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DE NICOLAE IORGA LA V|LENII DE MUNTE
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Abstract

The scholar Nicolae Iorga (1871-1940) was one of the most important pro-

moters of continued education for adults in Romania. He took a personal interest

in encouraging educational activities, and his most important achievement in

the area of adult education programs was the Summer University he founded in

1908 at Valenii de Munte. Taking advantage of relocating on a permanent basis

in this small market town, he organized an adult education center where educa-

tional, vocational and cultural activities have flourished. Visiting professors from

different professional backgrounds, including ecclesiastical leaders and priests,

provided free tuition to the students who attended the courses by ignoring the

temporary division of territories largely populated by Romanians (Bessarabia,

Bukowina, Transylvania and Banat), thus contributing to a better understanding

of all those living in the inter-war Greater Romania. The study offers details on

the lecturers with religious background.

Keywords: Nicolae Iorga, interwar period, V\lenii de Munte, visiting professors,

priests, ecclesiastical leaders

Sute de „`nv\]a]i români [i str\ini din cele mai diverse ramuri ale
culturii [i de diferite preocup\ri s-au al\turat vastei opere de cul-
tur\ ce se `nf\ptuia din 1908 la V\lenii de Munte”1, sub patronajul
marelui c\rturar Nicolae Iorga.

Cu toate acestea, num\rul limitat al conferen]iarilor poate fi
pus atât pe seama dimensiunilor reduse ale noii s\li de cursuri, inau-
gurat\ `n 1912 `n prezen]a Prin]ului Carol, cât [i pe faptul c\ parti-
ciparea era benevol\, fiind exclus\ din start remunerarea. Totul se
baza pe jertfa de sine a conferen]iarilor [i pe prestigiul acumulat `n
timp de institu]ia cultural\ cu totul aparte care a fost Universitatea

1 Constantin R. Vasilescu, Cursurile de la V\lenii de Munte. Amintiri, Editura

Anima, Bucure[ti, 1997, p. 27.
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Popular\ „Nicolae Iorga”, fondatorul preferând `n permanen]\ s\

evite ob]inerea de subsidii, indiferent din partea cui ar fi provenit:

statul, partidele politice sau oamenii de afaceri.

Poate cel mai interesant aspect al particip\rii acestora este

angajamentul religios sau politic total diferit al conferen]iarilor, de la

extrema stâng\, pân\ la cea de dreapta, acoperind practic `ntregul

spectru politic din perioada interbelic\. Acest lucru demonstreaz\,

`nc\ o dat\, toleran]a cultural\, religioas\ [i politic\ `ncurajat\ de

profesorul Nicolae Iorga `n cadrul cursurilor de var\, indiferent de

op]iunile adoptate la un moment dat de conferen]iari. Este limpede

c\ Iorga era interesat, cu prec\dere, de participarea speciali[tilor,

a persoanelor calificate `ntr-un domeniu sau `n altul, pe linia speci-

ficit\]ii României, `ntr-o Europ\ bulversat\, `n detrimentul discursu-

rilor sfor\itoare [i ineficiente ale unor politicieni populi[ti. 

Printre conferen]iari s-au num\rat [i nou\sprezece clerici, ma-

joritatea ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, dar [i preo]i de mir,

mul]i dintre ace[tia viitori de]inu]i politici ([ase persoane). Acest

lucru ne poate pune pe gânduri, inclusiv pentru faptul c\, dac\ ar fi

tr\it, ar fi fost posibil ca [i profesorul Nicolae Iorga s\ fi fost de]inut

politic. Nu de alta, dar [i al]i prim-mini[tri, precum Iuliu Maniu [i Con-

stantin Argetoianu, au ajuns `n `nchisorile comuniste, sfâr[indu-[i

acolo zilele `n condi]iile cunoscute. La fel de interesant este [i faptul
c\, `ntr-un fel sau altul, unii clerici au trecut printr-o experien]\ de

ordin militar.
~n rândurile acestor clerici `ntâlnim: trei academicieni, un secretar

de stat, doi secretari generali la Ministerul Instruc]iunii [i Cultelor,

un consilier cultural la Arhiepiscopia Bucure[tilor, un prim-efor al Bi-

sericii Ortodoxe Române, un mitropolit, doi arhimandri]i, un director
`n cadrul Funda]iei Regale „Regele Mihai”, iar dintre ace[tia paispre-

