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The Episcopacy of Roman in the First World War
Abstract: The Episcopacy of Roman expanded over 4 districts at the end of
the 201h century: Roman, Bacau, Putna and Tecuci. Some significant battles caused
by the First World War took place on these particular territories.
In those difficult times, when the country struggled, the clergy and the
parishioners managed to give life to the greater sought ideals of unity and
selflessness. The bishop of Roman at that time, Teodosie Atanasiu, sent ever since
the beginning of the war some pastoral letters, appealing to the people's inner
strength and set of values and asking them to maintain their country's borders and
conserve their Christian faith, to help the men in the military service by means
seen fit (raising money or giving them products) and to say prayers in hope of a
better future.
Some monasteries were temporary tumed into hospitals for the wounded
and the priests who remained in their villages took up teaching children, trying to
replace the teachers that were called on the front. But there was also a number of
252 priests who actually went on the front under the command of a military
archpriest (Constantin Nazarie), a former theology professor at Roman's "St.
George" Seminary.
General Prezan summed up the beneficiat implication of the Church in the
state of affairs ofthe country through this personal opinion: "It is an honour for the
clergy to have these priests, that went on the front alongside our soldiers, for they
did more than their country ever required them to do".
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Episcopia Romanului, al doilea scaun ierarhic al Bisericii Ortodoxe
din Moldova, cuprindea la începutul secolului XX patru judeţe: Roman,
Bacău, Putna şi Tecuci, cu parohiile şi mănăstirile aferente acestora 1•
Marile bătălii cauzate de prima conflagraţie mondială s-au desfăşurat pe
teritoriul aflat sub jurisdicţia canonică a acestei eparhii.
Aşa cum preciza N. Iorga într-un discurs ţinut la Universitatea din
Bucureşti în acele momente grele, dorinţa românilor de unire "nu mai
1

Anuarul Eparhiei Romanului, Bucureşti, 1936, p. 446.
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constituie nici o amintire istorică aşa de veche ca Traian, nici un vis aşa de
depărtat şi nereal... şi nu e nici o teorie de drept ci devine o necesitate
intimă, fundamentală a naţiei noastre"2•
În aceste clipe grele pentru ţară, clerul şi credincioşii Episcopiei Ţării
de Jos (a Romanului) şi-au adus o contribuţie însemnată la împlinirea
acestui vis măreţ, dorinţa românilor de pretutindeni la unitate sub acelaşi
stindard.
Episcopul Romanului, TEODOSIE ATANASIU, a trimis încă din
primele clipe ale războiului scrisori pastorale, prin care solicita clerului să
contribuie la sănătatea morală a poporului, să facă necontenite rugăciuni
pentru biruinţa ostaşilor noştri şi strângerea de ajutoare pentru armata
noastră (îmbrăcăminte, alimente, bani) etc.
Vom prezenta în cele ce urmează câteva fragmente din vibrantele
pastorale emise de episcopul Teodosie al Romanului în timpul primului
război mondial:
Scrisoare pastorală datată 20 apr. 1916:
,Jn aceste vremuri grele prin care trecem socotim că cea mai mare
datorie este de a ne pregăti sufleteşte, încât atunci când va suna ora cea
mare, să putem jerti fără ezitare atât sângele nostru şi al fiilor noştri, cât şi
agonisita noastră pentru apărarea patriei... "
De asemenea, episcopul face apel la populaţie să subscrie acţiuni
val orând 100 lei/bucata puse la dispoziţie de stat pentru pregătirea şi
înzestrarea armatei române, acestea reprezentând împrumutul naţional
deschis de statul român 3 .
1)

2)Scrisoare pastorală datată 15 aug. 1916, imediat după ce
România declară război Puterilor Centrale (conform convenţiei cu
Antanta):
,,Acum când armatele române pornesc pe câmpul de luptă pentru
apărarea patriei şi înfăptuirea idealului nostru naţional, gândul nostru al
tuturor trebuie să fie îndreptat către Cel Atotputernic... "
Se face apel ca preoţii să însoţească armata "până fn tranşee" şi s-o
Pr.prof. D. Stăniloae, Rolul ortodoxiei în formarea şi păstrarea fiinţei poporului
român şi a unităţii naţionale, în Ortodoxia", anul XXX (1978), nr. 4, p. 594.
3
Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar "Corespondenţa" pe anul1916, f, 30.
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călugării şi călugăriţele

