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Implicarea monahismului din Moldova 

în alinarea suferin]ei din perioada 

Primului R\zboi Mondial (1916-1918)

Daniel ISAI

Un început de secol tumultos, ce a marcat întreaga lume prin r\zboaiele sale,
g\se[te în scaunul mitropolitan al Moldovei pe mitropolitul Pimen Georgescu
(1909-1934), personalitate cu o larg\ deschidere c\tre societatea român\, model
de ierarh dedicat neamului [i Bisericii str\bune. Sub directa sa îndrumare,
prezen]a c\lug\rilor din Moldova în aceste vremuri s-a f\cut sim]it\ prin foarte
multe activit\]i de ajutorare a armatei, a popula]iei locale [i a celei refugiate.

În perioada r\zboaielor balcanice, Biserica Moldovei a contribuit cu ajutoare
pentru flota de r\zboi. Pentru a fi posibil\ aceast\ contribu]ie, mitropolitul Pimen
a patronat concerte la Teatrul Na]ional ie[ean [i alte manifest\ri culturale cu
scopul de a strânge fondurile necesare.

Acela[i mitropolit Pimen a avut o ini]iativ\ care s-a dovedit a fi extrem de
util\ armatei [i implicit neamului românesc. Fiind un om profund ancorat în
realit\]ile vremii, s-a gândit la preg\tirea c\lug\rilor [i a c\lug\ri]elor prin cursuri
speciale de infirmerie în vederea ajutor\rii solda]ilor r\ni]i în caz de r\zboi sau
ajutor\rii popula]iei în vremuri de pace. Astfel, pentru îndeplinirea acestei
frumoase ini]iative, mitropolitul Pimen a început prin a adresa o scrisoare pas-
toral\ c\tre majoritatea m\n\stirilor Moldovei, cu scopul de a explica monahilor
importan]a [i necesitatea acestui serviciu pe care trebuie s\-l aduc\ monahismul
armatei [i neamului. Red\m în continuare fragmente din aceast\ scrisoare
pastoral\ ce a avut un profund r\sunet în sufletul monahilor [i monahiilor: 

„De[i c\lug\rismul… e chemat de a fi în lini[te…, adev\rata c\lug\rie se
des\vâr[e[te nu numai în rug\ciuni [i îndeletniciri duhovnice[ti, ci, unite cu
acestea, s\ fie [i fapte, care s\ aduc\ foloase omenirii la toate cerin]ele vie]ii […]
În aceast\ privin]\, o str\lucit\ pild\ e cea istorisit\ de Sfântul Evanghelist Luca
despre «omul r\nit de tâlhari», ca [i sentin]a ce Hristos va rosti la ob[teasca
judecat\ zicând: «Veni]i binecuvânta]ii P\rintelui Meu, de mo[teni]i Împ\r\]ia
care este g\tit\ vou\… c\ci: … bolnav am fost [i m-a]i c\utat» […]. În adev\r, care
alt\ fapt\ va fi mai bun\ înaintea lui Dumnezeu, decât aceea de a îngriji de osta[ul
viteaz r\nit [i c\zut în lupt\, din a c\rui ran\ curge sânge pornit din o inim\ cald\
pentru ]ar\ [i neamul lui! {i cât\ mul]umire unit\ cu recuno[tin]\, pleac\ din
sufletul celui r\nit [i suferind, care, departe de mam\ [i familie, întâlne[te o mân\
bun\ pentru el, care cu blânde]e sp\lându-i [i legându-i rana îl scap\ de la moarte,
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[i-i d\ n\dejde de a se întoarce la ai s\i [i a vedea roadele sângelui v\rsat pentru
]ara lui. Iat\ idealul c\lug\rismului! […] E vremea ca to]i fiii ]\rii, de orice stare
[i orice vârst\, s\ aduc\ jertfa cuvenit\, c\ci zilele grele sunt. C\lug\ri]ele din
m\n\stirile noastre s\ vegheze [i s\ se preg\teasc\. Cele b\trâne în singur\tate s\
se roage lui Dumnezeu pentru ]ar\ [i oastea noastr\; cele tinere în corturi [i
spitale s\ îngrijeasc\ de r\ni]i”1. 

Scrisoarea e datat\ 17 ianuarie 1913 cu men]iunea de a fi citit\ în mai multe
rânduri în fa]a întregului sobor al fiec\rei m\n\stiri. O dat\ cu aceast\ pastoral\,
mitropolitul Pimen a cerut [i o situa]ie cu monahii [i monahiile disponibili pentru
aceast\ instruire. La scurt timp situa]iile au venit la cancelaria mitropolitan\ dup\
cum urmeaz\: de la Neam], 47 c\lug\ri din 150 existen]i, de la Secu 17 care vor
merge pentru instruire la Neam] asigurând astfel o unitate a instruirii; de la
V\ratic, 62 de maici, Agapia, 42 de maici. C\lug\rii de la M\n\stirea Cet\]uia în
num\r de 16 [i cei de la Sfânta Mitropolie au fost instrui]i la Spitalul Militar din
Ia[i. De la Agafton sunt 25 de maici; de la M\n\stirea Dur\u au fost trimi[i la
Neam] spre instruire doi p\rin]i: ieromonahul Isaia Dragomirescu [i ierodiaconul
Varlaam Popescu.