zece erau profesori universitari [i patru profesori secundari. Iar ca

tabloul s\ fie [i mai semnificativ, numai doi dintre clerici erau preo]i

care slujeau `n parohii rurale (Gheorghe I. Cotenescu [i Florian

St\nescu-Gighera).
S\-i analiz\m sumar pe fiecare dintre cei nou\sprezece clerici, „oa-

meni ale[i”2, care au sus]inut, `n perioada 1910-19463, 113 conferin]e

2 Constantin R. Vasilescu, Conferen]iarii cursurilor de var\ de la V\lenii de

Munte (1908-1946), Editura Anima, Bucure[ti, 1999, p. 10.
3 ~n cazul unui num\r egal de conferin]e, s-a utilizat criteriul alfabetic pentru

departajare [n.a.].
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extrem de valoroase, cu un con]inut greu de cunoscut `n prezent,

`ntrucât publicarea lor nu s-a f\cut decât arareori, `n rezumat, `n

presa timpului.

1. Nicolae M. Popescu, 18 conferin]e (`n perioada 1914-1946)4.

Profesor de teologie, istoric, publicist. Ilustr\ figur\ a Bisericii

Ortodoxe Române, preotul Nicolae M. Popescu (1881-1963), originar

din Dâmbovicioara, comuna Brani[tea, jude]ul Dâmbovi]a, a fost

invitat de Nicolae Iorga `n repetate rânduri la V\lenii de Munte, `n

calitatea sa de profesor universitar [i de academician, pe post de spe-

cialist `n istorie bisericeasc\ [i `n istoria culturii române[ti. Dup\

decesul maestrului Dumitru Georgescu-Kiriac (1928), a fost ales pre-

[edinte al prestigioasei Societ\]i corale „Carmen” din Bucure[ti. A

de]inut dou\ mandate de secretar general al Ministerului Instruc-

]iunii Publice [i Cultelor (`n 1931 [i 1939).

Red\m `n continuare lista celor optsprezece prelegeri sus]inute

de Nicolae M. Popescu `n fa]a auditorilor apar]inând unor gene-

ra]ii atât de diferite5.

- „Studii bizantine `n leg\tura cu istoria românilor” (1914);

- „Influen]a exercitat\ de bizantini `n Occident” (1914);

- „Influen]a exercitat\ de bizantini `n ]\rile vecine” (1914);

- „Papismul [i Bizan]ul. ~ncerc\ri de unificare `ntre Biserica de

Orient [i Occident” (1914);

- „Probleme biserice[ti” (1923);

- „Muzic\ bisericeasc\ veche” (1926);

- „Probleme religioase” (1927);

- „Din istoria Bisericii Române” (1930);

- „Din istoria Bisericii Române” (1931);

- „Mitropolitul Grigorie Dasc\lul” (1934);

- „Din istoria Bisericii” (1935);

- „Biserica Ortodox\ `n timpul lui Mihai Viteazul” (1936);

- „Leg\turi biserice[ti ne`ntrerupte `ntre Dobrogea [i }\rile Ro-

mâne” (1938);

4 Constantin R. Vasilescu, Conferen]iarii..., pp. 93-94.
5 La fel vom proceda [i `n cazul celorlal]i participan]i, prezentând titlurile con-

ferin]elor sus]inute.
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- „Din istoria Bisericii Române” (1939);

- „Din istoria Bisericii Române” (1940);

- „Petru Movil\” (1942);

- „Un episcop daco-român, Niceta al Remesianei” (1943);

- „Nicolae Iorga, originea [i sensul democra]iei” (1946).

2. Octavian Mure[anu, 15 conferin]e (`n perioada 1936-1940)6

Misionar [i publicist, preotul ardelean Octavian Mure[anu (1881-

1951) a fost misionar `n America, unde a organizat primul congres

bisericesc (aprilie 1929). Revenit `n ]ar\, `n 1930, a slujit ini]ial la

Valea C\lug\reasc\ [i, `n 1937, a fost transferat `n Bucure[ti, unde, `n

baza activit\]ii sale meritorii din America [i din România, este numit

protopop. Ajutat de Nicolae Iorga s\ ob]in\ o parohie nu departe

de V\lenii de Munte, `ncepe s\ conferen]ieze acolo cu pu]in timp

`naintea transfer\rii sale `n Bucure[ti. ~n preajma alegerilor din

noiembrie 1946, a fost transferat la Catedrala din Sibiu. 

