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Abstract

After an impressing career as a professor and dean at the Faculty of Theo-

logy in Cernauti, Nectarie Cotlarciuc was appointed bishop of Alba-Ismail, and

then he was established as Metropolitan of Bukovina. In addition to his teaching

activity he had a fruitful publicist activity, being the author of many works re-

garding Ecclesiastical Law, Philosophy, Homiletic, Liturgical Studies. As a bishop

he was the delegate of our Church at some ecumenical congresses in Stockholm

and Lausanne, at the Conference of the Anglican bishops in the Lambeth Palace,

at the Congress of old Catholics in Vienna and Bonn.
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Devenind vacant locul de mitropolit al Bucovinei, prin retragerea

mitropolitului Vladimir Repta `n ziua de 7 noiembrie 1924, marele

Colegiu l-a ales mitropolit al Bucovinei pe Episcopul Cet\]ii Albe [i

Ismailului, Nectarie Cotlarciuc.

Nectarie Cotlarciuc (din botez Nicolae) s-a n\scut pe 7 februarie

1875 `n Stulpicani, jude]ul Suceava, ca fiu al cantorului bisericesc

din sat, Neculai Cotlarciuc, [i al `nv\]\toarei Ioana1. A absolvit [coala

primar\ din satul natal, urmând apoi cursurile Liceului din Suceava

(1887-1895). Dup\ ce-[i d\ bacalaureatul, `n 1895, se `nscrie la Fa-

cultatea de Teologie din Cern\u]i, apoi la cea de Litere [i Filozofie,

audiind, `n paralel, cursuri de drept bisericesc roman [i bizantin la Fa-

cultatea de Drept. Dup\ ce [i-a luat licen]a, iar mai apoi [i doctoratul

1 Mama sa s-a c\lug\rit la b\trâne]e, primind numele Iuvenalia. A fost stare]\ la

m\n\stirea de binefacere [i `ngrijire a bolnavilor din Cern\u]i [i este `nmormân-

tat\ `n cimitirul Horecea din Cern\u]i.
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`n Teologie [i Filozofie la Universitatea din Cern\u]i, `[i va perfec-

]iona studiile la Universit\]ile din Bonn, cu renumitul canonist [i

jurist U. Stutz, Viena, cu marele pastoralist H. Swoboda, [i, ulterior,

Würzburg [i München2.

Revenind `n Bucovina, este numit, `n vara anului 1901, profesor

suplinitor la Liceul nr. 1 din Cern\u]i, devenit Liceul „Aron Pumnul”,

fiind [i bibliotecar de clasa I al Bibliotecii Universit\]ii. ~n acela[i an,

se c\s\tore[te cu Aurora }urcan, fiica protopopului D. }urcan, din

a c\ror c\s\torie au rezultat cinci copii, `ntre care Drago[, viitor ata[at

la Lega]ia Român\ din Sofia, Bulgaria.

~n perioada când a fost [i bibliotecar la Biblioteca Universit\]ii

din Cern\u]i [i-a intensificat munca st\ruitoare de c\rturar, preg\tind

lucr\rile sale [tiin]ifice, care abordeaz\ domenii distincte: drept bi-

sericesc, teologie fundamental\, teologie pastoral\ [.a. Aceste lucr\ri

dovedesc nu numai preocup\rile [tiin]ifice ale lui Nicolae Cotlarciuc,
ci sunt, totodat\, dovada unei vaste culturi teologice [i filosofice.

Preg\tirea sa [tiin]ific\ solid\, `nt\rit\ prin mig\loasa munc\ de cer-

cet\tor, `l face s\ intre `n `nv\]\mântul universitar (`n 1915). Este

numit profesor titular de Teologie Practic\, dup\ care ajunge decan

al Facult\]ii de Teologie, `n 1920-1921. ~n primul parlament [i `n al
treilea, a fost ales de Universitate `n senatul corpurilor legiuitoare3. 

