Asistenţa religioasă în armata română
la pragul mileniului m
Andrei Lucaci
1. Consideraţii generale
După o jumătate de secol de opresiune datorată unui regim politic ateu, care a
impus din raţiuni străine specificului nostru o existenţă în afara Bisericii şi a lui
Dumnezeu, societatea românească şi, împreună cu ea, Armata Română se întorc la
tradiţia religioasă anterioară anului 1948.
Moment de restrişte şi durere, anul 1948 reprezintă în istoria noastră, atât
consfmţirea "victoriei" sistemului politic comunist impus de la Moscova cu acceptul
marilor actori politici ai vremii, cât şi desfiinţarea asistenţei religioase din armata
română (ordinul nr. 946426 din 22 august 1948 al Regiunii Militare a III-a Cluj).
Înfiinţată ca o necesitate dictată de tradiţia creştină a poporului român Instituţia
Clerului miijtar a fost gândită de domnitorul AI.I. Cuza care în 1861 includea în
armata permanentă primul preot militar (Regimentul 1 Linie), fiind apoi continuată şi
statuată prin Lege de Principele şi mai apoi regele Carol 1 în 1 870 şi respectiv
Ferdinand 1 în anul 1 924 prin Legea privitoare la organizarea clerului militar.
Conştienţi de faptul că în fiecare militar există zone sufleteşti care nu pot fi
cunoscute decât de preot, ilustrele personalităţi menţionate ca artizani ai asistenţei
religioase în armată nu au făcut altceva decât să ofere soldatului continuitate în
credinţa strămoşească aducându-i aproape, indiferent de împrejurare (izolare,
aplicaţii, războaie etc.), pe reprezentanţii Bisericii şi ai lui Dwnnezeu. În acest fel,
alături de comandanţi, ofiţeri şi soldaţi, preoţii militari au însoţit armata română în
toate momentele sale grele, fiind părtaşi atât la suferinţele poporului, cât şi la marile
bucurii, aşa cum au fost independenţa şi unirea.
Salutând această comuniune dintre soldat şi preot, Miron Cristea - Patriarhul
României - exclama: "Faptele de o măreţie epică ale eroilor noştri, care au contribuit
cu suprema jertfă a vieţii lor la înfăptuirea celui mai mare eveniment din istoria
neamului românesc... unirea ... trebuie să fie pentru tot românul un îndemn irezistibil
de a aduce mereu jertfe mai mici sau mai mari pentru binele obştesc, altcum n-am fi
vrednici de ei".
Cinstind această vrednicie, publicaţia Anna cuvântulw� în numărul din anul
1941, consemna: "După ce se va termina războiul actual şi după ce istoria
nepărtinitoare îşi va descifra tainele încrâncenării care se va petrece, atunci va vedea
posteritatea ce enormă contribuţie a însemnat preoţimea, ce admirabilă lecţie de curaj,
devotament şi disciplină a ştiut să înscrie tagma clericală pe răbojul biruinţei
naţionale. Şi preoţimea din prima linie şi cei din dosul frontului, toţi cu aceeaşi jertfă,
fărâmă de suflet la temelia ce va veni".
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Din nefericire însă temelia dorită a fi România Mare a însemnat pe lângă
pierderea Basarabiei, Bucovinei şi a Insulei Şerpilor, mai ales aşezarea unei cortine
opace şi grele în spatele căreia ruperea de Dumnezeu şi tradiţia creştină a constituit
una din principalele preocupări. Paradoxal însă, în ciuda tuturor ameninţărilor care
uneori mergeau până la măsuri dintre cele mai punitive, legăturile sfinte care au
existat între ostaşi şi biserică nu au dispărut, militarii continuând mai mult sau mai
puţin în secret să-şi îngroape creştineşte părinţii, să-şi boteze copiii sau să se
căsătorească religios.
