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Contribu]ii filantropice ale preo]ilor din 
Arhiepiscopia Ia[ilor `n timpul 

Primului R\zboi Mondial*

– Memoriile preo]ilor din jude]ele Ia[i, Neam] [i Boto[ani – 

Protos. drd. Emilian NICA

Primul R\zboi Mondial (1914-1919) a fost numit `n istoria românilor R\z-
boiul de Re`ntregire a Neamului (1916-1919), reprezentând unul din evenimen-
tele cele mai importante ale secolului al XX-lea.

A fost necesar\ o implicare armat\ a poporului român pentru a `mplini ceea
ce nu a reu[it pe timp de pace, adic\ unirea tuturor românilor (a Transilvaniei,
Basarabiei [i Bucovinei cu România) `ntr-un singur stat.

~n desf\[urarea acestor evenimente, pe lâng\ oamenii politici ai timpului [i
armata ]\rii, Biserica Ortodox\ Român\ a `ndeplinit un rol de seam\ prin clericii
[i credincio[ii s\i. 

Despre implicarea slujitorilor Bisericii `n desf\[urarea Primului R\zboi Mon-
dial s-au scris mai multe c\r]i, studii [i articole, ce au eviden]iat activitatea de
asisten]\ religioas\ [i social-caritativ\ a clerului [i cinului monahal, pentru
sus]inerea poporului român `n lupta de eliberare a teritoriilor române[ti ocupate
[i realizarea unit\]ii na]ionale.

Se [tie faptul c\, pentru o mai bun\ coordonare a activit\]ilor amintite,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a propus `n anul 1915 Marelui Cartier
General ca Prof. Univ. Iconom Constantin Nazarie s\ fie acceptat „Protopop al
preo]ilor de armat\” [i [ef al Serviciului Religios, fapt care s-a `mplinit.

~n Arhiepiscopia Ia[ilor, clericii [i monahii afla]i sub p\storirea ~nalt Prea
Sfin]itului Pimen, Mitropolitul Moldovei [i Sucevei, au r\spuns cu d\ruire [i
responsabilitate chem\rii ]\rii, de a sus]ine idealurile [i dolean]ele poporului
român, `n acele vremuri de grea `ncercare.

~ns\ foarte important este [i aportul adus `n acest r\zboi de c\tre cre[tinii din
parohiile Arhiepiscopiei Ia[ilor.

Contribu]ia lor substan]ial\ este reliefat\ `ntr-un mod obiectiv de preo]ii parohi,
prin memoriile trimise la Centrul eparhial – Ia[i.

* Din Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Dosarul nr. 107, vol. I [i II.
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Conform Ordinului circular nr. 2559 din 9/22 august 1919, emis de ~nalt
Prea Sfin]itul Pimen, Mitropolitul Moldovei [i Sucevei, preo]ii din parohiile
rurale trebuiau s\ trimit\ la Mitropolie un raport care s\ con]in\ informa]ii [i date
despre tot ce s-a petrecut `n cuprinsul parohiei `n care p\storesc „de la `nceputul
r\zboiului [i pân\ la sfâr[it”, pentru ca astfel s\ se poat\ `ntocmi o lucrare de an-
samblu referitoare la marele r\zboi în cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Sucevei.

Astfel, majoritatea preo]ilor au r\spuns ordinului circular [i au trimis rapoar-
tele lor cu date foarte importante despre implicarea enoria[ilor `n desf\[urarea
Primului R\zboi Mondial.

Aceste rapoarte sau memorii se g\sesc `n Arhiva Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, cuprinse `n dosarul cu nr. 107, `mp\r]it `n dou\ volume, pe care le-am
cercetat [i din care prezint informa]iile [i concluziile ce urmeaz\.

