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Cuvânt înainte

Patriarhia Ortodoxă Română a proclamat anul 2019, An comemorativ
al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de
cărţi bisericeşti, dar şi An omagial al satului românesc (al preoţilor,
învăţătorilor şi primarilor gospodari). Tema generoasă a oferit teologilor şi
istoricilor posibilitatea de a-şi face cunoscute preocupările academice şi de a
contribui prin studiile publicate la dezvoltarea literaturii teologice cu
referinţă la viaţa şi păstorirea a doi dintre marii noştri patriarhi. Răspunzând
chemării, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Ovidius
din Constanţa, a organizat în 28 octombrie 2019, conferinţa internaţională:
Biserica Ortodoxă Română în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu.
Cultură, pastoraţie şi filantropie.
Patriarhul Nicodim Munteanu a fost un om devotat unei tradiţii
religioase moştenită din familia sa de ţărani simpli stăpâniţi de convingerea
existenţei unei judecăţi divine şi a vieţii veşnice. Trăirile religioase din
copilărie le-a intensificat prin studiul, rugăciunea şi disciplina pe care le-a
găsi în Seminarul „Veniamin Costache” din Iaşi şi la Academia
duhovnicească din Kiev. Cele două instituţii de învăţământ au fost
frecventate de numeroşi teologi români care au găsit aici dascăli şi biblioteci
care le-au schimbat viaţa, transformându-i din simpli credincioşi în oameni
ai lui Dumnezeu.
În timpul Primului Război Mondial, Nicodim Munteanu era episcop
de Huşi (1912-1923), chemat să conducă o eparhie care se găsea sub
presiunea refugiaţilor din Muntenia şi Dobrogea, dar şi sub ameninţarea
prăbuşirii frontul românesc în faţa soldaţilor germani. Într-o atmosferă de
nesiguranţă, tânărul episcop s-a dovedit a fi nu numai un adevărat lider
într-o perioadă dificilă, ci şi un om curajos, vrednic să reprezinte Biserica în
vremuri grele. Astfel, episcopul Nicodim a fost delegat al Bisericii Ortodoxe
Române la Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse din august 1917. Deşi
în plin război, trecând printr-un teritoriu nesigur, zdruncinat de revoltele
bolşevice, episcopul Nicodim a reprezentat cu cinste clerul ortodox român la
prima manifestare importantă a episcopatului ortodox rus după căderea
ţarismului. Unirea Basarabiei cu România l-a evidenţiat din nou pe
episcopul Nicodim care a fost delegat să preia conducerea clerului din
teritoriul de dincolo de Prut. Prin acţiunile sale a reuşit organizarea Bisericii
7

Ortodoxe Basarabene, dar şi pregătirea ei pentru unirea cu Biserica
Ortodoxă Română. Desăvârşirea unităţii s-a realizat prin înfiinţarea
Patriarhiei.
Între anii 1924-1935, Nicodim a trăit retras la Mănăstirea Neamț, unde
a fost episcop-stareț. În noua sa chemare, a organizat mănăstirea care arată
şi astăzi râvna cu care a muncit pentru a arăta lumii valoarea unui mare
locaş monahal cu istorie impresionantă. Cât a activat la Mănăstirea Neamţ
s-a ocupat şi cu traducerea unor lucrări teologice din limba rusă. Nicodim
Munteanu a tipărit cărți despre viaţa şi trăirea duhovnicească a Sfântului
Cuvios Paisie Velicicovski, monahul care a pus Mănăstirea Neamţ pe harta
marilor centre monahale isihaste.
Nicodim Munteanu a fost ales mitropolit al Moldovei şi Sucevei în
anul 1935, după moartea mitropolitului Pimen Georgescu, cel care l-a
sprijinit cu devotament la începutul episcopatului. Nicodim s-a implicat în
traducerea Sfintei Scripturi, proiect cultural patronat de patriarhul Miron
Cristea, reuşind o frumoasă traducere a Psalmilor. Biblia Sinodală a fost
tipărită în 1936, fiind aşteptată cu mare interes. Pentru ca la sfârşitul lunii
octombrie stocul era epuizat s-a propus realizarea unui nou tiraj. În 1944,
patriarhul Nicodim a tipărit cea de-a doua ediţie a Bibliei din 1936. În
introducere a menţionat că el a prezidat comisia din 1930 pentru editarea
primei ediţii integrale.
În 1939 mitropolitul Nicodim a fost ales patriarh. Păstorirea sa a fost
marcată de anii grei ai celui de-al doilea război mondial. Patriarhul Nicodin
nu a agreat regimul legionar, fapt pentru care la 30 sept. 1940, a trimis două
scrisori, regelui Mihai şi generalului Ion Antonescu, şeful statului, prin care
le aducea la cunoştinţă decizia sa de a se retrage din scaunul patriarhal.
Încercarea aceasta ca şi cele din 29 şi 30 ian. 1941, nu au avut rezultat, fiind
nevoit să rămână în fruntea Bisericii în anii războiului şi în primii ani ai
dictaturii comuniste. Patriarhul Nicodim Munteanu nu a fost o unealtă
docilă în mâna comuniştilor. De altfel, comuniştii îl percepeau ca pe un
adevărat duşman care, prin atitudinea sa, le arăta un dispreţ total.
Atitudinea sa anticomunistă a fost evidenţiată de refuzul său de a
călători în Rusia. Sub presiunea liderilor comunişti a fost nevoit să facă o
vizită Patriarhiei Moscovei, după ce primise mai înainte vizita patriarhului
Aleksei. Politica dusă de Rusia comunistă şi extinderea autorităţii Patriarhiei
Moscovei nu erau văzute cu ochi buni de bătrânul patriarh. De aceea a
încercat limitarea contactelor cu autorităţile comuniste de la Bucureşti care,
deşi îl urau, nu aveau curajul să-l înlăture din fruntea Bisericii.
În vara anului 1947, patriarhul Nicodim Munteanu a fost obligat să se
retragă la Mănăstirea Neamţ. Retragerea patriarhului, după vizita făcută
patriarhului Aleksei, se datora dezacordului dintre întâistătătorul Bisericii
8