Catedra universitar\ impunea [i mari obliga]ii, pe care profe-

sorul Nectarie Cotlarciuc le-a `ndeplinit cu prisosin]\, dovedind o

perfect\ onorabilitate fa]\ de sine [i fa]\ de studiu, un devotament

fa]\ de munca de la catedr\ [i d\ruirea cu care venea `n fa]a stu-

den]ilor. Astfel, el a `ntruchipat, des\vâr[it, chemarea-voca]ie de

profesor. 

~n 1918, `n urma unei gripe spaniole, so]ia sa moare, iar preotul
Nicolae hot\r\[te s\ intre `n cinul monahal, ceea ce se va [i petrece

`n 1923, la M\n\stirea Putna, primind numele de c\lug\rie Nec-

tarie. Pe 23 martie 1923, este ales de marele Colegiu episcop al

Cet\]ii Albe [i Ismailului, fiind primul vl\dic\ al acestei proasp\t-

re`nfiin]ate eparhii moldave, cu str\lucite tradi]ii medievale, care,

2 Mircea Lutic, Nectarie Cotlarciuc – un arhip\stor `nzestrat cu alese virtu]i

na]ionale, `n „Glasul Bucovinei”, nr. 3, 1994, pp. 19-27; Enciclopedia ortodoxiei

române[ti, Editura Institului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucure[ti, 2010, pp. 218-219.
3 Romulus Candea, Noul Mitropolit al Bucovinei: Nectarie, `n „Candela”, 1924,

pp. 461-467.
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cu peste cinci sute de ani `n urm\, a dat pe cel dintâi mitropolit al

}\rii Moldovei, Iosif I Mu[at4. A fost hirotonit episcop `n Catedrala

mitropolitan\ din Ia[i [i, pe 20 mai 1923, a fost instalat `n scaunul

arhieresc. Iat\ ce relata presa vremii despre momentul alegerii lui

Nectarie Cotlarciuc ca episcop de Cetatea Alb\ [i Ismail: „Profesorul

Nicolae Cotlarciuc, ast\zi Episcop la Cetatea Alb\, dup\ toate drep-

turile [i tradi]iile ]\rii, este cel dintâi român din Bucovina care pri-

me[te aceast\ `nalt\ demnitate bisericeasc\ `n alt\ parte a patriei

noastre `ntregite. Dânsul este chemat s\ contribuie, ca episcop, nu

numai la `n\l]area vie]ii noastre biserice[ti, `n acest col] al vechii

Moldove, de unde a pornit cel dintâi mitropolit al ]\rii `n vremea

lui Alexandru cel Bun, ci dânsul are menirea de a fi, totodat\, [i

un harnic [i con[tient r\spânditor al ideii Unirii [i un propagator al

unific\rii suflete[ti a neamului nostru, din toate col]urile p\mân-

tului românesc. Cu preg\tirea [tiin]ific\ ce o are, cu bun\tatea [i cu

modestia lui cre[tineasc\, nu ne `ndoim c\ noul Episcop Nectarie

va `ncepe o activitate binecuvântat\ de Cel de Sus `n Arhiepiscopia

cea nou\ [i totu[i atât de veche din Cetatea Alb\”5.

Dragostea nem\rginit\ cu care a fost `nconjurat de clerul [i po-

porul pe care avea s\-l p\storeasc\ `n acea parte a Moldovei este

o vie dovad\ c\ episcopul Cet\]ii Albe [i Ismailului a mers pe c\ile

Apostolului Pavel [i c\ obliga]iile pe care acest apostol le-a impus

unui episcop au fost o necontenit\ preocupare sufleteasc\ a Epis-

copului Nectarie. Ceea ce l-a caracterizat pe vl\dica Nectarie, `ndeo-

sebi, era dragostea pentru cre[tinii cei buni [i mode[ti, aducându-le

cuvântul mângâierii, cuvântul lui Hristos, dându-le, atât ]\ranilor

de la sate, cât [i copiilor cu suflete curate sau elitei intelectuale, hrana

cea bun\ [i s\n\toas\, având `n vedere faptul c\ Basarabia ie[ise de

sub ocupa]ia ruseasc\ de 106 ani (1812-1918). Nu era u[or. Slova

româneasc\ tip\rit\ era rar\, c\ile de comunicare nu erau bune.