~ntreb\rile ce se desprind din adresa ~nalt Prea Sfin]itului Pimen [i r\spun-
surile primite de la preo]ii din jude]ele Ia[i, Neam] (f\r\ partea ce este cuprins\ `n
Episcopia Romanului) [i Boto[ani (incluzând [i jude]ul Dorohoi) sunt adev\rate
capitole din istoria particip\rii românilor `n r\zboi, care reflect\ [i starea de spirit
din aceast\ parte de ]ar\.

1.Impresia produs\ `n popor la intrarea ]\rii noastre `n r\zboi

Vestea intr\rii României `n r\zboi, la data de 14/27 august 1916, a produs `n
rândul românilor atât bucurie [i speran]\, cât [i triste]e [i team\, deoarece `n acel
moment nu se puteau aprecia consecin]ele r\zboiului.

Era seara [i apoi noaptea sfânt\ `n care cre[tinii se preg\teau s\ cinsteasc\ pe
Maica Fiului lui Dumnezeu, la praznicul Adormirii ei. A[adar, `n noaptea de 14
spre 15 august 1916 (27/28 st. n.), glasul clopotelor bisericilor `mpreun\ cu sune-
tul goarnei au vestit intrarea României `n r\zboi. Dup\ doi ani de neutralitate,
România, potrivit intereselor na]ionale, se al\tura Antantei (o coali]ie format\
din Fran]a, Marea Britanie, Italia, Rusia, [i apoi Belgia, Serbia, Muntenegru [i
Grecia), `mpotriva Puterilor Centrale (Austro-Ungaria [i Germania, la care se
adaug\ Turcia [i Bulgaria).

~n acea noapte s-a dat citire decretului M.S. Regelui Ferdinand, prin care pur-
t\torii de arme erau chema]i sub drapel. {tirea s-a r\spândit cu repeziciune `n
toate comunit\]ile [i a f\cut ca noaptea s\ se transforme `n „zi”, fiindc\ agita]ia,
preg\tirea tinerilor [i vârstnicilor de a merge la r\zboi a produs sentimente deo-
sebite de bucurie [i `ntristare.

Iat\ ce scria `n memoriul s\u din 30 octombrie 1919 preotul Popoviciu, din
Parohia Ciurea, jude]ul Ia[i: „Preg\tirea sufleteasc\ a poporului pe temeiul reli-
giunii [i a con[tiin]ei bazat\ pe credin]\ [i dragoste a avut-o hot\rârea definitiv\
de a se r\zboi, `n a-[i sacrifica via]a fiecare, de dragul dezrobirii neamului, ]\rii
str\bune [i a ap\r\rii Tronului. Cuno[tea poporul c\ soarta fra]ilor no[tri din
Ardeal, Basarabia [i Bucovina era din cele mai jalnice. {tia c\ tricolorul na]ional
era terfelit [i batjocurit de agresorii neamului, unguri, nem]i etc. Instinctul de
conservare na]ional\ era adânc p\truns `n popor, cu to]ii [tiau c\ fac cel mai mare
bine neamului [i e o datorie, pe lâng\ o dezrobire, o `nf\ptuire a unit\]ii noastre
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na]ionale; c\ dorin]a marilor no[tri Domnitori ai ]\rii [i ai neamului: {tefan cel
Mare [i Sfânt [i Mihai Viteazul se va `ndeplini acum; au avut cu to]ii un
asentiment de nedescris. Cu to]ii `[i m\surau for]a, se `ndemnau unii pe al]ii, `[i
`ngrijeau armele, de drum, [i cu drag se supuneau chem\rii”(fila 16, vol. I).

Datoria fa]\ de ]ar\ [i con[tiin]a de român au determinat pe unii ]\rani s\ aib\
sentimentul de glorie militar\, de patriotism, pentru c\ vedeau numele de român
sinonim cu no]iunea de viteaz, de erou militar: „Femeile ]\rance care nu au
`nv\]at la nici o [coal\ decât numai `n casa p\rinteasc\ ce este iubirea de ]ar\ [i au
primit tot cu atâta avânt vestea despre intrarea `n r\zboi” (fila 9, vol. I).