- „Ce este cre[tinismul [i ce `nseamn\ a fi cre[tin?” (1936);

- „Credin]a `n Fiul lui Dumnezeu” (1936);

- „Cum cunoa[tem pe Iisus Christos?” (1937);

- „Caracterul cre[tin” (1937);

- „Adaptarea cre[tinismului la necesit\]ile spirituale ale omu-

lui” (1937);

- „Nu p\c\tui]i!” (1937);

- „Adaptarea cre[tinismului la necesit\]ile spirituale ale omu-

lui” (1938);

- „Caracterul cre[tin” (1938);

- „S\ nu p\c\tui]i!” (1938);

- „S\ nu p\c\tui]i!” (1939);

- „Legea credin]ei” (1939);

- „Prezen]a [i lucrarea Sfântului Duh” (1939);

- „Profesorul de religie” (1939);

- „S\ nu p\c\tui]i!” (1940);

- „Despre `nviere” (1940).

6 Ibidem.
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3. Gheorghe I. Cotenescu, 13 conferin]e (`n perioada 1931-1943)7 

Preot rural muscelean, profesor secundar, dirijor [i compozitor,

publicist, om politic, Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965) a desf\[u-

rat timp de 53 de ani o munc\ de apostolat rural numai `n jude]ul

Muscel (52 de ani numai `n comuna Stoene[ti, unde a ctitorit o

frumoas\ biseric\, a fondat [i a condus cooperative s\te[ti, b\nci

populare, ob[ti mo[nene[ti [i c\minul cultural). Aflat `n preajma

profesorului Nicolae Iorga `nc\ din studen]ie, i-a fost secretar par-

ticular [i a colaborat constant cu acesta `n cadrul Ligii Culturale, al

Universit\]ii de la V\leni [i al conducerii Partidului Na]ionalist De-

mocrat, fondând filiala muscelean\ [i fiind ales deputat de Muscel.

Absolvent a dou\ facult\]i (Teologia [i Conservatorul), a depus o

munc\ sus]inut\ `n calitate de pedagog [i profesor secundar la

patru seminarii (Nifon, Câmpulung Muscel, Curtea de Arge[ [i Cer-

nica - Ilfov), modelând destinele a peste o mie de elevi. Ca specialist

`n domeniul muzicii psaltice [i occidentale (corale), a fost invitat

`n repetate rânduri, atât de Nicolae Iorga personal, cât [i de comite-

tul de organizare, dup\ asasinarea fondatorului. A fost preot militar

`n `ntreaga campanie (1916-1919), participant la primul congres al

preo]ilor din Transilvania (Sibiu, martie 1919), de]inut politic, `mpre-

un\ cu elevul s\u, stare]ul Pimen B\rbieru, pentru sprijinul logistic

acordat colonelului Gheorghe Arsenescu, conduc\torul celei mai im-

portante organiza]ii anticomuniste din România, „Haiducii Muscelului”8.

- „Analiz\ asupra muzicii biserice[ti orientale” (1931);

- „Analiz\ asupra muzicii orientale” (1932);

- „Muzic\ bisericeasc\, a[a cum se cânt\ prin regiunile româ-

ne[ti din Regat [i `n provinciile alipite” (1932);

- „Muzica popular\” (1932);

- „Forme evolutive `n cântarea religioas\ oriental\” (1933);

- „Evolu]ia muzicii psaltice de la 1805-1860” (1938);

- „{coala lui Macarie dasc\lul” (1938);

- „{coala lui Anton Pann” (1938);

7 Ibidem, p. 38. Constantin R. Vasilescu a omis `n cartea sa dou\ conferin]e

(marcate cu asterix), identificate `ntre timp de autorul prezentului articol `n pro-

gramele tip\rite ale cursurilor Universit\]ii de var\ „Nicolae Iorga”, de[i sursa de

informa]ii este comun\ ambilor autori [n.a.].
8 Radu Petrescu, 125 de ani de la na[terea Preotului profesor Gheorghe I. Co-

tenescu, `n „Biserica Ortodox\ Român\”, seria IV, anul II (2011), nr. 2, pp. 244-252.
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- „Dimitrie Suceveanu [i {tefanache Popescu” (1938);

- „Unitatea melodic\ la clasicii psaltichiei române[ti: Anton

Pann, Macarie, {tefan Popescu, Dimitrie Suceveanu” (1939);

- „Spre o evoluare [i unificare a muzicii psaltice biserice[ti” (1939);

- „Din ale muzicii biserice[ti” (1943);

- „Epoca lui Anton Pann [i Macarie [i influen]a `n literatura popu-

lar\” (1943). 