Ortodoxe Române şi guvernul comunist. Acolo, în Mănăstirea Neamţ, la 27
februarie 1948, bătrânul patriarhul Nicodim a murit spre surprinderea
credincioşilor, dar şi a liderilor comunişti.
În acest volum am introdus studiile susţinute la această conferinţă
internaţională de o serie de cadre didactice universitare, cât şi de un
important număr de doctoranzi care s-au străduit să-şi prezinte propriile lor
cercetări. Volumul a apărut cu întârziere din cauza dificultăţilor provocate
de epidemia de gripă care a îngreunat munca didactică şi cercetarea
academică în anul acesta 2020. De aceea, pentru a marca acest fenomen, la
studiile publicate am adăugat personal un studiu despre viaţa Bisericii,
păstorirea şi atitudinea clerului în vremurile de suferinţă, de boli şi de
epidemii.
Aduc personal mulţumire tuturor celor care au contribuit la alcătuirea
acestui volum prin studiile pe care le-au întocmit şi le-au susţinut şi am
convingerea că vom putea colabora şi pe viitor la organizarea unei noi
conferinţe internaţionale.
Pr. Conf. Dr. Constantin Claudiu Cotan,
Universitatea Ovidius Constanţa
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Patriarhul Nicodim Munteanu – cărturar şi patriot luminat
Pr. Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan
Universitatea Ovidius Constanţa
Abstract: Patriarch Nicodim was born on December 6, 1864, in the village of
Pipirig in Neamţ county. He was, in turn, archimandrite, vicar, archbishop vicar,
bishop, metropolitan and patriarch of Romania. The pastoral-missionary, cultural
and philanthropic activity that Nicodim Munteanu carried out was very fruitful. He
served as patriarch of the Romanian Orthodox Church from 1939 to 1948, in the
troubled times of the Second World War and of the post-war hardships. Facing
valiantly the political power of his time, he defended the dignity of the Church and
his Romanian People. Defender of true Christian values, he remains an example
worthy to be followed for the new generations of clergy and believers. He passed to
the Lord on February 27, 1948.
Keywords: patriarch, Nicodim, Church, communism, culture, patriot.

I. Repere biobibliografice
Patriarhul Nicodim Munteanu a înscris în istoria Bisericii Ortodoxe
Române o glorioasă pagină de înfăptuiri, care l-au aşezat între marii ierarhi
ai neamului nostru, ce au lucrat cu osârdie la sfinţirea şi luminarea
poporului. A rămas viu în conştiinţa contemporanilor, dar şi a posterităţii
prin vorbirea sa măsurată şi cumpătată, prin supleţea spiritului său, dar mai
ales prin omenia sa în relaţiile cu semenii1. S-a născut în ziua de Sfântul
Nicolae (6 decembrie), în anul 1864, în satul Pipirig din judeţul Neamţ2
luând la botez numele de Nicolae3. De mic a dobândit o educaţie aleasă,
primind în familia modestă de ţărani din care provenea şi primele noţiuni de
1

Scarlat Porcescu, „Patriarhul Nicodim. Trei decenii de la moartea sa (1948-1978), în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul LIV, Iaşi, 1978, nr. 3-4, p. 355.
2
Gh. I. Moisescu, „Înalt Prea Sfințitul Nicodim, al doilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române”, în Biserica Ortodoxă Română, LXII, Bucureşti, 1939, nr. 7-8, p. 475.
3
Vezi, în acest sens, Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.
3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994,
p. 429; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români (Munteanu Nicodim),
Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 294; *** Enciclopedia Ortodoxiei
româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 423.
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credinţă. După absolvirea şcolii primare din comuna natală4, tânărul Nicolae
Munteanu a obţinut, prin concurs, o bursă la Seminarul „Veniamin
Costache” din Iaşi, ale cărui cursuri le-a frecventat în perioada 1882-18905,
iar la absolvire a fost declarat cel mai bun elev al promoţiei sale6. Între anii
1890-1895, a urmat cursurile Academiei Duhovniceşti din Kiev, obţinând
diploma de licenţă. Încă din anul 1894, a fost tuns în monahism la
Mănăstirea Neamţ, primind numele de Nicodim, apoi a fost hirotonit
ierodiacon, în acelaşi an, şi ieromonah, doi ani mai târziu7. Apreciat de
marele mitropolit Iosif Naniescu al Moldovei (1875-1902), a fost numit
predicator al catedralei mitropolitane din Iaşi, în anul 1895, apoi a fost
hirotesit arhimandrit şi numit vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei
(1898), demnitate bisericească ocupată până la moartea binefăcătorului său,
în anul 19028.
După moartea mitropolitului Iosif Naniescu, arhimandritului Nicodim
Munteanu i-a fost încredinţată funcţia de vicar al Episcopiei Dunării de Jos
de către episcopul Pimen Georgescu, pe atunci titularul acestei eparhii
(1902-1909)9. Totodată, i s-a încredinţat şi funcţia de director al
Seminarului „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, pe care l-a condus în
perioada 1908-1909. În anul 1909, după alegerea episcopului Pimen
Georgescu, ca mitropolit al Moldovei şi Sucevei, arhimandritul Nicodim
Munteanu s-a reîntors la Iaşi, fiind hirotonit „arhiereu cu titlul de
Băcăuanul” şi desemnat vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei10.
După vacantarea scaunului episcopal al Eparhiei Huşilor, la 14
februarie 1912, prin ridicarea la rangul de mitropolit primat al României, a
titularului său, Conon Arămescu Donici, a fost ales ca nou titular, la 18