Dup\ atâtea secole de suferin]\, de destr\mare a neamului [i de asuprire din
partea altor popoare, `n sufletul românilor se `nr\d\cinase dorin]a de libertate, de
unitate [i de perpetuare a valorilor neamului.

Ceasul dezrobirii era de mult a[teptat, „`nf\ptuirea idealului na]ional, de unire a
tuturor românilor sub scutul dinastiei române [i `nl\turarea grani]elor etnice” se
putea realiza. „Nu era un r\zboi de cuceriri nedrepte, ci un r\zboi pentru dezro-
birea fra]ilor subjuga]i” (fila 94, vol. I).

De asemenea, oamenii din Parohia Andrie[eni, jude]ul Ia[i, aveau credin]a [i
speran]a c\ intrarea României `n r\zboi era necesar\ pentru eliberarea te-
ritoriilor române[ti aflate sub ocupa]ie str\in\, acolo unde fra]ii supravie]uiau
persecu]iilor.

~ns\ vestea intr\rii României `n r\zboi a produs [i `ngrijorare, durere, neno-
rocire [i chiar groaz\. Unii români erau ab\tu]i [i se gândeau atât la fra]ii care
sufer\, cât [i la greutatea r\zboiului, la urm\rile lui. Era necunoscutul ce-i a[tepta
pe fii, era grija casei [i a familiei, era desp\r]irea care se apropia `ntre cei chema]i
sub drapel [i to]i cei ai familiei, la care se ad\uga grija pentru agoniseala de o via]\.

{i cre[tinii din parohia Costuleni, jud. Ia[i, au primit vestea cu mult\ triste]e,
gândindu-se cine se va `ngriji de cei r\ma[i acas\.

De altfel, [i `n Parohia Bârnova, jude]ul Ia[i, „vestea intr\rii ]\rii noastre `n
r\zboi a produs `n majoritatea popor\nilor acestei parohii o panic\ [i o impresie
cam nepl\cut\ [i foarte `ngrijor\toare pentru cei ai c\ror membri din familii erau
mobiliza]i; cu toate sfaturile alin\toare ce le d\deam cu ocaziunea rug\ciunilor ce
se f\ceau s\pt\mânal `n biseric\, totu[i starea de `ngrijorare nu disp\rea, mai ales
de la mamele [i so]iile celor mobiliza]i”, scria preotul paroh (fila 8, vol. I).

La Parohia Tarc\u, jude]ul Neam], anun]ul a adus jale adânc\. Nu se auzea
decât plânsetul mamelor care-[i petreceau copiii [i a so]iilor [i copiilor dup\
b\rba]ii [i respectiv p\rin]ii lor, spre locurile unde se adunau pentru a pleca la
r\zboi: „Pe lâng\ durerea existent\, lic\rea `n sufletul poporului [i bucuria de
curmare a acestei st\ri de t\r\g\nare, de subjugare a fra]ilor no[tri, de care nu ne
desp\r]ea decât linia hotarului milenar, bucuria izvorât\ din credin]a noastr\ a
tuturora c\ vom reu[i, fiind `n alian]a atâtor state mari [i puternice [i tocmai de
aceea bucuria c\ r\zboiul va fi de pu]in\ durat\” (fila 96, vol. I). Majoritatea
credincio[ilor `[i `ncredin]au soarta `n mâinile lui Dumnezeu, Care [tie [i rân-
duie[te toate spre folosul oamenilor.

Pentru cei din Parohia Vl\deni, jud. Ia[i, aceast\ veste i-a f\cut s\ sufere `n
t\cere. „{i pentru b\rba]i [i pentru femei `ngrijorarea pentru nenorocirile ce
puteau aduce r\zboiul era risipit\ de credin]a c\ Dumnezeu e bun [i mare, ca s\
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cru]e de nenorociri, a[teptând astfel cu `ncredere [i patriotism desf\[urarea
faptelor” (fila 9, vol I). 