Pe acest fond evenimentele din decembrie 1989 au condus firesc la reluarea
tradi�ei religioase în mod oficial şi, prin aceasta, la revenirea în armată a preoţilor
militari. Punctul de plecare l-a constituit expoziţia Armata şi Biserica - Tradiţie şi
actualitate, rod al preocupărilor istoricilor militari din Muzeul Militar Naţional, pe
baza căreia în I l octombrie 1 995, în sala sinodală a reşedinţei patriarhale din
Bucureşti, a avut loc semnarea Protocolului cu privire la organizarea şi desfăşurarea
asistenţei religioase în Armata Română de către Prea Fericitul Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - şi domnul Gheorghe Tinca - pe atunci
ministrul Apărării Naţionale. În baza acestui protocol, la 1 O ani de la evenimentele din
decembrie 1989, în Armata Română activează un număr de 40 de preoţi militari,
distribuiţi în principalele gamizoane ale ţării care, până la reeditarea unei Legi a
clerului militar, îşi desfăşoară activitatea în deplin consens cu tradiţia militară a acestei
activităţi, adaptată la specificul vremurilor în care ne aflăm.
Conştientizând că nu putem păşi în mileniul ITI după două mii de ani de
creştinism fără o lege a clerului militar, dezbaterile parlamentare ce au loc acum pe un
proiect de lege ce analizează acest domeniu, trebuie să ţină cont, cred eu, de Legea
clerului militar din 1 924 care a reprezentat pentru societatea românească unul dintre
cele mai frumoase exemple de toleranţă şi recunoaştere a egalităţii religioase în
România.
2. Legea clerului militar din 1924. Exemplu de toleranţă şi recunoaştere a
egalităţii religioase în România Mare
Consfmţind tristele experienţe din anii războiului pentru întregire naţională, pe
parcursul căruia peste 250 de preoţi militari au fost alături de suferinţele populaţiei şi
armatei, Legea clerului militar din 1924 reprezintă pentru România Mare unul din
cele mai izbutite acte legislative. Analiza realistă a prevederilor ei demonstrează fără
tăgadă că la fel ca în 1924 şi astăzi această Lege poate fi pusă în practică, solicitând
doar câteva adnotaţii de ordin gramatical.
Promulgată la 18 iulie 1924 sub semnătura regelui Ferdinand, prin întreaga ei
cuprindere, Legea reprezintă un veritabil exemplu de toleranţă religioasă şi respect
pentru toate cultele recunoscute, la fel cum din punct de vedere al formulării, extrem
de concretă şi lipsită total de paleative sau păienjănişuri, poate constitui pentru
legislativul ae astăzi al Romaniei un exemplu demn de urmat. Structurată pe două
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părţi, Legea şi respectiv Regulamentul de aplicare, cuprinde în total 9 capitole şi 60 de
articole, întreg conţinutul reuşind să totalizeze "imensa cantitate" de 1 5 pagini de
format As.
Intrând direct în problematică, fără alte tipuri sau subtitluri şi lipsită total de
arhisolicitatele astăzi ''Note de fundamentare", la articolul 1 din Lege se stipulează
clar următoarele:
"Se admit în cadrele armate 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" 1 •
Dorind anularea oricărei interpretări, articolele 2 şi 3 consemnează clar cine
sunt preoţii militari activi şi care sunt unităţile militare unde vor fi încadraţi, după cum
urmează:
Art. 2. "La fiecare regiment se numeşte câte un preot militar de ritul religios
din care este formată majoritatea religioasă a elementelor cari compun acel
regiment"2 •
Art. 3. "Pentru necesităţi confesionale ale minorităţilor religioase, în fiecare
garnizoană de cel puţin 4 corpuri de trupă (4 unităţi militare distincte) se numeşte câte
un preot sau pastor, sau rabin, sau imarn de garnizoană, pentru celălalte rituri"3 •
Sinteza următoarelor articole ne prezintă faptul că un candidat la examenul de
preot militar trebuie să fie licenţiat sau doctor în teologie, cu o vârstă de până la 32 de
ani şi o practică de cel puţin 3 ani, să fie cetăţean român şi să fie declarat admis în
urma examenului anunţat cu 3 luni înainte în Monitorul Oficial (art. 7)4 • Asemeni
armatei, preoţii militari au o ierarhie proprie în fiunte cu Inspectorul clerului militar
(art. 5), cei de alte rituri subordonându-se spiritual propriilor şefi religioşi (art. 6i.