4

P. Gârboviceanu, „Alegerea, întărirea şi investirea I.P.S. Mitropolit Primat şi a P.S.
Episcop de Huşi”, în Biserica Ortodoxă Română, anul XXXV, Bucureşti, 1912, nr. 12, p.
1351; Gh. I. Moisescu, „Moartea şi îngroparea Fericitului întru pomenire Nicodim,
Patriarhul României”, în Biserica Ortodoxă Română, anul LXVI, Bucureşti, 1948, nr. 1-2,
p. 18.
5
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423.
6
P. Gârboviceanu, „Alegerea, întărirea şi investirea I.P.S. Mitropolit Primat şi a P.S.
Episcop de Huşi”,, p. 1351.
7
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423.
8
Constantin C. Angelescu, „Contribuţii la biografia Patriarhului Nicodim”, în Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, anul LV, Iaşi, 1979, nr. 1-2, p. 168.
9
Gh. I. Moisescu, „Moartea şi îngroparea Fericitului întru pomenire Nicodim, Patriarhul
României”, p. 20; P. Gârboviceanu, „Alegerea, întărirea şi investirea I.P.S. Mitropolit
Primat şi a P.S. Episcop de Huşi”, p. 1352; Constantin C. Angelescu, Contribuţii la
biografia Patriarhului Nicodim”, p. 168.
10
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423; Constantin C. Angelescu, Contribuţii la
biografia Patriarhului Nicodim, p. 169.
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februarie acelaşi an, arhiereul Nicodim Munteanu11. Între cei care au
candidat pentru scaunul episcopal al Huşilor, alături de arhiereul Nicodim
Băcăuanul, au fost arhiereii Meletie Constăţeanul, Calist Bîrlădeanul şi
Sofronie Craioveanul. Preşedintele Colegiului Electoral, mitropolitul Pimen
al Moldovei, constatând că arhiereul Nicodim Băcăuanul a întrunit
majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate, l-a proclamat episcop al
Huşilor12. În „Monitorul oficial” din 19 februarie 1912, a fost publicat
decretul prin care Nicodim Băcăuanul era „întărit în scaunul de Episcop al
eparhiei Huşilor, pentru care a fost ales”13.
Activitatea pastoral-misionară, culturală şi filantropică pe care
episcopul Nicodim Munteanu a desfăşurat-o în Eparhia Huşilor a fost una
rodnică. Între altele, a restaurat palatul episcopal, a renovat catedrala din
Huşi, a înfrumuseţat curtea episcopiei cu un minunat parc de pomi şi
trandafiri, a introdus ordine în viaţa clerului şi a întărit disciplina, a instituit
conferinţe culturale, un fapt neobişnuit pentru acea vreme14. Totodată a
desfăşurat şi o bogată activitate ştiinţifică şi de traducător, mai ales din
limba rusă. Nu trecem cu vederea faptul că, în calitate de ierarh al Huşilor a
reprezentat Biserica noastră la Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse, de
la Moscova, din toamna anului 1917, când s-a hotărât reînfiinţarea
Patriarhiei Ortodoxe Ruse15.
În perioada iunie 1918 – decembrie 1919, episcopul Nicodim
Munteanu a fost locţiitor de arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului16. Ca
„locţiitor de arhiepiscop”, vrednicul ierarh al luat primele măsuri în vederea
11