Ieromonahul Damian Sora de la Parohia Române[ti, jude]ul Neam], scria `n
memoriul s\u: „Fiecare osta[, pe care ]ara l-a chemat, [i-a l\sat p\rin]ii, copiii,
fra]ii [i rudele, [i credincios pân\ la ultimul grad jur\mântului c\tre }ar\ [i Tron
au plecat `nc\rca]i de binecuvânt\rile preotului paroh – p\rintele lor sufletesc – [i
a tuturor celor r\ma[i `n sat, de la b\trânul gârbovit de ani ce abia se mai sprijin\
[i pân\ la copila[ul ce gângure[te `n leag\n” (fila 67, vol. I).

Solda]ii din Parohia C\ciule[ti, jud. Neam], ziceau: „Bine c\ a dat Dumnezeu
de a sunat [i acest ceas, c\ci de doi ani de zile `l a[teptam gata cu arma-n mân\ [i
de cât vom sta degeaba `n taberele de concentrare, mai bine s\ d\m mâna cu fra]ii
no[tri de peste mun]i…” (fila 121, vol. I).

To]i cei care [tiau c\ fac parte din contingente mobilizabile se strângeau gru-
puri pentru ca s\ fie cei dintâi la datorie. Erau unii care „se bucurau s\ plece pe
câmpul de lupt\, decât s\ piard\ vremea la ]ar\, f\r\ folos”, iar pentru al]ii in-
trarea `n r\zboi nu a produs mare impresie, pentru c\ era recent\ mobilizarea din
anul 1913.

A[adar, vestea intr\rii României `n r\zboi a fost primit\ cu mult\ seriozitate,
cu sim]ul omului prev\z\tor, ce-[i d\ seama c\ vor veni timpuri grele, care vor
aduce lipsuri, suferin]e [i multe vie]i jertfite, dar [i cu n\dejdea `n vremuri mai
bune [i `mplinirea „testamentului” `nainta[ilor.

~n aceste `ncerc\ri vremelnice, preo]ii nu au `ncetat a se ruga lui Dumnezeu
pentru binele neamului, de a `mb\rb\ta pe solda]i, de a-i spovedi [i `mp\rt\[i cu
Sfintele Taine, ca Hristos-Domnul s\-i ajute s\ biruiasc\ pe vr\jma[ii ]\rii [i s\ se
`ntoarc\ s\n\to[i la casele lor.

Ve[tile `mbucur\toare de la M\r\[ti, M\r\[e[ti [i Oituz au ridicat moralul
tuturor, dând speran]\ [i celor de pe front, dar [i celor r\ma[i acas\.

2. Num\rul oamenilor mobiliza]i

Aceasta este o alt\ `ntrebare la care preo]ii prin rapoartele lor au r\spuns,
informa]iile bazându-se pe eviden]ele de la autorit\]ile locale [i completate cu
date [i m\rturii din comunit\]ile p\storite.

Din cele 286 de parohii, care au trimis memoriile la solicitarea mitropoliei [i
care se g\sesc `n dosarele mai sus amintite, au fost mobiliza]i pentru r\zboi
aproximativ 81.971 de oameni.

Dintre ace[tia s-au `ntors de pe front `n jur de 65.813 osta[i. La datorie au
c\zut aproximativ 15.824 de oameni, `ntre ei num\rându-se [i persoanele dis-
p\rute.

Mul]i dintre cei c\zu]i pe câmpul de lupt\ erau c\s\tori]i, r\mânându-le so]iile
v\duve [i copiii orfani. Al]ii, tineri fiind, ar fi fost un sprijin esen]ial pentru b\trâ-
ne]ile p\rin]ilor lor.

Parohia Fl\mânzi din jude]ul Boto[ani a dat cei mai mul]i combatan]i. De
aici au plecat la lupt\ 1062 de oameni, 887 s-au `ntors, iar 175 au c\zut la datorie.