Eparhia era izolat\ de celelalte eparhii române[ti. Cuvântul tip\rit,

r\spândit de episcop `ndeosebi prin micile [i folositoarele c\rticele

de rug\ciuni, a fost primit cu nesa] de cei dornici de lumina credin]ei,

dar [i de iubirea de neam [i de ]ar\. O mân\ binecuvântat\ `i ]inea

strâns uni]i pe to]i cei de acolo, `ntru `nt\rirea Bisericii str\mo[e[ti

4 O bibliografie complet\ la Ciprian Zaharia, Iosif I Mu[at, `ntâiul mare ierarh

român, f.l., 1987.
5 Radu Cândea, Episcopul Nectarie Cotlarciuc, `n „Candela”, aprilie 1923. 
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[i `ntru respectarea legilor statului român, cu care basarabenii au ho-

t\rât s\ se uneasc\ pe 27 martie 1918. Episcopul nu a cru]at interesele

personale sau ale clericilor, când acestea se puneau de-a curmezi[ul

interesului ob[tesc. Episcopul Nectarie Cotlarciuc a predicat `n]ele-

gerea, `mp\carea, unirea sufleteasc\, a cerut respectarea drepturilor

de st\pânire ale statului român. ~ng\duitor fa]\ de to]i, iert\tor fa]\

de gre[eli, episcopul Nectarie a cerut `ns\ cu hot\râre, cu demnitate

[i insisten]\, ca to]i s\ dea „Cezarului ce-i a Cezarului” [i limbii ro-

mâne[ti [i credin]ei ceea ce li se cuvine.

~n aceast\ eparhie tân\r\ `ncredin]at\ spre p\storire a fost,

deopotriv\, un bun spirit organizator, dar [i un cet\]ean devotat. A

adus cu sine nu numai con[tiin]a `ndatoririlor unui episcop, pe care

le-a `ndeplinit cu fidelitate, ci [i a drepturilor primite prin canoane

[i consfin]ite prin tradi]ie [i istorie. Sub `nf\]i[area blând\ [i `n-

g\duitoare a chiriarhului, a dovedit c\ are puterea [i priceperea

de a face s\ fie respectate aceste drepturi de to]i.

Toate aceste calit\]i concretizate `n realiz\ri `n plan pastoral-

misionar l-au recomandat s\ fie ales [i investit `n scaunul mitropo-

litan al Bucovinei, pe 9 noiembrie 1924, scaun r\mas vacant prin

retragerea, din motive de s\n\tate, a Mitropolitului Vladimir Repta.

A primit investitura [i apoi a fost instalat `n scaunul mitropolitan

din Cern\u]i `n ziua de 10 noiembrie 1924, eveniment care s-a petrecut

`ntr-o ob[teasc\ `nsufle]ire la Cern\u]i, `n prezen]a Regelui Ferdi-

nand [i a Reginei Maria, a Patriarhului Miron Cristea, a numero-

[ilor reprezentan]i ai Guvernului [i a unei mul]imi de credincio[i6.

De la Cetatea Alb\ [i Ismail, Nectarie Cotlarciuc a venit cu pre-

]ioase experien]e, câ[tigate `n timpul p\storiei, pe care, cu mult tact,

le-a cultivat `n Cern\u]iul tinere]ilor [i al activit\]ilor sale culturale

[i [tiin]ifice. Ca fost profesor de Teologie Pastoral\ [i ca fost epis-

cop al Cet\]ii Albe [i Ismailului, Nectarie Cotlarciuc avea preg\-

tirea cea mai potrivit\, atât teoretic\, cât [i practic\, pentru a fi un

bun arhip\stor al Bisericii Ortodoxe din Bucovina.