Între cei care l-au sprijinit în ocuparea noii demnităţi îi amintim în primul rând pe
Mitropolitul Moldovei Pimen, care l-a recomandat pe arhiereul Nicodim Munteanu
Sfântului Sinod şi pe Titu Maiorescu, ministru al Afacerilor Externe, la care s-au adăugat
Petre P. Carp, preşedinte al Consiliului de Miniştri şi C. C. Arion, ministrul Cultelor şi
Instrucţiei Publice (Vezi, în acest sens, D. Costescu, Fazele ministeriale în România,
1862-1930, Bucureşti, 1930, p. 116). Un deosebit sprijin a primit şi de la Gh. T. Kirileanu,
un intelectual şi mare cărturar al vremii, apropiat familiei lui Titu Maiorescu (Vezi: Gh. T.
Kirileanu, Corespondenţă, ediţie îngrijită de Mircea Handoca, Bucureşti, Editura Minerva,
1977, pp. 158-159).
12
La 18 februarie 1912, pentru alegerea episcopului de Huşi, Colegiul Electoral a fost
alcătuit din 332 membrii, dintre care prezenţi la vot 196 alegători şi absenţi 136. La primul
scrutin, arhiereul Nicodim Băcăuanul a obţinut 161 de voturi; arhiereul Meletie
Constăţeanul 16 voturi; arhiereul Calist Bârlădeanul 15 voturi şi arhiereul Sofronie
Craioveanul 4 voturi (Vezi, în acest sens, Ziarul „Universul”, din 20 februarie 1912, p. 1; P.
Gârboviceanu, „Alegerea, întărirea şi investirea I.P.S. Mitropolit Primat şi a P.S. Episcop
de Huşi”, p. 1352).
13
Vezi: „Monitorul oficial”, nr. 254 din 19 februarie 1912, p. 11773.
14
Constantin C. Angelescu, „Contribuţii la biografia Patriarhului Nicodim”, p. 171.
15
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, p. 429.
16
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,
Dicţionarul teologilor ortodocşi români, p. 245.
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integrării Bisericii basarabene în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. S-a
trecut de îndată la organizarea noului centru eparhial, la introducerea limbii
române în multe bisericii şi în Seminarul teologic din Chişinău, la care au
fost numiţi o serie de profesori români, în frunte cu arhimandritul Visarion
Puiu (1873-1963)17. Au fost înlocuiţi unii egumeni ruşi şi ucraineni de la
conducerea mănăstirilor basarabene, întrucât se opuneau introducerii limbii
române în cult. Episcopul Nicodim Munteanu a activat la Chişinău până la
31 decembrie 1919, când a revenit în ţară18.
La 15 octombrie 1918, marele ierarh Nicodim Munteanu a fost ales şi
declarat membru de onoare al Academiei Române19. În anul 1920, a obţinut
titlul de „Doctor honoris causa” al Universităţii din Cernăuţi20. Cele două
titluri academice amintite mai sus au fost onorate de către Nicodim
Munteanu printr-o muncă asiduă de cărturar şi traducător, oglindită mai ales
în scrierile sale originale de mai târziu „pline de ungere (sevă n. n.)
biblică”21.
La 31 decembrie 1923, episcopul Nicodim Munteanu se retrage din
scaunul eparhial de la Huşi şi timp de 11 ani a purtat de grijă, ca stareţ,
Mănăstirii Neamţ. Stăreţia la Neamţ a fost pentru Nicodim o frumoasă,
demnă şi rodnică perioadă. Acolo, la Neamţ s-a reîntors la casa părintească
şi la locul unde erau multe de făcut. Următor unor vrednici stareţi precum
Neonil Buzilă şi Vasian Panait de la Pocrov, şi împreună ostenitor cu
Teofan Cristea şi Neofit Eliade, care au lăsat stăreţia lui Nicodim22, ca
moştenire, acesta din urmă a restaurat-o, numindu-se mai apoi „casa
Nicodim”, actuala casă a stăreţiei de la Neamţ. Acolo a lucrat şi plănuit
pravila ce trebuie urmată de către vieţuitori pentru impulsionarea unei vieţi
duhovniceşti dinamice la Mănăstirea Neamţ23.
17