Municipiul Câmpulung Muscel i-a recunoscut meritele pe mul-

tiple planuri, acordându-i preotului profesor dâmbovi]eano-musce-

lean Gheorghe Cotenescu, `n iulie 2013, titlul onorific de „Cet\]ean

de Onoare” post-mortem.

4. Aurel Cr\ciunescu, 11 conferin]e (`n perioada 1934-1940)9

Profesor de teologie, istoric [i publicist. Preotul Aurel Cr\ciu-

nescu (1877-1943) a fost profesor la Institutul Teologic de la Sibiu.

~n Primul R\zboi Mondial, a fost preot militar `n armata austro-

ungar\. Este unul dintre ini]iatorii primului congres al preo]ilor orto-

doc[i din Transilvania (Sibiu, martie 1919), etap\ important\ vizând

unificarea bisericeasc\ a provinciilor-surori din România re`ntregit\

[i organizarea unitar\ a Bisericii sub conducerea unui sfânt sinod.

A de]inut func]ia de secretar general `n Ministerul Instruc]iunii [i

Cultelor (1931).

- „Epoca apostolilor” (1934);

- „Confesiunile din ]ar\ [i Biserica dominant\” (1934);

- „Rolul cultural al Bisericii Ortodoxe Române `n veacul al XIX-lea”

(1936);

- „Din scrierile Sfântului Apostol Pavel: Epistolele c\tre Corin-

teni” (1936);

- „Biserica [i educa]ia” (1937);

- „Din scrierile Sfântului Apostol Pavel” (1937);

- „Liturghia [i liturghiile” (1937);

- „Chestiuni etnice `n Transilvania, `n jum\tatea a doua a seco-

lului XIX” (1938);

- „Andrei {aguna [i unificarea Principatelor Române” (1938);

- „Biserica dominant\ [i afirma]ia vitalit\]ii române[ti” (1939);

- „Iisus [i concep]ia modern\” (1940).

9 Constantin R. Vasilescu, Conferen]iarii..., p. 38.
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5. Florian St\nescu-Gighera, 9 conferin]e (`n perioada 1938-1946)10

Preot rural, publicist. Preotul doljean Florian St\nescu-Gighera

(1911-1979) are o activitate publicistic\ meritorie. Acest str\lucit

om de cultur\ a atras rapid aten]ia profesorului Nicolae Iorga, iar

acesta `l va invita, `n repetate rânduri, la V\lenii de Munte, unde

va ]ine prelegeri, chiar [i dup\ moartea fondatorului Universit\]ii.

- „Idealul cre[tin peste teritorii [i spa]ii” (1938);

- „Umanitarism [i na]ionalism” (1938);

- „Etica ortodox\ `n opera lui Dostoievski” (1939);

- „Eroismul moral `n afirmarea vitalit\]ii române[ti” (1939);

- „Caracterul moral, condi]ie primordial\ a colabora]iilor inter-

na]ionale” (1940);

- „Misionarul preotului Anghel Pârv\nescu” (1940);

- „Iisus, doctor al trupului” (1946);

- „Mijloace de `ns\n\to[ire moral\ a Neamului” (1946);

- „Rolul preotului `n asisten]a social\” (1946).

6. Constantin Dron, 7 conferin]e (`n perioada 1936-1946)11

Preot, profesor secundar, cooperator [i publicist (drept canonic,

manuale [colare). Preotul boto[\nean Constantin Dron (1883-1972) a

fost director al Cancelariei mitropolitane din Ia[i, ulterior devenind

prim-efor `n cadrul Eforiei Bisericii de pe lâng\ Patriarhie. A desf\-

[urat o activitate meritorie `n cadrul mi[c\rii cooperatiste.

- „Ordinea cre[tin\ `n lume” (1936);

- „Ordinea cre[tin\ `n lume” (1937);

- „Stat gestionar sau stat cooperativ” (1938);

- „Afirma]ia vitalit\]ii române[ti prin Biseric\” (1939);

- „Cre[tinismul ca for]\ moral\” (1946);

- „Educa]ia democra]iei” (1946);

- „Fundamentele moralei” (1946).