Trecând în partea a doua, la Regulamentul de aplicare, în cuprinsul capitolului
II: Recrutarea clerului militar, aflăm modul de susţinere al examenului care, prin
conţinutul lui, demonstrează încă o dată optica profund românească a clasei politice,
în general, şi a legilor emise în această perioadă, în speeial. Solicitând candidatului
dovada oficială din partea superiorilor referitoare la condiţii şi certificatul de atestare a
cetăţeniei române (11/Art. 3, pct. a, b, c, d, e)6 , legea obliga trecerea unui control
medical şi, în final, înscrierea la un concurs cu cel puţin 1 O zile înaintea desfăşurării
acestuia (11/Art. 4f.
Riguroasă până la perfecţiune, partea referitoare la examen se extinde pe
parcursul a şapte articole, anulând din start orice interpretare sau breşă, vicii frecvent
1

Legea şi Regulamentul privitoare la organizarea clerului militar, Tipogrnfia Marelui Stat Major, 1924,

p. 3.

Ibidem, p. 4.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 4-5.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 8-9.
7
1bidem.
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întâlnite astăzi în legisla�a românească. Constând în două probe, scris şi oral, din care
scrisul era eliminatoriu, examenul obliga candidatul la o foarte bună cultură generală,
solicitând ca specific, atât cunoaşterea organizării armatei române, cât mai ales a
istoriei şi a geografiei României Mari (WArt. 5, 6, 7, st. Desfăşurat o singură dată şi,
indiferent de ritul candidatului, în limba română rezultatele concursului erau de
asemenea publicate în Monitorul Oficial şi Monitorul Oasteiîmpreună cu reparti�a pe
grade şi gamizoane (WArt. 9, 10, 1 1t
În func�e de rezultate, repartizarea pe grade stipulată în articolul 4 era
următoarea:
- preot de regiment - asimilat gradului de căpitan;
- preot de divizie - asimilat gradului de maior,
- preot de corp de armată şi şefi religioşi militari ai celorlalte rituri - asimila�
gradului de locotenent-colonel sau colonel;
- inspectorul clerului militar - asimilat cu gradul de general de brigadă1 0•
Analizând această ierarhie putem individualiza o concluzie extrem de
importantă care demonstrează fără replică toleranţa şi respectul acordat altor rituri
constând în faptul că, un reprezentant al altui rit primeşte un grad mai mare decât
echivalentul său ierarhic stabilit pe eşalon de unitate şi, evident, pe număr de militari
asista�. De asemenea, merită subliniat faptul că alături de asistenta şi edu�a
religioasă preotul militar era chemat să condolideze în rândul militarilor noţiunile de
istorie a românilor, desfăşurând de foarte multe ori o veritabilă activitate de învăţător,
mai ales că mulţi dintre cei chema� la oaste erau străini de ştiinţa scrisului şi cititului
(IV/Art. 1 7, 1 8)1 1 •
Riguros organizată instituţia preo�lor militari avea în fumte pe Inspectorul
clerului militar, în grad de general, care potrivit articolului 5 purta titlul de Episcop de
Alba Iulia şi era, potrivit legilor ţării, deputat de drept (IX, Art. 40, 41, 42)1 2 • Arhiereu
ortodox şi membru al Sfiintului Sinod, episcopul militar subordona administrativ
întreg clerul militar, numai că din punct de vedere spiritual - ca o dovadă clară de
respect şi toleranţă religioasă - preoţii a�ând altor rituri răspundeau religios în faţa
şefilor lor (IX/Art. 44, 45)1 3 •
Având aceeaş i organizare ca şi celelalte episcopii ale ţării, Episcopia de Alba
Iulia subordonează atât preo�i activi, cât şi pe cei de rezervă, îngrij indu-se ca
rezerviştii să participe pe bază de planificare la concentrările cuprinse în Planul de
mobilizare al Armatei, fiind înscrişi în tabelele cercurilor de recrutare din zonele
unde-şi desfăşoară activitatea (VVArt. 27, 28, 29)1 4 •
8 Ibidem.
9 lbidem.