Nechita Runcan, Studii de teologie istorică şi păatristică, vol. I, Editura Performantica,
Iaşi, 2005, p. 210-211.
18
Mircea Păcurariu, Basarabia, aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc,
Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 110.
19
Vezi: Lista membrilor onorari, în „Analele Academiei Române”, Dezbateri, tom. LX,
1939-1940, Bucureşti, 1941. Numele lui Nicodim se alătura atunci de cel al mentorului său,
mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu (membru de onoare al Academiei Române din 1890
şi al mitropolitului Ardealului Andrei Şaguna, declarat membru de onoare la 7 septembrie
1871): Vezi: Lista membrilor onorari, în „Analele Academiei Române”, Dezbateri, tom.
XII, seria II, 1889-1890, Bucureşti, 1890, p. 198.
20
Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor ortodocşi români, p. 295; Vezi şi ***
Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423.
21
*** Prinos închinat Înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României, Bucureşti, 1946,
p. 20.
22
„Biserica Ortodoxă Română”, anul LVII, Bucureşti, nr. 11-12, p.88-92.
23
I. Ivan, „Patriarhul Nicodim şi Mănăstirea Neamţ”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
LIV, Iaşi, 1978, nr. 3-4, p. 362.
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Ca stareţ, Nicodim Munteanu a înfiinţat un seminar monahal
(1925-1928), mutat apoi la Cernica, şi o şcoală pentru fraţii de mănăstire
(1928-1937), iar mai târziu, în anul 1937, o şcoală de muzică bisericească24.
Totodată, a mărit vatra mănăstirii, a reînnoit grădinile mănăstirii prin
plantare de pomi roditori din pepinieră proprie, a trasat drumuri noi în
incinta mănăstirii şi a aliniat clădirile25. Încă din anul 1922, s-au făcut
demersuri pentru aducerea la Mănăstirea Neamţ a unei tipografii noi, cu
litere latine. Cu anul 1924, noua tipografie „a fost deşteptată la viaţă”26,
redându-se mănăstirii „o parte din rosturile ei”27. La această tipografie,
Nicodim Munteanu „a fost cel mai harnic autor şi editor”28, tipărind anual
lucrării în mii de exemplare. Ceea ce n-a putut termina ca stareţ, a continuat
ca mitropolit al Moldovei.
La 23 ianuarie 1935, Nicodim Munteanu a fost ales mitropolit al
Moldovei, fiind înscăunat în ziua de 4 februarie, acelaşi an. În această
demnitate a refăcut palatul mitropolitan din Iaşi (1938-1939), a renovat
clădirea Seminarului de la Neamţ, după incendiul din 1938, şi a purtat grijă
Şcolii de muzică bisericească. De asemenea a continuat ostenelile
cărturăreşti la tipografia de la Mănăstirea Neamţ29.
Dând ascultare stăruinţelor reprezentanţilor clerului şi poporului
nostru, care ţineau cu tot dinadinsul să-l vadă în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române, mitropolitul Nicodim Munteanu a acceptat această demnitate şi
astfel, în ziua de 30 iunie 1939, a fost ales patriarh al României, fiind
înscăunat la 5 iulie, acelaşi an. A păstorit ca patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române în perioada 1939-1948, în vremurile de restrişte ale celui de Al
Doilea Război Mondial şi ale greutăţilor de tot felul de după război. În astfel
de împrejurări „să ajungi patriarh însemnează o cutezanţă pe care, în
vremuri, n-au avut-o cei mai mari oameni ai Bisericii”30, mărturisea Gala
Galaction în „Jurnalul” său. La 21 noiembrie 1940, „Nicodim s-a dovedit un
adevărat şi integral vlădică ortodox, aruncând orice echivoc, evitând orice
politică şi manevră abilă şi mărturisind pe faţă ce simte o conştiinţă creştină
...”31, continuă acelaşi autor. Mulţi credeau atunci, că în urma declaraţiilor
24

*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti , p. 423.
*** Memoriu asupra situaţiei şi drepturile Mănăstirii Neamţ. Istoricul vetrei monastirii,
Mănăstirea Neamţ, 1933.
26
*** „Cuvântarea Prea Fericitul Patriarh Iustin la încheierea festivităţilor întronizării
sale”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul LIII, Iaşi, 1977, nr. 7-9, p. 529-530.
27
Nicolae Iorga, Pagini alese, vol. I, Bucureşti, 1965, p. 138.
28
C. N. Tomescu, Scurtă povestire istorică despre Sfânta Monastire Neamţu, M. Neamt,
1942, p. 116.
29
I. Ivan, Patriarhul Nicodim şi Mănăstirea Neamţ, p. 362.
30
Gala Galaction, Jurnal, vol. II, Bucureşti, 1977, p. 281-282.
31
Gala Galaction, Jurnal, vol. II, p. 342.
25
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sale patriarhul Nicodim nu va mai face Crăciunul ca întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române.
În urma actului de barbarie şi mişelească schingiuire a marelui istoric
Nicolae Iorga (1940), patriarhul Nicodim şi-a dat pentru a treia oară
demisia, în doi ani de arhipăstorire32. În astfel de împrejurări tulburi şi pline
de greutăţi patriarhul Nicodim a judecat sănătos şi cu chibzuiala ce i-o
dădeau anii de viaţă, orice amănunt sau împrejurare, rostindu-şi cu
cumpătare gândurile şi tâlcuind cu bunăcuviinţă adâncurile nesecatei sale
înţelepciuni, astfel păstrându-şi neclintite privirile sale de obârşie33.
Ca diplomat abil, a condus în toamna anului 1946 o delegaţie sinodală
română la Moscova34. La rândul său, patriarhul Alexei al Moscovei şi al
întregii Rusii a făcut o vizită în România, în fruntea unei delegaţi de ierarhi
şi preoţi ruşi, în perioada 29 mai - 11 iunie 194735. După multe realizări
pastoral-misionare, culturale şi filantropice, patriarhul Nicodim Munteanu a
trecut la Domnul, în ziua de 27 februarie 1948, ostenitul său trup fiind
îngropat în catedrala patriarhală din Bucureşti, alături de înaintaşul său în
scaunul patriarhal.
II. Osteneli cărturăreşti ale Patriarhului Nicodim
Făcând un succint portret sufletesc al patriarhului Nicodim, în anul
alegerii sale în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Grigore T.
Marcu de la Sibiu spunea: „Hotărât lucru, actualul Patriarh este un om al
Neamului Său şi o mândrie a lui. Dar şi un om al lui Dumnezeu. Monah de
vocaţie şi slujitor al celor sfinte, înzestrat cu reale aptitudini duhovniceşti,
I.P.S. Patriarh Nicodim cunoaşte tot atât de bine petrecerea în tovărăşia
cărţilor şi mânuirea condeiului ca şi casa Dumnezeului celui viu şi adevărat
...; temeinica cultură teologică pe care şi-a agonisit-o ... s-a altoit pe
trunchiul vânjos al educaţiei primite în mănăstire, dând un caracter ortodox
de toată frumuseţea şi de-o trainică tărie evanghelică”36.