7. {tefan Mete[, 7 conferin]e (`n perioada 1922-1935)12

Preot, istoric, publicist, om politic, academician. Preotul ardelean

{tefan Mete[ (1886-1977), absolvent a dou\ facult\]i (Teologie, Litere

10 Ibidem, p. 107.
11 Ibidem, p. 44.
12 Ibidem, p. 71
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[i Filosofie), a fost director al Arhivelor Statului din Cluj. A orga-

nizat primele sec]ii din Ardeal ale Partidului Na]ionalist Democrat,

fiind ales deputat `n 1931 [i, ulterior, fiind numit secretar de stat `n

Ministerul Instruc]iunii [i Cultelor. Membru corespondent al Acade-

miei `nc\ din 1919. De]inut politic la `nchisoarea de la Sighet. Rea-

bilitat par]ial sub regimul comunist, reu[e[te s\ publice importante

lucr\ri de specialitate.

- „Leg\turile românilor din Ardeal cu cei din Principate”

(1922);

- „Leg\turile românilor cu sa[ii [i secuii” (1924);

- „Dezvoltarea istoriografiei române[ti ardelene” (1924);

- „Via]a economic\ a Ardealului `n trecut” (1925);

- „Progresele [tiin]ei istorice române[ti `n secolul al XX-lea” (1931);

- „Valoarea arhivelor ardelene [i grija statului nostru pentru

ele” (1935);

- „Trecutul [i importan]a bibliotecilor române[ti” (1935).

8. Irineu Felea, 6 conferin]e (`n perioada 1936-1940)13

Arhimandrit, publicist. Ardelean de obâr[ie (1885-1944), Ioan

Felea, mobilizat ca preot `n armata austro-ungar\, este luat prizo-

nier pe frontul italian. A f\cut parte din comitetul de ini]iativ\ care

a coordonat formarea primei legiuni de voluntari români din Italia.

Se c\lug\re[te târziu, primind numele de Irineu (1940), cu metanie

la M\n\stirea Sinaia. Va muri la Bucure[ti, `n timpul nimicitorului

bombardament american de pe 4 iulie 1944.

- „Rolul mân\stirilor ortodoxe `n trecutul Ardealului” (1936);

- „Legiunea român\ `n Italia” (1937);

- „Maghiarizarea românilor `n secuime” (1937);

- „Preo]imea ardelean\ `n Marele R\zboi” (1938);

- „Minunile mesianice” (1940);

- „Psihologia mântuirii” (1940).

9. Ion Agârbiceanu, 5 conferin]e (`n perioada 1934-1938)14

Protopop, prozator, ziarist, om politic, academician. Ion Agâr-

biceanu, paroh greco-catolic la Orlat (Sibiu), se retrage cu armata

13 Ibidem, p. 46.
14 Ibidem, p. 15.
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român\ `n Moldova, unde devine preot militar, `n cadrul Corpului

voluntarilor ardeleni format din prizonierii de r\zboi ardeleni [i bu-

covineni captura]i `n Rusia. Ulterior, devine ziarist [i este ales `n

Parlament ca deputat [i senator. Pe linie bisericeasc\ este numit

protopop al Clujului [i apoi canonic al Episcopiei de Cluj - Gherla.

Pentru meritele sale literare este ales membru al Academiei `nc\

din 1919. A jucat un rol `nsemnat `n cadrul societ\]ii culturale ar-

delene „Astra”.

- „Concep]ia cre[tin\ asupra lumii [i vie]ii” (1934);

- „Genera]ia de azi [i cl\direa României Mari” (1935);

- „Optimismul cre[tin” (1936);

- „Literatura [i morala” (1937);

- „Elementele muncii române[ti” (1938).

10. Mihai Bulacu, 5 conferin]e (`n perioada 1935-1943)15

Preot profesor universitar, pedagog, publicist. Preotul vâlcean

Mihai Bulacu (1898-1985) a fost timp de 56 de ani paroh la Biserica

„Sfântul Elefterie” din Bucure[ti, fiind considerat, pe bun\ dreptate,

unul dintre ctitorii ei de seam\. ~n paralel, a desf\[urat o activitate

meritorie `n numeroase institu]ii [colare laice [i biserice[ti.