sunt

chemaţi să

acorde prim ajutor
răniţilor, ,,să însoţească trenurile de ambulanţă" şi să îngrijească de bolnavi
în spitale, iar preoţii rămaşi acasă să îngrijească de văduve, orfani, invalizi
şi de familiile sărace "a căror soţi se găsesc în focul tranşeelor".
In fiecare sărbătoare şi zi de vineri, toţi preoţii Eparhiei Romanului
vor înălţa rugăciuni "pentru biruinţa ostaşilor noştri." "Ar fi o trădare şi o
adâncă jignire, adusă trecutului Bisericii noastre naţionale, dacă
preoţimea nu-şi va face deplina datorie acum, şi mai ales acum, când, e
vremea faptelor ... " 4.
La 3 septembrie 1916 şi prefectul judeţului Roman - George Kapri adresează o scrisoare tuturor bisericilor şi locuitorilor zonei, intitulată: Apel
şi sfaturi către public, din care spicuim: "Scohorâtori dintr-un neam nobil,
să fim la înălţimea vitejiei cu care vor primi ostaşii noştri ura şi dispreţul
celor dintr-o ţară, al cărei pământ este plămădit din sânge şi sudoare
românească şi în care de veacuri sălăşluiesc oasele strămoşilor noştri...
Luaţi aminte că se hotătăşte soarta neamului nostru care vrea să trăiască
liber, de sine stătător, într-o Românie Mare !" 5•
3) Scrisoare pastorală adresată de Episcopul Romanului Teodosie Atanasiu , datată 27 oct 1916:
"De două luni şi mai bine trăim timpuri de mărire a strămoşilor,
trăim timpuri de glorie a istoriei, căci fiii noştri vrednici urmaşi ai
înaintaşilor, înarmaţi cu sabia în mână şi credinţa în suflet, au plecat la
hotare pentru apărarea patriei şi întregirea neamului... "
Episcopul Teodosie face apel la preoţii săi, să doneze salariul pe o zi
pentru hrana familiilor celor mobilizaţi din Transilvania, iar în fiecare
biserică din Eparhia sa se va aşeza o cutie pentru "Crucea Roşie", unde se
vor face colecte pentru răniţi şi pentru familiile celor morţi pe front.
Deasemenea, la Sfintele Daruri, se vor pomeni după familia regală (regele
Carol, regina Elisabeta cu fiica lor Maria), "Pe fericiţii ostaşi căzuţi pentru
apărarea patriei şi întregirea neamului să-i pomenească Domnul
Dumnezeu întru împărăţia sa"6 .
Tot acum se face pomenirea pricipelui Mircea "adormit întru fericire".
4

Ibidem, f. 53.
Ibidem, f. 71.
6
Ibidem, f. 84.
5
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Se face apel, de ajutorare a familiei preotului Gh. Hanganu din
Comăneşti, Bacău, care în urma unui incendiu devastator "a rămas pe
drumuri cu 9 copii"1 .
Deasemeni, la 2 noiembrie 1916 se revine la normalitate în ceea ce
priveşte folosirea clopotelor în cadrul cultului, după primirea unui ordin la
22 august 1916, care menţiona ca pe toată perioada războiului să nu se tragă
clopotele ci să se folosească doar toaca; clopotele folosindu-se doar în caz
de necesitate, de alarmă 8 .
În decursul acestor două luni de confruntări, Episcopia Romanului a
organizat mai multe spitale de campanie pentru îngrijirea răniţilor, la
mănăstirile din zona învecinată câmpurilor de bătălie, precum sunt cele de
la: M-rea Caşin, M-rea Bogdana, M-rea Măgura Ocnei, dar şi la Seminarul
"Sf. Gheorghe" din vecinătatea Centrului Eparhial Roman, sau la Spitalul
"Precista Mare" Roman9 .
La Mănăstirea Giurgeni, lângă Roman, se confecţionau pansamente
pentru rani ţi, iar preoţii rămaşi acasă (cei care nu au fost mobilizaţi pe
front), suplineau la sate pe învăţătorii concentraţi.
În afară de călugării şi călugăriţele din cadrul Episcopiei Romanului,
au plecat în serviciul militar şi în tranşee 252 de preoţi. Dintre aceştia, 26
au fost demobilizaţi, 25 dispăruţi sau luaţi prizonieri, 6 răniţi şi 5 au murit
pe cârnpul de bătălie; 14 7 de preoţi au fost asimilaţi cu gradul de căpitan,
alţi 5 propuşi pentru avansare, iar unii dintre dânşii au fost decoraţi cu
"Virtutea Militară" 10 .
Un exemplu de devotament şi credinţă este preotul Cazacu, care a fost
găsit în tranşee mort cu crucea în mână. Printre preoţii militari de pe front
se găseau şi Tit Simedrea - viitor mitropolit, Gheorghe Leu - viitor episcop
de Huşi, Partenie Ciopron - ostaş rănit în acest război, viitor episcop al
Armatei române şi apoi Episcop al Romanului, la care se adaugă şi un mare
număr de cântăreţi bisericeşti 11 •
Prezenţa acestora în acest context istoric, un moment de răscruce al
7