Timpul `n care Nectarie Cotlarciuc ajunge `n scaunul arhieresc de

la Cern\u]i era unul dificil [i a[tepta rezolvarea multor probleme. ~n

noile condi]ii social-politice statornicite `n Bucovina de dup\ Unirea

din 1918, au fost restructurate conferin]ele pastorale [i activitatea

6 „Anuarul Diocezei Bucovinei”, 1924.
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Adun\rii eparhiale [i a Consiliului eparhial, s-a reglementat activi-

tatea protopopiatelor [i s-au remaniat serviciile de administrare [i

exploatare a bunurilor biserice[ti, s-au `nfiin]at o cas\ de pensiuni [i

alta de economii, credit [i ajutor ale eparhiei, un fond de editur\ al

Arhiepiscopiei [i un mare muzeu arhidiecezan, a fost introdus\ in-

stitu]ia de inspectori misionari, care a contribuit la regenerarea vie]ii

religioase [i a atmosferei morale din via]a clerului, dar [i a societ\]ii.

Din dorin]a apropierii Bisericii de necesit\]ile cotidiene, concrete,

s-au deschis la Cern\u]i o [coal\ [i un atelier de pictur\ bisericeasc\,

un internat eparhial de b\ie]i [i un c\min al preo]ilor, iar la Putna

un atelier de strung\rie [i de sculptur\ `n lemn. La m\n\stiri au fost

promovate albin\ritul, pomicultura [i piscicultura. Au fost create

institu]ii de ajutor reciproc pentru preo]ii [i cantorii biserice[ti, a fost

deschis\ casa de ad\post de pe Rar\u. 

Proiectul de lege pentru organizarea cea nou\ a Bisericii era `n

ultima sa faz\ de elaborare; aceast\ lege fiind votat\ `n mai 1925,

ea trebuia aplicat\ de la 1 iunie 1926. ~n baza Legii de organizare,

Mitropolitul Nectarie, `n conlucrarea cea mai strâns\ cu Consiliul

eparhial [i cu Adunarea eparhial\ a Bucovinei, s-a `ngrijit de alc\-

tuirea diferitelor regulamente [i instruc]iuni necesare pentru bunul

mers al Bisericii7.

Nu putem s\ nu amintim [i de faptul c\ el a fost preocupat de

starea fizic\ a bisericilor [i m\n\stirilor, mai ales de cea a monu-

mentelor istorice. Astfel, `n timpul arhip\storirii sale, s-au f\cut

7 Dintre acestea amintim: Regulamentul pentru organizarea [i func]ionarea Con-

siliului eparhial (28 noiembrie 1925); Regulamentul interior de organizare a servi-

ciilor pentru administrarea [i exploatarea bunurilor Fondului Bisericii Ortodoxe

Române din Bucovina (28 noiembrie 1925); Regulamentul privitor la aplicarea

Statutului func]ionarilor publici ai Eparhiei Bucovinei (8 octombrie 1926); Regula-

mentul pentru `nfiin]area Casei de Pensii a eparhiei (votat `n [edin]a Adun\rii

eparhiale de pe 11 octombrie 1926); Regulamentul intern pentru Adunarea eparhial\

a Arhiepiscopiei Bucovinei (9 noiembrie 1926); Regulamentul pentru `nfiin]area

[i administrarea fondului de editur\ al Arhiepiscopiei Cern\u]ilor (14 noiembrie

1926); Regulamentul pentru organizarea [i func]ionarea Casei de economii, credit

[i ajutor a Eparhiei Bucovinei (21 decembrie 1927); Instruc]iunile pentru func]iona-

rea serviciilor centrale ale Fondului Bisericesc; Instruc]iunile pentru administrarea

