PROTOIEREUL ŢHEODOR ZOTTA,

SLUJITOR AL BISERICII PRECISTA DIN BACĂU
Constantin Leonte
Pământul sfânt al ţării noastre este împodobit cu numeroase monumente
ce consfinţesc hărnicia, talentul şi dragostea de muncă şi progres al acestui
minunat popor creştin aflat la răscrucea furtunilor din Europa de sud-est. Ce
poate fi mai înălţător decât dragostea de frumos şi pietate a marilor voievozi ai
neamului şi a iscusiţilor ctitori ce au pecetluit în piatră opere de neasemuită
frumuseţe (cetăţi şi palate domneşti, biserici şi mănăstiri), ce s-au păstrat până
astăzi şi avem datoria să le transmitem mai departe urmaşilor noştri? Toate
acestea nu s-ar fi realizat dacă nu ar fi existat acei slujitori devotaţi lui
Dumnezeu, Bisericii şi neamului, prin care s-a transmis credinţa, această putere
mobilizatoare de a face binele ce dăinuie peren.
Paginile puse la dispoziţie de revista Zargidava ne oferă posibilitatea să
aducem un omagiu de suflet acestor ctitori de neam şi de ţară, ce s-au născut şi
au vieţuit pe meleagurile Bacăului. Din rândul lor se distinge şi personalitatea
fostului protoiereu Theodor Zotta, slujitor al altarului Bisericii Precista din
Bacău. Istoricul slujitorilor Bisericii Precista din Bacău este foarte bogat şi
merită amintit. Până la anul 1 882 nu s-a putut descifra corect pisania bisericii,
aşezată de ctitorul ei, Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare. Până în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a consemnat tradiţia că locaşul ar fi fost
ctitorit de Alexandru cel Bun ( 1400- 1 432) şi soţia sa, Ana. Istoricul băcăuan
Dumitru Zaharia aprecia că populaţia oraşului păstra ideea că, în oraşul de pe
Bistriţa, cea mai veche clădire era opera lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare.
Acelaşi istoric se referă, într-un documentat studiu, la eforturile lui Titu
Maiore�cu, Ministrul Instrucţiunii Publice, care, la 6 iulie 1 874 s-a ocupat cu
problema conservării monumentelor istorice. S-a raportat la Bucureşti că în
Bacău se afla un monument istoric de mare vechime, şi anume Biserica Precista,
zidită de Ioan Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare, în anul 1 46 1 (6979),
luna august. Inscripţia de pe piatra aşezată pe frontispiciul monumentului a fost
tradusă astfel: "Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh,
binecredinciosul şi de Hristos iubitorul Ioan Alexandru voievod, fiul lui Ştefan
Voievod şi Domnul Ţării Moldovei, a făcut această biserică în numele
Adormirei Curatei Născătoare de Dumnezeu, pururi Fecioarei Maria şi a
isprăvit în anul 6979 luna august" Data terminării construcţiei a fost
interpretată greşit pentru că, la anul 1 46 1 , Alexandru nici nu se născuse.
Cel care a tradus corect inscripţia a fost Melchisedec Ştefănescu, fost
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Episcop al Romanului, într-un studiu publicat în Biserica Ortodoxă Română,
Bucureşti, 1 882, nr. 1 1 . Istoricii Nicolae Iorga şi Ioan Ursu, dar şi băcăuanii
Preot Theodor Zotta şi Grigore Tăbăcaru, au atestat data construirii sfântului
locaş, Ia 1 ianuarie 1 49 1 .
În ceea ce priveşte istoricul slujitorilor Bisericii Precista, documentele
scrise nu sunt suficiente pentru a lămuri această problemă, în special pentru
secolele XV-XVIII. Cea mai veche ştire despre existenţa Ia Biserica Precista a
unui preot, Ion, o avem din vremea voievodului moldovean Petru Şchiopul
( 1574- 1 577, 1 582- 1 59 1 ). Într-un act din 29 iunie 1 628 este menţionat preotul
Gheorghie de la Biserica Domnească din Bacău. De asemenea, în actele din 30
noiembrie şi 21 septembrie 1 632 apare numele preotului Gheorghie. După anul 1 848,
se găsesc mult mai multe izvoare scrise în care apar nume de slujitori. De pildă, în
anul 1 833 slujea ca îngrijitor Gheorghe Nicolau, urmându-i preotul Gheorghe Albu.
Urmează preotul Nicolai Rezolea (1 866-1 875), preotul Ion Climescu, preotul Ioan
Enea ( 1885- 1 887) şi preotul Gheorghe Atanasiu (1 887-1907).
Din anul 1 907 vine Ia conducerea Bisericii Precista preotul Theodor
Zotta, un om energic de vastă cultură. EI s-a străduit să aducă îmbunătăţiri
administrării bisericii, restaurării şi conservării monumentului istoric. În anul
1 9 1 9 s-a reparat acoperişul bisericii de Comisiunea Monumentelor Istorice.