Ibidem.
Ibidem, f. 85.
9
Ioachim Vasluianul, Contribuţii ale clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române la împlinirea idealului de unitate naţională, în revista Cronica Episcopiei
Romanului, 1993, voi. V, p. 17.
10
Ibidem, p. 18.
11
Ibidem, p. 19.
8
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neamului românesc, a fost apreciata de catre generalul Prezan, care spunea:
,,Este o cinste pentru cler care alături de ostaşi au făcut mai mult decât li s-a
cerut pentru ţară şi neam" 12 •
Trebuie să precizăm că preoţii mobilizaţi, în număr de 252, au fost
repartizaţi la unităţile operative şi erau conduşi de protopopul militar
Constantin Nazarie, fost profesor la Seminarul "Sf. Gheorghe" Roman, apoi
profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti, numit
în această responsabilitate prin hotărârea Sf. Sinod din 15 mai 1915 13 .
Dintre aceşti 252 de preoţi mobilizaţi, 135 erau licenţiaţi în teologie,
1O erau doar absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, 70 aveau studii
seminariale complete (8 clase), 10 aveau doar 4 clase seminariale 14 .
Pe toată durata campaniilor din anii 1916-1918, mitropolitul Pimen
Georgescu al Moldovei se va adresa tuturor preoţilor şi fiilor duhovniceşti
ai bisericii Moldovei, prin acele înflăcărate scrisori pastorale, care
îndemnau la săvârşirea datoriei cetăţeneşti de a apăra hotarele ţării,
îmbărbătându-i şi întărindu-i în credinţă.
Mitropolitul PIMEN a dat dezlegare pentru Postul Mare "de a se
mânca orice bucate mai îndestulătoare şi mai hrănitoare, până chiar şi
carne, care să întărească trupurile voastre, ferindu-le de boli şi facându-le
puternice şi pentru muncă şi pentru luptă" 15 •
Deosebit de vibrante sunt mesajele sale pastorale, din care spicuim
câteva:
,,Aveţi curajul faptelor voastre celor bune şi prin ajutorul Celui
Atotputernic şi vitejia armatei, în curând vom vedea ţara noastră desrobită,
poporul liniştit şi neamul întregit" 16 •
,,Sunt aproape zece luni de când clopotele bisericilor noastre au
12

Ibidem.
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934), Ploieşti,
Editura Printeuro, 2003, p. 113.
14
Cf. Constantin Nazarie, Referat asupra activiti'lţii preoţilor de armatA în campania
din 1916-1918, în Gheorghe Nicolescu ş.a., Preoţi în lupta pentru Marea Unire, 19161918, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000, p. 428 şi urm. Vezi şi amplu! studiu al
Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, Preoţii militari în armata români'! pâni'l la 1918, Cu
privire specială la Războiul pentru întregirea neamului, în Armata şi Biserica, ediţie
coordonată de dr. Ilie Manole, Bucureşti, 1996, p. 147-160.
15
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op.cit., p. 252-253.
16
Pimen Georgescu, Scrisoare pastoralA ci'ltre preoţi, credincioşi şi ostaşi în vremea
luptelor, Iaşi, 21 febr. 1917.
13
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Deprinşi,