ocoalelor silvice; Instruc]iunile pentru serviciul de canton (12 decembrie 1927); Re-

gulamentul pentru conferin]ele pastorale (27 iunie 1928); Regulamentul pentru

organizarea protopopiatelor (7 septembrie 1928).
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repara]ii la bisericile istorice monumentale ruinate sau degradate `n

timpul r\zboiului sau prin uzajul natural. Astfel, au fost reparate ur-

m\toarele unit\]i de cult: m\n\stirile Putna, Sucevi]a, Dragomirna

[i „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dou\zeci [i dou\ de biserici

parohiale de zid [i [ase biserici din lemn8. ~n trei parohii, Horodnicul

de Jos, Gemenea [i Opri[eni, s-au terminat cl\dirile noilor biserici,

`ncepute `nc\ dinainte de r\zboi. Au fost zidite biserici parohiale

sau filiale la Breaza, Burla, Cârlibaba, Slobozia, Com\ne[tii Vechi,

Frasin, Gropeana, Hurjeni, Schitul Iabl\n\u]i, Laura, M\z\n\ie[ti,

Mihoceni, Onu], Rohozna, T\t\r\[eni, Valea Putnei, V\[c\u]i pe

Siret, Vi[nicioare [i Voitinel9. La acestea se adaug\ alte biserici noi:

„Sfântul Nicolae” din Cern\u]i, Vama de Sus, P\tr\u]i, Botu[, Ortoaia,

Vama de Jos, Secuiteni [i Seletin. ~n perioada p\storirii sale au fost

zidite case parohiale noi `n 26 de parohii [i s-au f\cut repara]ii la

223 de case parohiale. 

Mitropolitul Nectarie a dorit s\ construiasc\ o biseric\ monumen-

tal\ `n comuna natal\, Stulpicani. ~n acest scop a f\cut un schimb

de teren [i case cu ocolul silvic, pentru a construi biserica `n centrul

satului. Nu a apucat s\ o vad\ terminat\, pentru c\ o boal\ grea i-a

m\cinat s\n\tatea [i a trecut la cele ve[nice, pe 4 iulie 1935, fiind

`nmormântat la Cern\u]i10.

Bogata sa activitate administrativ\ a fost dublat\ [i de o impli-

care profund\ `n activitatea pastoral-misionar\. ~n 1924, când Sfântul

Sinod a dat ordin s\ fie `ndreptat calendarul, Mitropolitul Nectarie

a f\cut dese vizite pastoral-misionare pentru l\murirea celor ce se

opuneau, dând `ndrum\rile necesare pentru `n]elegerea acestei

schimb\ri.

Apreciat de contemporani drept unul dintre românii cei mai re-

prezentativi ai Bucovinei, Nectarie Cotlarciuc a luat parte activ\ la

mai toate manifest\rile actuale de anvergur\ ale spiritualit\]ii noas-

tre, imprimându-le un statut de distins\ considera]ie [i autoritate. 

8 Bisericile „Sfântul Ioan Botez\torul” din Siret, „Sfânta Treime” din P\tr\u]i, „Sfântul

Ilie” din Vorone] [i Volov\], Vatra Moldovi]ei, „Sfântul Dumitru”, „Sfântul Nicolae” [i

„Sfântul Ioan Botez\torul” din Suceava, Zahare[ti, Solca, Topor\u]i, P\rh\u]i, „Sfân-

tul Onufrie” din Siret.
9 „Anuarul Diocezei Bucovinei”, 1926-1935.
10 Biserica a fost terminat\ abia `n 1951. 
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S-a afirmat ca un aprig militant pentru realizarea idealului sacru