- „Actualitatea propagandei cre[tine `n [coala româneasc\” (1935);

- „Gheorghe Laz\r ca educator” (1939);

- „Catehismul cre[tin ca mijloc de leg\turi spirituale pentru po-

poarele din sud-estul european” (1940);

- „Credin]a str\bun\ [i ideologia poetului Mihai Eminescu” (1940);

- „Elementul cre[tin `n structura sufletului românesc” (1943).

11. Cicerone Iord\chescu, 4 conferin]e (`n perioada 1932-1939)16

Preot profesor universitar, publicist. Preotul moldovean Cicerone

Iord\chescu (1882–1966) a fost profesor [i decan la Facult\]ile de

Teologie din Chi[in\u [i Cern\u]i. Preot militar `n Primul R\zboi

Mondial. A publicat lucr\ri de filosofie cre[tin\, patrologie [i a tra-

dus din Sfin]ii P\rin]i.

- „Figuri [i idei din vechea literatur\ cre[tin\” (1932);

15 Ibidem, p. 29.
16 Ibidem, p. 61.
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- „Filosofia istoriei dup\ Heinrich Pickert” (1934);

- „Spiritualitatea cre[tin\” (1936);

- „Spiritualitatea religioas\ `n trecut [i prezent la poporul ro-

mân” (1939).

12. Grigore Cristescu, 3 conferin]e (`n perioada 1926-1931)17

Preot profesor universitar, publicist. Preotul oltean Grigore Cris-

tescu (1895-1961) a slujit la mai multe biserici importante din Bucu-

re[ti („Antim”, „Sfântul Spiridon” - Nou, „Pitar Mo[”). De]inut poli-

tic `n timpul regimului comunist.

- „Câteva probleme de moral\ social\” (1926);

- „Petru Hrisologul din Ravena ca predicator” (1930);

- „Rug\ciunea `n Biserica Ortodox\” (1931).

13. Marin C. Ionescu, 3 conferin]e (`n perioada 1940-1946)18

Preot profesor secundar, publicist. Preotul arge[ean Marin C.
Ionescu (1891-1965) a fost profesor la mai multe institu]ii [colare,
laice [i biserice[ti din Bucure[ti. A slujit `n Parohia „Cuibul cu Barz\”
[i, `n paralel, a fost pre[edintele „Asocia]iei Profesorilor de Religie
din România”. A fost de]inut politic.

- „Formarea cre[tin\ a tineretului” (1940);

- „Predica, element esen]ial al Sfintei Liturghii” (1940);

- „Rostul clerului ortodox `n refacerea moral\ [i spiritual\ a
Neamului” (1946).

14. Iosif Naghiu, dou\ conferin]e (`n 1942)19

Din nefericire, nu am g\sit informa]ii despre acest preot, care la
V\lenii de Munte a abordat subiecte extrem de interesante, chiar
[i pentru zilele noastre.

- „Misionari români printre p\gâni” (1942);

- „~nceputurile filosofiei religioase `n cultura româneasc\” (1942).

15. Dumitru Cristescu, o conferin]\ (1939)20

Preot, consilier cultural, publicist. Preotul vâlcean Dumitru Cris-

tescu (1899-1960) a slujit la Biserica „Sfânta Vineri” - Hereasca din

17 Ibidem, p. 40.
18 Ibidem, p. 60.
19 Ibidem, p. 79.
20 Ibidem, p. 40.
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Bucure[ti [i a de]inut func]ia de consilier cultural la Episcopia

Râmnicului, misionar eparhial [i consilier cultural la Arhiepiscopia

Bucure[tilor. A fost de]inut politic.

-  „Expansiunea ortodox\ româneasc\ `n epoca Voievodului-

martir Constantin Brâncoveanu” (1939).

16. Ioan Ionescu-Dominic (Duminic\), o conferin]\ (`n 1930)21

Preot, publicist. Preotul arge[ean Ioan Ionescu-Dominic ([i-a

schimbat ulterior numele `n Ionescu-Duminic\) a slujit la Biserica

„Slobozia” (str. Leon Vod\). Preot militar `n Primul R\zboi Mondial.

A fost membru `n Senatul legionar [i de]inut politic.

- „Dogma ortodox\, prezen]\ activ\ `n via]a poporului” (1930).

17. Mihalache C. Marinescu, o conferin]\ (`n 1946)22

Preot, director `n cadrul  Funda]iei Culturale „Regele Mihai” din

Bucure[ti.