Mitropolitul Pimen având aceast\ situa]ie, cere Ministerului de R\zboi [i
principesei Maria Moruzi, pre[edinta Societ\]ii Crucea Ro[ie – Ia[i, la 26 ianuarie
1913, s\ repartizeze doctori la m\n\stirile amintite pentru a face instruirea
monahilor în m\n\stiri. Ini]ial au fost implica]i doar c\lug\rii de pe liste în
instruire, îns\ treptat au început s\ participe în num\r tot mai mare la cursuri [i
al]i c\lug\ri. La M\n\stirea Agafton, cursurile au început la data de 16 februarie
1913 sub directa îndrumare a doamnei dr. Elena B\lteanu. Din memoriul dr.
locotenent B\l\nescu, cel ce a f\cut instruirea la M\n\stirea Neam], afl\m în ce
au constat cursurile: „materia a fost predat\ zilnic în dou\ [edin]e, fiecare [edin]\
fiind de 1,5 - 2 ore. Num\rul [edin]elor a fost de 48 [i au fost repartizate astfel:

- 6 [edin]e pentru igien\ (igiena individual\, a locuin]ei, boli contagioase cu
profilaxia lor);

- 6 [edin]e pentru anatomie;
- 20 de [edin]e pentru mica chirurgie;
- 5 [edin]e pentru bandaje [i aparate de fracturi;
- 4 [edin]e pentru transportul cu targa;
- 3 [edin]e f\cute în spitalul din Târgu Neam];
- 4 [edin]e destinate repeti]iilor [i ascult\rilor.
{edin]ele erau imediat urmate de aplica]ii practice (bandaje, aparate

improvizate, fierberea pansamentelor [i a instrumentelor, sp\l\ri pe mâini,
pans\ri de r\ni, prezent\ri de instrumente, diverse moduri de dezinfectare etc.).

Fiecare c\lug\r a fost obligat a face bandaje, a aplica aparate de fracturi, a
umbla cu targa …”2.

1 Dosar 51, Arhiva Arhiepiscopiei Ia[ilor, anul 1923, Implicarea c\lug\rilor din
Moldova în Primul R\zboi Mondial.

2 Dosar 116, anul 1912, Ajutoare pentru Flota de r\zboi [i pentru Crucea Ro[ie, intrat
876/23 martie 1913.
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Mitropolitul însu[i a fost la spitalul din Târgu Neam], unde cei instrui]i au dat
probele practice, pentru a-i încredin]a c\ aceast\ îndeletnicire este proprie
c\lug\rilor [i pl\cut\ lui Dumnezeu.

Cum îns\ un r\zboi formal nu a avut loc între armata noastr\ [i cea vr\jma[\,
c\lug\ri]ele preg\tite pentru Crucea Ro[ie n-au fost chemate; iar o parte din
c\lug\ri, în urma cererii f\cut\ de regretatul pre[edinte I. Kalinderu, au fost
chema]i în c\utarea osta[ilor bolnavi de holer\, înso]ind armata peste Dun\re, [i
la întoarcere au r\mas în bar\cile din Turnu M\gurele îngrijind de bolnavi.

În urma acestei prime campanii au fost medalia]i, pe de o parte, mitropolitul
Pimen pentru ini]iativ\ [i punerea în practic\ a acestei instruiri, iar pe de alt\
parte, c\lug\rii M\n\stirii Neam] implica]i în aceast\ opera]iune peste Dun\re în
frunte cu stare]ul Teoctist Stupcanu. Acesta a primit medalia Coroana României,
iar cinci c\lug\ri medalia Serviciul Credincios Clasa I.

Ca r\spuns, mitropolitul Pimen scrie Societ\]ii „Crucea Ro[ie”: „Când am
luat hot\rârea ca monahii [i monahiile noastre s\ se preg\teasc\ pentru serviciul
Crucea Ro[ie am avut deplina convingere c\ fac un serviciu ]\rii, îngrijind prin
c\lug\ri pe osta[ii r\ni]i…”3.

La 27 octombrie 1914, mitropolitul Pimen prime[te o scrisoare din partea
Institutului Surorilor de Caritate „Regina Elisabeta” prin care comitetul de
conducere comunica dorin]a M.S. Regina ca unele din maicile cele mai vrednice
ale m\n\stirilor ]\rii s\ fie instruite în Institutul s\u pentru situa]ii de r\zboi. Din
coresponden]\ afl\m c\, în urma cererii, consiliul epitropilor s-a gândit s\ încerce
pentru început cu un lot restrâns de 10 maici din m\n\stirile Moldovei. Cursurile
începuser\ deja la 15 septembrie [i continuau pân\ în luna aprilie anul urm\tor.
În consecin]\ au fost alese 10 maici din M\n\stirile Agapia (Elefteria }ugui,
Evlampia Porcu]an, Evghenia Dumbrav\, Pulheria Andrie[, Ana Matasaria, Eu-
frosina Rusu) [i V\ratic (Olimpiada Vasiliu, Serafima Badan, Evghenia Grin]escu,
Epraxia Neagu) ce au mers la Bucure[ti pentru o instruire special\ de lung\
durat\ de aproximativ 6 luni.