de unire, ca un propagandist `nfl\c\rat al comuniunii de suflet [i

de sim]ire a românilor de pretutindeni. Dup\ marele act al Unirii,

s-a aflat mereu pe linia `ntâi, `n osteneala de `nt\rire a ]\rii [i de

consolidare a energiilor na]ionale, a tr\it al\turi de poporul s\u atât

momentele de speran]\ [i de `n\l]are, cât [i cele de dezam\gire [i

declin, condamnând, ba chiar detestând, manifest\rile de ne`n]ele-

gere [i discordie `ntre cona]ionali [i declarându-se cu t\rie adversar

al veleit\]ilor [i animozit\]ilor personale `n munca pentru prop\[irea

neamului. „E dureros, scria el, c\ `n }ara Româneasc\ mai sunt as-

t\zi [i suflete incon[tiente, care nu apreciaz\ zilele mari pe care le

tr\im, suflete care seam\n\ otrava invidiei [i a `nvr\jbirii, f\cându-se

coad\ la toporul du[manilor ]\rii. Neprieteni are fiecare om [i, cu

atât mai mult, un popor. Neprietenii poporului nostru voiesc s\ dis-

trug\ armonia noastr\ social\, `ncearc\ s\ ne `nghit\ [i e zdrobitor

când [i români, ba chiar dintre acei care cred c\ vorbesc `n numele

multora, care cred c\ au [i oarecare r\spundere, dau mâna vr\jma-

[ilor no[tri [i vând sentimentele lor na]ionale [i patriotice pentru

ambi]ii mici omene[ti.”11

Dar certitudinea salv\rii prin credin]\ [i prin valorificarea resur-

selor inepuizabile de civism germinând `n sânul na]iunii nu l-a p\-

r\sit niciodat\, alimentându-i convingerea c\ „viitorul nostru e `n

gloatele largi ale poporului de la ]ar\. Sufletul acestui popor e cres-

cut `n religiozitatea casei b\trâne[ti, cu busuioc [i lumânare. Aceste

gloate trebuie cultivate, luminate [i p\strate `n morala p\rin]ilor

no[tri [i atunci mântuirea va fi [i a noastr\”12.

Ca savant, s-a impus atât `n [tiin]a profan\, cât [i `n cea teolo-

gic\. ~n 1906, cu ocazia Expozi]iei generale române de la Bucure[ti,

unde a participat [i Bucovina, a alc\tuit catalogul obiectelor din te-

zaurul artistic [i documentar local [i a `ntocmit o succint\ panoram\

a procesului literar arborosean, `n care, urmând metoda istoric\,

adic\ pornind de la realit\]ile social-politice, a propus, printre primii,

o sistematizare [i o periodizare a lui, `ncepând de la origini, pân\

`n pragul secolului XX. 

T\râmul s\u de ac]iune `n cercetare a fost Teologia. Conjugând

`ntr-un mod fericit munca didactic\ la catedr\ cu cea [tiin]ific\,

11 Citat `n „Glasul Bucovinei”, an VII (1925), nr. 1725, 1, ianuarie, p. 1.
12 Ibidem. 
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bazat\ pe o temeinic\ cultur\ general\, el a l\sat lucr\ri de o cert\

valoare, mai ales `n domeniul Dreptului bisericesc [i al Teologiei

sistematice, fundamentale [i practice. Scrierile sale cuprind cele

mai diverse probleme ale jurisdic]iei canonice, precum dreptul matri-

monial, ctitoricesc [i de patronat, dreptul averii [i ocrotirea social\

`n Biserica Ortodox\ etc. 

Istoriograf [i teoretician de vaz\ al patronatului referitor la Fon-

dul Bisericesc din Bucovina, a investigat aceast\ institu]ie sub toate

aspectele, aducând de cele mai multe ori argumente peremptorii,

sus]inute de un material arhivistic inedit. A scris, de asemenea, un

scurt istoric al tuturor ctitoriilor moldovene[ti, studii de apologe-

tic\, filozofie [i psihologie a religiei, de istoriografie bisericeasc\,

de omiletic\ [i de teologie pastoral\, a descoperit [i a dat publici-

t\]ii acte [i documente vechi din Bucovina. 