Meritul incontestabil privind istoria monumentului îi revine acestui ales slujitor
al bisericii. Preotul paroh, sachelarul Theodor Zotta a publicat în anul 1 9 1 1 o
valoroasă monografie dedicată acestei biserici de mare valoare istorică.
Monografia are titlul: Istoricul Bisericii Precista din oraşul Bacău. Este
relevat faptul că în anul 1 882 s-a stabilit cu adevărat ctitorul bisericii, în
persoana lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare. Inscripţia ce menţionează
numele ctitorului a fost tradusă corect de episcopul de Roman, Melchisedec
Ştefănescu. Totodată, cartea cuprinde date importante despre ziditorii bisericii,
alţi ctitori şi făcători de bine, despre averea mobilă şi imobilă a bisericii,
întreţinerea şi administrarea bisericii, îngrijitorii şi reparaţiile făcute bisericii,
starea bisericii, parohia, enoriaşii şi personalul bisericii.
Biserica Precista a fost declarată monument istoric la 1 iulie 1 907.
Preotul Theodor Zotta a înaintat un amplu raport Ministerului Cultelor, prin care
a solicitat să se ia măsurile necesare pentru întreţinerea monumentului. În urma
, acestui raport, Casa Bisericii a trimis Ia Bacău pe arhitectul N. Ghica, care, la
rândul său, a constatat că pictura efectuată în 1 854 ajunsese într-un grad avansat
de degradare. Tot pe timpul pastoraţiei preotului Zotta, în anul 1 9 1 1 , arhitectul
Virgil Drăghicescu a efectuat cercetări pentru dezvelirea mormintelor din
interiorul bisericii. Acum s-a descoperit vechea pardoseală de cărămizi a
bisericii.
Î n Biserica Precista au existat icoane vechi, donate de enoriaşi, de mare
valoare istorică. Iată ce a descifrat preotul Th. Zotta de pe o icoană mare, veche,
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a Maicii Domnului: ,,Această icoană, fiind veche, de la anii 7259 ( 1 7 5 1 ) în
zilele D. Mihai Cehan Racoviţă V.v. ; acum a doua oară au zugrăvit-o cu
cheltuiala d. Madama Smaranda Soroianu cu soţul ei Vasile şi cu fiicele d.,
Catinca 1. Marghioala în oblăduirea dumnealui Grigorie G.G. V.V. la anul 1 850
august 1 3 . M. Zugrav" . Menţionând aceste valoroase obiecte de cult în
monografia sa, autorul ev!denţia semnificaţia deosebită ce o reprezenta donaţia
acordată de enoriaşii din trecut şi până în prezent pentru sfântul locaş.
Preotul Theodor Zotta a avut o grijă deosebită faţă de averea mobilă a
bisericii. În 1 907 el enumera detaliat următoarele obiecte: o salbă la icoana
"
"Maicii Domnului compusă din: doi lefţi; două mahmudele de aur; un stâlpar
turcesc de aur; opt galbeni austrieci; nouă ruble din aur; şase monede mici de
aur; un irmilik de aur; patru inele de aur din care trei cu felurite pietricele şi
unul cu persole albe împrejur şi verzi la mijloc; una verigă simplă de aur; două
cruciuliţe de aur, din care una cu perosele şi o mică floare de aur cu mărgean; o
brăţară de aur emailată; trei perechi cercei de aur, din care o pereche cu pietre
albastre, o pereche format vechi cu pietre verzi şi albe şi o pereche simplă; o
cheiţă de aur; două broşe de aur, din care una emailată; un bold cu floare de
argint; patrusprezece şiraguri în formă de mărgăritare; un şirag de mărgele;
două braţilete hurmuz; una medalie de argint din 1 868 şi una pereche metanii de
sidef, cusute cu pluş împrejur. Observăm meticulozitatea cu care părintele
vrednic de pomenire cunoştea averea mobilă a bisericii pe care o păstorea. În
arhiva actuală a bisericii se păstrează documente importante (acte, procese
verbale etc.) care scot la lumină obiectele, din care unele de mare valoare cu
care a fost înzestrată biserica de-a lungul vremii de către oameni de mare suflet
şi credinţă în Dumnezeu.
Aşa cum a fost preotul paroh Theodor Zotta care, pentru meritele sale, în
februarie 1 922, a fost avansat protoiereu şi transferat în interes de serviciu la
biserica " Sfântul Nicolae" din Bacău, unde a funcţionat până în anul 1 94 7.
Începea un alt capitol din viaţa sa, la fel de bogat ca şi până acum. Despre
pastoraţia acestui ales slujitor al lui Dumnezeu şi al poporului drept-credincios,
protoiereul Theodor Zotta, la biserica "Sfântul Nicolae" din Bacău, vom vorbi
într-un număr viitor al acestei reviste.
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