10 Ibidem, p. 4.
1 1 Ibidem, p. I l.

Ibidem, p. 14-15.
13 Ibidem, p. 15.
14 1bidem, p. 12.
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Înscrisă clar în sistemul de redactare al legilor şi regulamentelor militare,
Legea clerului militar din 1924 cuprinde şi un capitol de Abateri şi Penalitiiţi
(capitolul VII)15 în care, pe parcursul a nouă articole, sunt prezentate atât abaterile, cât
şi modul în care Consistoriul Spiritual, pe baza hotărârii Ministerului de război şi a
Inspectoratului clerului militar, judecă şi sancţionează încălcările disciplinare.
Încheind Legea, ultimul articol 48 Dispoziţiuni generale are meritul
extraordinar de a demonstra că statul unitar român constituit la 1 decembrie 1918 a
asigurat drepturi depline şi egalitate juridică atât populaţiei din Transilvania,
Basarabia şi Bucovina, cât şi Bisericii şi cultelor în integralitatea lor. Potrivit acestui
articol: "Preoţii de toate confesiunile, cari au servit ca preoţi militari activi în fostele
armate austro-ungare şi ruse şi cari au devenit cetăţeni români, pot fi primiţi în armata
română în urma cererilor, cu gradul şi vechimea dobândită în armatele în cari au
servit"16•
Angajată în noile realităţi politice ale statului român de după 19 18, Legea
clerului militar din 1924 are meritul de a aşeza problemele militare şi religioase într-o
stare de excelentă normalitate şi legalitate, la fel cum va trebui să se întâmple şi cu
actualul proiect de lege privind reintroducerea preoţilor în armată. Extrem de
necesară, aşteptata lege a asistenţei religioase în armată, aflată acum pe masa de lucru
a legislativului, va trebui să anuleze din start orice posibile interpretări sau răscoliri de
sensibilităţi, aşa cum s-a întâmplat din nefericire în numeroase împrejurări.
Luând ca exemplu Legea din 1924 puteam avea garanţia că cel puţin în ceea ce
priveşte Armata şi Biserica, în calitatea lor de instituţii fundamentale ale României,
speranţele şi încrederea românilor vor continua să aibă un fundament trainic şi stabil,
confirmate spre ruşinea altor organisme ale statului în mod constant de toate sondajele
de opinie. Aflată la răscruce, cu o istorie naţională bulversată de "cunoscători şcoliţi
peste noapte şi pe oriunde", România are nevoie ca Armata şi Biserica să rămână
pentru tot românul neatinse şi neîntinate de păcatul pescuitorilor în ape tulburi,
doritori de amarnica celebritate a vânzătorilor de neam şi ţară.

1 5 Ibidem, p. 13.
16 Ibidem, p. 1 5.
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L'assistance religeuse dans l'armee roumaine
au debut du rrr millenaire
Resume
Dans cet article l'auteur souligne Ia necessite d'adaptation d'un projet legislatif qui
conduirera â la retablissement, apres 1989, du clerge militaire. La future Joi doit etre inspire des
Lois du clerge militaire de 1 870 et 1924, la demiere mettant â la disposition tant la
reconnaisance des toutes Ies confessions de Ia Grande Roumanie, que le cadru de manifestation
dans toutes Ies unites militaires. Subordonee â Ia Diocese militaire d' Alba Iulia l'Institution du
clerge militaire s'est manifeste jusqu'â 1 948 quant elle a ete supprimee, comme une veritable
ecole d'education spirituelle pour tuos les militaires .
L'apparition d'une nouvelle Joi qui resoudre Ia probleme religieuse dans l'armee,
peut conduire â l'evitement des quelques evenimentes desagreables, comme celles passes dans
les pauy environnantes.
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