Din Parohia Belce[ti, jude]ul Ia[i, au plecat pe front 890 de osta[i, 689 au
revenit acas\, iar 201 oameni au murit sau au disp\rut.
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~n rapoartele amintite se arat\ faptul c\ unii lupt\tori români au fost lua]i
prizonieri, iar al]ii au murit `n condi]ii mai pu]in cunoscute.

Cei mai mul]i osta[i români c\zu]i la datorie au fost `nmormânta]i `n cimi-
tirele parohiale deja existente [i numai `n cazuri speciale s-au `nfiin]at altele noi.

Asisten]a religioas\ asigurat\ de Biserica Ortodox\ Român\ a f\cut ca to]i
eroii jertfi]i `n lupt\, plus victimile bolilor necru]\toare, s\ fie `nmormânta]i cre[-
tine[te, la majoritatea punându-li-se deasupra mormintelor sfinte cruci confec-
]ionate din lemn.

Datorit\ condi]iilor vitrege prin care ]ara trecea, dar [i a lipsei de grij\ pentru
eroii trecu]i la Domnul, unele cimitire au fost dezgr\dite, fiind loc de p\[une
pentru vite, lucru nepotrivit acestor locuri de cinste [i `n\l]are jertfelnic\.

3. Armata `ncartiruit\ `n parohii

Prea cucernicii preo]i men]ioneaz\, `n memoriile scrise, c\ `n parohii sau în
vecin\tatea lor au sta]ionat sau au trecut regimente ale armatei române [i ale
armatei ruse[ti `n retragere.

Important este faptul c\ `n toate cele peste 286 de parohii nu s-au dat lupte,
chiar dac\, din m\suri de protec]ie, pe alocuri, s-au s\pat [an]uri de ap\rare.

Opera]iunile de r\zboi [i iernile deosebit de grele au determinat sta]ionarea
regimentelor române[ti [i ruse[ti prin satele regiunii de care ne ocup\m.

Lipsurile materiale [i condi]iile grele de via]\ (chiar [i caracterul josnic) au
f\cut ca unii osta[i ru[i s\ provoace pagube [colilor, bisericilor, sediilor pri-
m\riilor, ale bibliotecilor comunale, arhivelor, precum [i gospod\riilor, livezilor
[i p\durilor locuitorilor. Situa]ia aceasta s-a `ntâmplat mai ales dup\ c\derea
regimului ]arist [i instalarea bol[evicilor la conducere, fapt ce a creat dezordine
`n armata rus\.

4. Boli molipsitoare `n parohii

Lipsa de medicamente, de igien\, gerul [i c\ldura excesiv\ precum [i al]i
factori au provocat [i amplificat apari]ia [i r\spândirea unor boli.

Cele mai devastatoare boli, care au provocat moartea multor osta[i [i civili,
au fost: tifosul exantematic, febra tifoid\, holera, scarlatina, g\lbinarea, variola,
tuberculoza [i dizenteria.

Pentru tratarea acestor boli s-au `nfiin]at spitale (de convalescen]\ sau de
r\zboi) [i infirmerii `ntr-un num\r mare, `n func]ie de necesit\]i.

S-au organizat societ\]i pentru ajutorarea celor afla]i `n suferin]\, ca de exem-
plu „Societatea pentru ocrotirea orfanilor de r\zboi”, sub pre[edin]ia doamnei
Olga Sturza, Pre[edinte al Societ\]ii Ortodoxe a Femeilor Române din Ia[i. 

„La spitalul nr. 428, Economul V.I. Constantinescu pe lâng\ grija ce a depus-o
pentru bolnavi cu cele religioase, a servit [i ca administrator, instalând spitalul [i
conducându-l `n a[a chip, c\ consiliul spitalelor din jud. Neam], prin adresa nr.
506 din 27 martie 1917, i-a adus mul]umiri pentru modul con[tiincios cu care a
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condus acel spital, [i a fost medaliat cu Ordinul sanitar Regina Maria, cl. a III-a,
publicat `n Monitorul Oficial nr. 177” (fila 91, vol. I).

