragul pieirii2.

Lucrarea ctitoricească s-a împlinit şi prin construirea 
Complexului spiritual-cultural „Sfântul Ierarh Martir Antim 
Ivireanul” şi a celui social în cadrul Centrului eparhial.

 La propunerea unui grup de oameni de ştiinţă şi cultură 
vâlceni şi a Înaltpreasfinţiei Sale, din anul 1999, Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul a fost ales ocrotitorul spiritual al 
Râmnicului, iar în anul 2003 a avut loc Sărbătorirea a 500 de 
ani de la prima atestare documentară a Episcopiei Râmnicul 
– Noul Severin.

În cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
fost Preşedinte de Onoare al Comisiei Eclesiatice de Istorie 
Comparată şi membru al Comisiei Canonice, Juridice şi de 
disciplină.

Cinstitor al Sfinţilor români, a trăit bucuria canonizării 
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Sfântului Cuvios Antonie de 
la Iezer şi a Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod 
cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi a Sfet-
nicului Ianache.

Dobândind din tinereţe interes pentru cercetarea istoriei 
Bisericii româneşti, a publicat o serie de studii şi lucrări de 
referinţă.

În perioada 1969-2003, a participat la diferite simpozi-
oane şi întruniri teologice în ţară şi străinătate: în Germania, 

în Italia, la Roma şi Florenţa, la Paris şi Londra. 
Activitatea multilaterală a Înaltpreasfinţitului Gherasim a 

fost recunoscută prin ridicarea sa la rangul de Arhiepiscop la 
14 noiembrie 2009. Şi la nivel instituţional i-au fost recunos-
cute meritele, fiindu-i decernate numeroase titluri şi medalii 
dintre care amintim: Crucea Patriarhală (1958); Diploma de 
Excelenţă din partea Ministerului Culturii şi Cultelor (2005); 
Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiul Cluj-Napoca” 
(2001); Titlul de „Cetăţean de Onoare al Râmnicului”, conferit 
de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Local 
(2005); Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea”, 
conferit de Consiliul Judeţean Vâlcea (2006); Medalia de 
onoare a Râmnicului.

Nu a căutat faima lumii, ci a trăit în dorul de Dumnezeu 
şi de părinţi, pe care i-a aşezat icoane vii sufletului său. La un 
ceas de sfat mărturisea cu mare emoţie trecutul său încărcat 
de amintiri: Am colindat până la ostenire printre străini; le-am 
fost prieten, frate, părinte şi duhovnic; din casă străină  a trebuit 
să-mi fac casă; am sădit pomi, ca alţii să le culeagă rodul, iar 
când se cuvenea să gust din cupa bucuriei, abia de-mi înmuiam 
buzele, că iarăşi plecam mai departe, unde mă chema voia 
Domnului. Credeam că o să uit, dar nu: amintirile mi-au rămas 
ca o binefacere, uneori eram ca un balsam otrăvit din care aduni 
nostalgii şi tristeţi… Mi-e dor de prispa casei, de cerdacul cu 
flori; de vântul pornit dinspre păduricea din marginea satului, 
de râul cu peşti şi de poveţele mamei… De câte ori mă trezesc 
dimineaţa, ies în cerdacul de aici, din casa mea de la Râmnic, şi 
sorb cu nesaţ aerul proaspăt şi tare al dimineţii şi al pădurii din 
apropiere, simţind foşnetul timpului în scurgerea lui implaca-
bilă. Simt în toate parfumul timpului şi al copilăriei, pe care eu 
le port în inimă şi le duc ca pe o povară a unui dor neîmplinit…

La trecerea spre viaţa veşnică clipa poate răscumpăra 
timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu 
Dumnezeu3.

Înaltpreasfinţia Sa, rămâne Arhiepiscopul de sfântă 
memorie, cunoscut pentru bunătatea, blândeţea de părinte, 
iertător, iubitor de Biserică şi povăţuitor al oamenilor, cu 
multă răbdare şi smerenie în tot ceea ce a făcut. Întotdeauna 
şi-a considerat fiii duhovniceşti drept copii ai Înaltpreasfin-
ţiei Sale cărora le-a purtat în suflet bucuriile, tristeţile şi neca-
zurile. 

Ne rămâne lumina vieţii pământeşti, lăsată ca moştenire 
spirituală şi culturală, în care suntem chemaţi să sporim şi să 
aducem roade evlaviei şi bunătăţii după cum însuşi mărtu-
risea: să ai, în suflet şi trup, pornirea spre întreprinderi de laudă, 
inspirate din Învăţăturile şi Poruncile Domnului. Gândul să-ţi fie 
faptă; fapta pildă, iar pilda, prilej de bucurie şi de laudă....4

Veşnică să-i fie pomenirea!

NOTE

 1 Un secol de amintiri din viaţa unui arhiepiscop, interviu de Silviu Anton 
Lupu (13 iunie 2010) şi publicat în Dialoguri ortodoxe la început de 
mileniu, Bucureşti, Editura Trinitas, 2012, pp. 217-220.

2 Dinu Săraru, Râmnicul meu, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2008, pp. 
64-65.

3 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei. 
Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Iaşi, Editura 
Trinitas, 2007, p. 122.

4 † Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, Editura 
Conphys, 2009, p. 255.
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Aspecte de la Simpozionul naţional „Generalul-adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981)- 
slujitor al neamului și ctitor al Bisericii”, organizat vineri, 28 iunie 2013, la Așezământul cultural 
„Sfantul Ierarh Calinic”, de către Arhiepiscopia Râmnicului, Universitatea „Ovidius”, Statul Major 

al Forţelor Aeriene, Statul Major al Forţelor Navale și Serviciul Istoric al Armatei
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Aspecte de la ceremonialul militar și religios oficiat sâmbătă, 29 iunie 2013, 
la mormântul generalului-adjutant Paul Teodorescu din incinta cimitirului 

 Mănăstirii dintr-un Lemn din Frâncești-Vâlcea



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

143 FOTO ALBUM „MISIUNEA“



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

144FOTO ALBUM „MISIUNEA“