32

Gala Galaction, Jurnal, vol. II, p. 347.
Gh. I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupsa, Pr. Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, vol. II, Bucureşti, 1958, p. 617.
34
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 423. Vezi şi Ioan Vască, O călătorie istorică.
Vizita Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Nicodim al României la Moscova, Bucureşti, 1947, în
întregime.
35
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, p. 429. Vezi şi lucrarea ***
Călătoria Prea Fericitului Alexei Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia în România, 28
mai-11iunie 1947, Bucureşti, 1948, 96 p.
36
Dr. Grigore T. Marcu, „Patriarhul Nicodim”, în Renaşterea, anul XVII, Cluj, 9 iulie
1939, nr. 28-29, p. 1.
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Pasiunea pentru cuvântul scris a avut-o până la sfârşitul vieţii sale. Iată
ce mărturisea însuşi patriarhul Nicodim, la aniversarea a 80 de ani de viaţă:
„Pentru mine scrisul este o pasiune, o necesitate, o delectare şi o recreere
sufletească în acelaşi timp. Scriu de 60 de ani. Am scris mult şi încă mai am
puterea să scriu ...”37. Născut din părinţi evlavioşi, care în cele din urmă au
îmbrăţişat monahismul, fiind cunoscuţi cu numele de Varnava şi Veniamina,
Nicodim Munteanu a continuat duhul cărturăresc şi de evlavie în Mănăstirea
Neamţ, dar şi în celelalte vrednicii la care a fost chemat, până la patriarhat.
Miile de pagini editate şi tipărite, dar şi manuscrisele rămase de la el îi arată
talentul de mânuire a condeiului. Cele peste 13 volume masive de
manuscrise din biblioteca Mănăstirii Neamţ confirmă şi susţin această
titanică muncă38.
Mihail Sadoveanu saluta, în anul 1929, în revista „Viaţa Românească”, apariţia Psaltirii în versiunea lui Nicodim cu admiraţie, zicând:
„Vlădica Nicodim a tipărit o Psaltire, într-o tălmăcire nouă a sa”, în care
armonizează cu trecutul de cultură „ceasuri de veghere, muzică interioară,
claritate, limbă dreaptă şi curată; iată ce a pus Vlădica de la Mănăstirea
Neamţ în transpunerea lui, ca să o facă să ardă ca o jertfă a sufletului ...”39.
În anul 1936, Ionel Teodoreanu, referindu-se la aceeaşi Psaltire, mărturisea
că „tălmăcirile psaltirilor în româneşte depăşeşte reproducerea iscusită a
unui text literar dintr-o limbă într-alta, devenind creaţie pură”40.
Cert este faptul că, în perioada 1924-1948, din tipografia de la
Mănăstirea Neamţ au ieşit peste o sută de titluri sub semnătura lui Nicodim
Munteanu, în condiţii grafice de excepţie41. Dintre acestea enumerăm pe
cele mai semnificative, după cum urmează:
a) Lucrări personale: Ce să crezi şi cum să trăieşti, lucrare apărută în
1905; Cuvântări liturgice, publicaţie apărută în 1906, pe când era vicar la
Dunărea de Jos; Călăuza creştinului în biserică, publicată în 1907 şi apoi în
alte 14 ediţii; Ortodoxia şi creştinismul apusean, o prelucrare după teologul
A. P. Lopuhin şi alţi autori, apărută în 1912 şi apoi alte trei ediţii;
Cuvântări, pastorale şi îndemnuri, volum publicat în 1940 şi Cuvântări
liturgice şi alte lucrări, volum publicat în 194342.
37