cum eram, clopotele nu mai sună pentru slujba
bisericească, nici nu mai vestesc sfintele sărbători, ele stau nemişcate. Tac!
De atunci oştirea noastră s-a războit cu duşmanii şi multe jertfe a făcut, iar
ţara noastră prin grozave dureri a trecut şi mari greutăţi a suferit...
Jertfele de vieţi omeneşti ale vitejilor noştri vor fi veşnic pomenite;
iar răniţii şi bolnavii, precum şi văduvele şi orfanii sunt îngrijiţi în spitale
şi aşezăminte de binefacere...
Vă îndemn şi vă cer cu stăruinţă, ca din economiile voastre să luaţi
bonuri de tezaur pentru apărarea naţională, care se pot cumpăra şi pentru
100 lei... Să ştiţi, iubiţii mei, că fiecare bon al vostru, fie numai de 100 lei,
va dezrobi o bucată din pământul robit al ţării şi va cruţa multe picături
din sângele românesc... cu nădejdea că în scurtă vreme clopotele
bisericilor noastre vor suna, vestindu-ne gonirea duşmanilor, dezrobirea
ţării şi reîntregirea neamului. Aşa să fie " 17 •
"Suntem într-un război sfânt şi trebuie să ne facem datoria până la
jertfirea vieţii pentru ţară şi neam. Nu toţi putem purta sabie, dar toţi avem
datoria sfântă pentru apărarea ţării şi a neamului contra duşmanilor noştri
până a ne vinde şi haina pentru a cumpăra sabia şi munitii de război ca să
aibă cu îndestulare oştirea noastră tot ce-i trebuie pe câmpul de luptă... Să
avem sus inimile ridicate către Dumnezeul părinţilor noştri, iar gândul să
fie îndreptat către scumpa noastră armată de la vitejia căreia aşteptăm
îndeplinirea dorinţelor noastre cele sfinte ... " 18 •
În şedinţa Sfăntului Sinod din 14 februarie 1934, atunci când era
omagiat pentru 25 de ani de arhipăstorire la Iaşi, mitropolitul Pimen spunea:
"Că am servit Bisericii şi Ţării un timp aşa de îndelungat nu este un merit al
meu, ci e un dar a/lui Dumnezeu. Cel mai însemnat timp al păstoririi mele îl
socot pe acela din Marele Război, când mi-a fost dat să binecuvântez oştirea
pe front, să îngrijim de răniţi în spitale, de refugiaţi şi de soarta celor jertfiţi
pentru idealul naţional". Discursul său nu era o laudă de sine, ci o realitate
trăită şi recunoscută de contemporanii săi, deoarece a fost considerat
"Mitropolit al Războiului şi al întregirii Neamului Românesc" 19 •
ldem, Cuvântare la Mitropolia din laşi pentru morţii de război în timpul
1917.
18
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op.cit., p. 256-257 (Cuvântarea Pentru ofensivă, ţinută
de mitropolitul Pimen Georgescu în Catedrala din laşi la 8 iulie 1917).
19
Adrian Nicolae Petcu, Pimen Georgescu-Mitropolit al Razboiului si al Întregirii
17
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La 26 noiembrie 1918, cu câteva zile înaintea Marii Uniri , episcopul
Teodosie al Romanului, adreseaza o noua scrisoare pastorală catre cler şi
popor, prin care îndeamna preoţii şi învăţătorii la activităţi de culturalizare
a norodului, la opera de prefacere a conştiinţei naţionale, în calitatea lor de
"apostoli ai neamului", să înfiinţeze biblioteci săteşti, să ridice şcoli, să
adune poporul la şezători: "Vremea luptelor personale a trecut. Ceasul
unirii a sunat şi toţi factorii conştienţi şi luminaţi, trebuie să-şi dea mâna,
ca împreună să facă o operă pozitivă. Patria va fi recunoscatoare!" 20 •
Acum, la împlinirea a 100 de ani de la intrarea Romaniei în primul
razboi mondial, aducem un pios omagiu martirilor neamului, pomenindu-le
numele şi înălţând o rugă pentru sufletele lor, pentru că "morţii nu mor
când se coboară în morminte, ci abia atunci când se coboară în uitare".

Neamului Românesc, în ziarul Lumina,l2 noiembrie 2009, p. 8.
Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar "Corespondenţa" pe anul1918, f. 65.
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Episcopul Teodosie Atanasiu
La 4 februarie 1912 este ales episcop la Roman, unde a păstorit până la 1
februarie 1923, când s-a retras din scaun. Trece la Domnul la 7 februarie 1927, la
Mănăstirea Neamţ

Seminarul Sf Gheorghe din Roman, redeschis dupa 18 ani de catre episcopul
Teodosie Atanasiu (1919). În dreapta se vede cladirea Spitalului Precista Mare.
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