-  „Omagiul Funda]iei pentru opera cultural\ a Profesorului N.

Iorga” (1946).

18. Iuliu Scriban, o conferin]\ (`n 1910)23

Arhimandrit, profesor universitar, misionar, publicist, polemist.

Teolog multilateral [i om de mare cultur\, g\l\]eanul Iuliu Scriban

(1878-1949) a fost unul dintre marii predicatori [i misionari ai Bi-

sericii Ortodoxe Române, precursor al ecumenismului. Militant de

seam\ `n cadrul Ligii Culturale [i conferen]iar extrem de popular,

solicitat `n permanen]\ s\ ]in\ prelegeri de c\tre „Societatea Na]io-

nal\ a Femeilor Ortodoxe din România”, „Tinerimea Român\” [i alte

societ\]i [i asocia]ii similare, a fost marginalizat de Nicolae Iorga din

cauza implic\rii sale `n elaborarea controversatului manifest pacifist

semnat de Mitropolitul Primat Conon Ar\mescu-Donici [i lansat

de trupele germane `n tran[eele de la M\r\[e[ti `naintea ofensivei ce

21 Ibidem, p. 59.
22 Ibidem, p. 70.
23 Constantin R. Vasilescu l-a omis `n cartea sa pe acest conferen]iar, iden-

tificat `ntre timp de autorul prezentului articol `n programele tip\rite ale cursurilor

Universit\]ii de var\ „Nicolae Iorga”, de[i sursa de informa]ii este comun\ am-

bilor autori [n.a.]; http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/iuliu-

scriban-84437.html (accesat pe 9.02.2013).
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urm\rea lichidarea frontului româno-rus din Moldova. Printre altele,

a fost pre[edintele ultimei comisii de bacalaureat la Seminarul

Monahal Cernica, `naintea `nchiderii acestei [coli de Ion Antonescu

(vorbim de o serie str\lucit\, din care f\ceau parte, printre al]ii, vii-

torul Patriarh Teoctist Ar\pa[u [i viitorii arhimandri]i Sofian Boghiu

[i Grigorie B\bu[).

-  „Influen]a [i puterea credin]ei fa]\ de morala public\ [i de

societate” (1910).

19. Tit Simedrea, o conferin]\ (`n 1931)24

Mitropolit, profesor universitar, publicist. Preotul giurgiuvean

Teodor Simedrea (1886-1971) s-a c\lug\rit `n 1924, primind numele

de Tit. Ulterior a fost hirotesit arhimandrit, arhiereu vicar al Arhiepis-

copiei Bucure[tilor, cu numele de „Târgovi[teanul”, ulterior Episcop

al Hotinului [i Mitropolit de B\l]i. Preot militar `n Primul R\zboi

Mondial. A publicat, printre altele, valoroase lucr\ri privind `ncepu-

turile monahismului `n România [i cultura medieval\.

-  „Imnografia [i imnografii Bisericii Ortodoxe” (1931).

Concluzii

Fiecare dintre cei nou\sprezece conferen]iari `[i are propriile

merite, intersectându-se adeseori la acelea[i edi]ii, fiind cert faptul

c\ la momentul respectiv [i-au g\sit cu to]ii publicul adecvat temelor

abordate – unele chiar repetate de la an la an, datorit\ actualit\]ii [i

interesului de care se bucurau (programul cursurilor era anun]at

din timp prin pres\, iar auditorii interesa]i se `nscriau, `n cuno[tin]\

de cauz\, achitând sumele necesare g\zduirii, asigur\rii meselor

[i costului excursiilor incluse).

Nicolae Iorga a sesizat corect importan]a pentru auditori a pre-

legerilor pe teme religioase – [i nu numai –, invitând `n permanen]\

conferen]iari de valoare din rândul clerului. Acest lucru devine cu

atât mai necesar `n zilele noastre, caracterizate printr-o r\sturnare

accentuat\ a sc\rii valorilor `n numeroase domenii, fiind de dorit

ca [i reprezentan]i cu renume ai Bisericii Ortodoxe Române s\ de-

vin\ parte activ\ a lucr\rilor actualei Universit\]i Populare „Nicolae

Iorga” de la V\lenii de Munte.

24 Constantin R. Vasilescu, Conferen]iarii..., p. 103.