Opera sa, scris\ `n limba român\ [i german\, a v\zut lumina

tiparului fie la Cern\u]i, fie la Viena, Mainz, Tübingen, Stuttgart,

Paderborn, beneficiind de aprecierile elogioase ale unor speciali[ti

cu renume european13. A fost o prezen]\ activ\ `n publica]iile teo-

logice române[ti: „Candela”, „Credin]a”, precum [i `n publica]iile

germane „Zeitschrift für Kirchenrecht”, „Wochenschrift für homile-

tische Wissenschaft”, „Archiv für Kirchenrecht”, „Deutsche Zeitschrift

für Kirchenrecht” etc. 

„Arhip\stor p\truns de zel apostolic [i `nzestrat cu energie crea-

toare”, cum `l aprecia `n vremea sa Valerian {esan, neobosit osârduitor

pe ogorul culturii, animat de o pasiune vie pentru valorile spirituale

ale poporului s\u, om al cet\]ii `n accep]ia cea mai `n\l]\toare, care

a considerat spa]iul confesional un teren fertil de manifestare a

virtu]ilor de neam, mitropolitul Nectarie Cotlarciuc de]ine, dup\

expresia lui Ion Nistor, „un loc de merit [i de recuno[tin]\ `n is-

toria Bisericii din Bucovina”.

Pentru `nalta sa preg\tire misionar\ [i ecumenic\ a fost delegat al

Bisericii Ortodoxe Române la câteva congrese ale Mi[c\rii Ecumenice

13 Din mo[tenirea sa [tiin]ific\ mai semnal\m: Scaunul patriarhal ortodox din

Constantinopol (1903); Ceva despre reforma patronatului bisericesc din Buco-

vina (1904); Istoricul literaturii românilor din Bucovina (1906); Dreptul de ctitorie [i

patronatul bisericesc `n principatul Moldovei [i `n Bucovina (1907); Subiectul

averii biserice[ti `n Biserica din r\s\ritul apropiat (1909); Despre problema esen]ei

materiale, spirituale a Dumnezeirii (1910). 
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(Stockholm, 1925, [i Lausanne, 1927), la Conferin]a episcopilor an-

glicani din Palatul Lambeth (1930), la Congresul vechilor catolici

de la Viena [i Bonn (1931)14.

Din cele ar\tate constat\m c\ vrednicul de pomenire Mitropolit

Nectarie Cotlarciuc, `n pu]inii ani de p\storire, a desf\[urat o vast\

activitate administrativ-bisericeasc\ misionar\ [i cultural\ `n cadrul

Mitropoliei Bucovinei [i a Bisericii Ortodoxe Române. Via]a Mitro-

politului Nectarie a fost marcat\ de multe bucurii, dar, totodat\, [i

de multe necazuri, sup\r\ri [i suferin]e, care au s\pat la r\d\cina

trupului s\u pân\ l-au doborât. A trecut la cele ve[nice la vârsta de

60 de ani. La slujba de `nmormântare, pe 7 iulie 1935, a participat un

reprezentant al regelui, generalul Ilasievici, Patriarhul Miron Cristea,

reprezentan]i ai Sfântului Sinod, preo]i [i c\lug\ri, mini[tri, o mare

ob[te de credincio[i din satul natal Stulpicani, care au venit cu bu-

ciume [i fluiere. 

Pentru meritele deosebite [i activitatea desf\[urat\ `n cadrul Bi-

sericii neamului, Mitropolitul Nectarie a fost decorat cu „Marele cordon

al Sfântului Mormânt”, „Marea cruce a ordinului «Coroana României»”,

Comandor al ordinelor „Steaua României” [i „Coroana României”

[i „R\splata muncii pentru Biseric\, cl. I”15.

14 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Dic]ionarul teologilor români, edi]ia a doua

rev\zut\ [i `ntregit\, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2002, pp. 126-127.
15 „Anuarul Arhidiecezei Ortodoxe a Bucovinei”, 1935. 