T. Manolache, Bibliografia Înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României,
Bucureşti, 1947, p. 5.
38
I. Ivan, Patriarhul Nicodim şi Mănăstirea Neamţ p. 360.
39
Revista „Viaţa Românească”, Bucureşti, 1929, nr. 7-8, pp. 70-71.
40
Pr. Scarlat Parcescu, Patriarhul Nicodim. Trei decenii de la moartea sa (1948-1978), p.
358; I. Teodoreanu, „Mitropolitul Nicodim”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul XII,
Iaşi, 1936, nr. 6, pp. 204-206.
41
Diac. I. Ivan, Patriarhul Nicodim şi Mănăstirea Neamţ, p. 362.
42
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, pp. 423-424.
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b) Lucrări traduse: Cunoscător al limbii ruse, încă din perioada
studiilor sale la Kiev, patriarhul Nicodim Munteanu a tradus şi a prelucrat
din ruseşte peste 100 de lucrări teologice, cărţi de predici sau cărţi de zidire
sufletească pentru preoţi şi credincioşi43. Dintre acestea amintim: Şase
cuvântări despre natură, lucrare apărută în 1904 şi apoi în alte trei ediţii,
traducere după Inocenţiu, arhiepiscopul Odessei; 51 de cuvântări la Postul
Mare, după acelaşi autor rus, publicate în 1909, în trei ediţii; Predici la
sărbătorile împărăteşti, carte tradusă tot după Inocenţiu al Odessei,
publicată în anul 1933; Cuvântări la sărbătorile Maicii Domnului şi
Duminici, traducere tot după acelaşi autor, publicată în 1933; Predici despre
căderea lui Adam, păcat, moarte şi înviere, carte tipărită în anul 1939,
traducere tot după arhiepiscopul Inocenţiu44.
Unele traduceri valoroase au fost făcute de patriarhul Nicodim
Munteanu după Sergiu, arhiepiscop de Vladimir, între care amintim
Cuvântări apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii
creştine ortodoxe, carte publicată în anul 1905, iar ediţia a II-a în 1932.
Altele au fost făcute după preotul Constantin Stratilatov, între care amintim
26 predici la credinţa creştină sau tâlcuirea Crezului, lucrare tipărită în
1912; 23 predici la nădejdea creştină sau lămuriri asupra rugăciunii „Tatăl
nostru” şi a celor 9 Fericiri, lucrare apărută în 1928 şi 75 predici catehetice
pentru popor, tipărite în 1932.
Dintre traducerile după preotul Grigore Petrov, amintim: Pe urmele lui
Hristos, apărută în 1908-1909, în trei ediţii; Viaţa de seminar, publicată în
1909, iar ediţia a II-a în 1943, şi Un pastor model, tipărită în 1918, trei
ediţii45. Dintre lucrările lui Lev N. Tolstoi traduse de Nicodim amintim
Menirea ştiinţei şi artei sau Religia este ştiinţa ştiinţelor, publicată în anul
1932. După protoierul Serghie Cetfericov, a tradus lucrarea Paisie, stareţul
Mănăstirii Neamţ. Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii
Ortodoxe publicată în anul 1933, iar ediţia a II-a în anul 1943. Nicodim a
fost preocupat de viaţa stareţului Paisie Velicicovschi pentru râvna acestuia
faţă de cultura teologică şi activitatea gospodărească mănăstirească,
contribuind la faima Mănăstirii Neamţ46 .
Traduceri remarcabile a făcut patriarhul Nicodim şi după teologul
englez F. V. Farrar, între care amintim lucrările: Viaţa şi operele Sfinţilor
Părinţi şi Învăţători ai Bisericii, în trei volume, publicate între anii
1932-1935; Pedici pentru tineretul şcolar, publicate în anul 1935; Primele
43

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, p. 430.
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 424.
45
*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 424.
46
Serghei Cetfericov, Paisie, stareţul Mâmăstirii Neamţu din Moldova, traducere de
Nicodim, M. Nemţ, 1943, p. 196.
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zile ale creştinismului, în trei părţi, publicate în anul 1938; Viaţa şi operele
Sf. Apostol Pavel, în trei părţi, publicate în anul 1940 şi Viaţa lui Iisus
Hristos, în două volume, publicate între anii 1944-194547.
Multe lucrări traduse şi prelucrate din limba rusă în limba română
făcute de Nicodim Munteanu au văzut lumina tiparului în noua tipografie de
la Mănăstirea Neamţ, în colecţia „Seminţe evanghelice pentru ogorul
Domnului” (35 volume). În anul 1913, împreună cu arhimandritul Iuliu
Scriban şi preotul Pavel Savin, au întocmit Mica Biblie, tipărită mai apoi, în
mai multe ediţii. În anul 1936, Nicodim, împreună cu profesorul I. D.
Ştefănescu, a tipărit Biblia ilustrată48, tot în tipografia Mănăstirii Neamţ.
Patriarhul Nicodim Munteanu este unul dintre traducătorii Bibliei
româneşti, ediţia din anul 1936, el traducând 24 de cărţi ale Vechiului
Testament în întregime. Celelalte cărţi ale Vechiului Testament au fost
traduse de Gala Galaction şi Vasile Radu. Referindu-se la această ediţie a
Bibliei, Gala Galaction declara, în mai 1936, că „traducerea Vechiului
Testament este o norocoasă întâlnire între traducerea Vlădicăi Nicodim,
între munca lui Vasile Radu şi mediocrele mele silinţe”49. În anul 1944,
patriarhul Nicodim a dat la tipar o nouă ediţie sinodală a Bibliei, în care 51
de cărţi erau traduse de el însuşi (24 din Vechiul Testament şi Noul
Testament în întregime), traducerea textului biblic făcându-se după
Septuaginta şi alte ediţii slave. A tipărit şi Noul Testament în cinci ediţii,
precum şi Psaltirea în patru ediţii, traduse de el. Atât prin traducerea Sfintei
Scripturi, cât şi prin traducerea şi prelucrarea multor predici, lucrări de
teologie şi broşuri moralizatoare, la care se adaugă pastorale şi cuvântările
originale, al doilea patriarh al României îşi înscrie numele între cei mai de
seamă teologi ai Ortodoxiei româneşti50.
III. Nicodim Munteanu – patriot luminat
Patriarhul Nicodim Munteanu a păstorit în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial şi în primii trei ani ce au urmat acestuia, când au avut loc o
serie de evenimente naţionale şi internaţionale ce au influenţat viaţa
Bisericii Ortodoxe Române. Dictatura regelui Carol al II-lea (1930-1940) şi
cea a mareşalului Ion Antonescu (1940-1944), precum şi venirea la putere a
comuniştilor, după 23 august 1944, au încălcat deseori libertăţile religioase
în România. Ierarhii ortodocşi au fost puşi în situaţii dificile privind
administrarea şi activitatea Bisericii noastre. Patriarhul Nicodim avea o grea
47

*** Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, p. 424.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, p. 430.
49
Gala Galaction, Jurnal, vol. II, Bucureşti, 1977, p. 200.
50
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, p. 430.
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misiune de a conduce Biserica dominantă51 din Statul român, în vremuri
tulburi, când ierarhii erau uneori forţaţi să slujească interesele politice şi nu
pe cele bisericeşti. Însă patriarhul era ferm în apărarea intereselor şi a
demnităţii Bisericii strămoşeşti52. El a consfinţit, prin viaţa şi întreaga sa
lucrare pastoral-misionară, principiul continuităţii de credinţă şi slujire a
ierarhilor români înaintaşi.
Grupările politice din epocă aliate Partidului Comunist după 23 august
1944, au considerat legitimă imixtiunea lor în treburile Bisericii53. În acest
context politic, Guvernul condus de dr. Petru Groza a hotărât, la un moment
dat, „trimiterea unei delegaţii la patriarh” – formată din Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Maurer – „care să-i ceară demisia”54, dar demersul n-a
avut sorţi de izbândă. Patriarhul Nicodim avea serioase rezerve faţă de
obiectivele P.C.R. El era nemulţumit de faptul că „autorităţile comuniste
...căutau mereu să-l constrângă şi să-i limiteze libertatea de acţiune în
folosul Bisericii” ... dar când avea ocazia „ştia să-şi impună punctul de
vedere”55.
În anul 1945, noii guvernanţi au încercat să provoace retragerea din
scaun a patriarhului Nicodim, iar „în cercurile clericale a circulat ştirea după
care înaltul chiriah urma să nu se mai înapoieze în capitală, iar în locul lui să
fie instituită o locotenenţă până la alegerea unui nou patriarh”56. Totodată se
urmărea „epurarea clericilor şi teologilor consideraţi legionari”57. P.C.R.
făcea presiuni intense asupra Societății Scriitorilor Români, pentru
înlăturarea preoţilor şi teologilor scriitori, care erau socotiţi indezirabili.
Patriarhul Nicodim, personalitate echilibrată, înlătura cu tact şi diplomaţie
orice tentativă de amestec a politicului în viaţa Bisericii. Cu toate că Şcoala
a fost separată de Stat, când comunişti deţineau întreaga putere în statul
român, preoţii au continuat să fie plătiţi de la buget, poate şi ca o formă de
şantaj.
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Ioan Morar, Gheorghe Iancu, Constituţiile române Texte. Note. Prezentare comparativă.
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54
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Presiunile politice asupra ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române s-au
exercitat şi prin aşa-numiţii preoţi „democraţi”, constituiţi în „sindicate”, în
multe eparhii. Se zvonea, la un moment dat că, în lupta politică, cu câteva
zile înainte de 6 martie 1945, era antrenat însuşi patriarhul Nicodim, ca
posibil candidat la funcţia de prim-ministru58, lucru greu de crezut.
Dimpotrivă, orice dezechilibru de pe scena politică a vremii nu-i era
indiferent patriarhului. În noul context istoric, el era preocupat de situaţia
politică din ţară şi avea întâlniri consultative şi cu liderii opoziţiei. Deci era
echidistant faţă de partidele politice.
O relaţie specială avea Patriarhul Nicodim cu regele Mihai I. În ziua
de 31 iulie 1945, regele Mihai I îl numea pe patriarh, prin decret, membru al
Ordinului „Serviciul Credincios”, în grad de „Mare Cruce”. Era un gest de
mare încredere faţă de Întâistătătorul Patriarhiei Române59. La rândul său,
patriarhul Nicodim îl felicita pe rege, printr-o telegramă, din 6 septembrie
1945, pentru împlinirea a cinci ani de domnie. Acest gest a fost considerat
de comunişti ca semn că Biserica Ortodoxă Română îl sprijină pe rege, aflat
la impas, prin retragerea sa din zona publică a politicului. După acest gest,
asupra patriarhului s-au făcut presiuni mult mai directe din partea
comuniştilor, mai ales prin serviciile speciale, care în perioada 1945-1947,
căutau motive să-l încrimineze şi să-l compromită60.
Patriarhul Nicodim era acuzat de autorităţile comuniste că a
îmbunătăţit relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Romano-Catolică în defavoarea apropierii mai mult de Biserica Ortodoxă
Rusă. Patriarhul însă, păstra o echidistanţă în relaţiile cu toate Bisericile
creştine. Prin decretul 166 din 1947, autorităţile comuniste căutau să
înlăture, prin pensionare, pe ierarhii în care nu avea încredere. Patriarhul a
tegiversat punerea în aplicare a acestui decret mai bine de un an. Totuşi,
legea pentru punerea în retragere a clerului a fost promulgată la 30 mai
1947, ducând la excluderea unor ierarhi de seamă din viaţa Bisericii61.
Începând cu anul 1948, regimul comunist a trecut la exercitarea unui
control mai riguros asupra Bisericii în toate structurile ei. Persoanele din
apropierea Patriarhului Nicodim erau şicanate şi îndepărtate din funcţii.
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