~n timpul r\zboiului, medicii au fost ajuta]i `n activit\]ile lor [i de preo]i,
c\lug\ri [i c\lug\ri]e, care au alinat [i vindecat durerile celor bolnavi.

Parohul bisericii Sfin]ii Trei Ierarhi din Boto[ani a fost rânduit s\ `ngrijeasc\
de r\ni]ii din spitalul Filantropia din aceea[i localitate.

Doar satele izolate au fost scutite de marele flagel al bolilor molipsitoare,
aici nefiind nevoie de spitale [i infirmerii speciale.

5. Ajutoare acordate de c\tre enoria[i celor afecta]i de r\zboi [i de 
boli molipsitoare

~n vederea ajutor\rii orfanilor, invalizilor, bolnavilor din spitale [i infirmerii,
dar [i a prizonierilor [i a celor refugia]i, `n aproape toate parohiile Arhiepiscopiei
Ia[ilor s-au alc\tuit comitete pentru colectarea de alimente, `mbr\c\minte, p\turi,
saltele etc.

Colectele de bani au fost date societ\]ii Crucea Ro[ie, care s-a ocupat de `n-
trebuin]area fondurilor b\ne[ti. Sub conducerea acestei societ\]i au lucrat [i c\lu-
g\rii [i c\lug\ri]ele din m\n\stirile Moldovei.

Bun\tatea [i solidaritatea româneasc\ au fost din nou la `n\l]ime `n acele
vremuri grele. De altfel, locuitorii din satele române[ti au g\zduit [i `ntre]inut
solda]ii armatei române [i armatei ruse[ti, aflate `n trecere sau sta]ionare.

Bisericile [i m\n\stirile au ad\postit pe bolnavi, pe cei f\r\ case, iar preo]ii pe
lâng\ asisten]a spiritual\, `n m\sura posibilit\]ilor au asigurat-o [i pe cea medi-
cal\, a[a cum am subliniat mai sus.

~n concluzie, memoriile preo]ilor ofer\ posibilitatea cunoa[terii obiective a
problemelor create de r\zboi, precum [i contribu]ia Bisericii din Arhiepiscopia
Ia[ilor la biruin]a poporului [i re`ntregirea neamului românesc `n vechile hotare
istorice:

„Preo]i, cu crucea-n frunte! C\ci oastea e cre[tin\,
Deviza-i libertate [i scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n lupt\, cu glorie deplin\,
Decât s\ fim sclavi iar\[i `n vechiul nost’ p\mânt!”1.

1 Imnul na]ional al României De[teapt\-te române de Andrei Mure[an, `n Constitu]ia
României, Bucure[ti, Ed. Lumina Lex, 2003.
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Philantropic involvement of the clergy of the archdiocese of Iassy 
during the First World War 

In this study concerning 'Philantropic involvement of the clergy of the archdio-

cese of Iassy during the First World War', the author leads us into a historical exami-

nation and interpretation of the archive documents of the Metropolitanate of Moldavia

and Bukovina. After a historical introduction about the First World War and its impli-

cations in the life of the Orthodox Church, a conclusion is drawn, that all the members

of the Church, clergy and lay people understood the great importance of this war for

the national ideals of the Romanian people and also the need for mutual help and

prayer in that times of sorrow and death. 

Firstly it is analysed the great impression of the war among the simple people,

through the letters sent by parish priests to their Archbishop, then the participation of

the people from the Metropolitanate of Moldavia and Bukovina. The armies quartered

into the parish and the great diseases of the war are mentioned, but most of all the soli-

darity of the people, the help provided by every parish to the Romanian soldiers prove

the unity of the Romanians and their mutual commitment in Christian love and desire

for peace and understanding.      