Cu ocazia s\rb\torii „Na[terii Domnului”, superioara Surorilor de Caritate
„Regina Elisabeta”, maica Z.C. M\ld\rescu, informeaz\ pe mitropolitul Pimen
c\ maicile se descurc\ bine [i c\ nutre[te convingerea c\ sacrificiile ce le face
acum Înalt Prea Sfin]ia Sa cu între]inerea lor vor fi un câ[tig pentru omenirea
suferind\.

Cum încercarea f\cut\ cu aceste 10 maici a fost un succes, a urmat ca maici
din Moldova s\ fie instruite în Institutul Surorilor de Caritate. Din coresponden]\
afl\m c\ pentru anul [colar 1914-1915 erau la acest Institut 15 maici din
M\n\stirea Agafton.

O a treia perioad\ de instruire pentru infirmieri, de data aceasta c\lug\ri, a
fost ianuarie-aprilie 1915, instruire f\cut\ în dou\ serii de câte o lun\ jum\tate
pentru fiecare grup\ de c\lug\ri. La 14 ianuarie 1915, arhiereul vicar Antim

3 Dosar 116, anul 1912, Ajutoare pentru Flota de r\zboi [i pentru Crucea Ro[ie, emis
nr. 107, intrat nr. 2603.
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Boto[\neanul trimite o scrisoare [i tabelul c\lug\rilor deta[a]i la M\n\stirea
Cet\]uia ce vor urma cursuri de infirmieri la Spitalul Militar [i Spitalul Frumoasa
din Ia[i. În aceast\ coresponden]\ sunt amintite materiile de studiu: anatomia,
chirurgia, bandaje, examen de ambulan]\. Este stipulat\ [i comisia de examinare
format\ din arhiereul Antim, medic Lt. Col. Dr. Gavrilescu [i pre[edintele comisiei
Medic Maior Dr. C. Andreescu.

Arhim. Teoctist Stupcanu ajuns slujitor la Catedrala mitropolitan\ [i profesor
de muzic\ la seminarul „Veniamin Costachi” din Ia[i a fost desemnat de
mitropolitul Pimen [eful acestei grupe de c\lug\ri în num\r de 50 ce au venit la
Ia[i pentru instruire.

Prin referatul din 21 ianuarie 1915, Arhim. Stupcanu cere mitropolitului
îng\duin]a pentru c\lug\rii desemna]i pentru instruire ce nu sunt din M\n\stirea
Cet\]uia s\ poat\ locui la M\n\stirea Frumoasa pe toat\ perioada cursurilor,
deoarece aici tocmai se amenajase un pavilion de paturi [i infirmeria spitalului de
aici le poate asigura hrana din aloca]ia lor primit\ în acest scop. La sfâr[itul
acestei perioade de preg\tire, adic\ sfâr[itul lunii aprilie 1915,  înc\ aproximativ
50 de c\lug\ri care dobândiser\ preg\tirea de infirmieri, au fost vaccina]i
împotriva bolilor contagioase [i trimi[i la m\n\stirile lor.

Anul urm\tor, când a izbucnit r\zboiul, peste 200 de c\lug\ri erau deja
preg\ti]i pentru ceea ce plana în atmosfera vremii, adic\ r\zboiul inerent, care
de[i atât de crud [i devastator pentru noi românii a însemnat împlinirea unui vis
de veacuri [i dezrobirea fra]ilor de peste mun]i [i din Bucovina.

În data de 17 august 1916, printr-o circular\ semnat\ de mitropolitul Pimen
Georgescu sunt în[tiin]ate toate m\n\stirile din Moldova de începerea r\zboiului
[i necesitatea mobiliz\rii. Arhim. T. Stupcanu este numit în continuare [eful celor
50 de c\lug\ri sanitari [i este încurajat de mitropolit de a fi „pild\ pentru
exercitarea acestui cre[tinesc [i patriotic serviciu” [i în acela[i timp îi transmite
dispozi]iile de urmat: „mâine joi, 18 ale cuvenitei, ve]i porni cu ace[ti c\lug\ri la
Bucure[ti, unde v\ ve]i prezenta Onoratei Societ\]i Crucea Ro[ie spre a primi
ordinele de urmare”4. Ajun[i la Bucure[ti, au fost caza]i de c\tre P\rintele
Nazarie, Directorul Institutului Teologic, unde aveau s\ a[tepte o s\pt\mân\ spre
a fi repartiza]i la spitale mobile în ]ar\.

În fruntea echipei c\lug\ri]elor infirmiere ce au fost instruite la Institutul
Surorilor de Caritate „Regina Elisabeta” se afla maica Ana Genovici din
M\n\stirea Agapia, ce primise de asemenea în aceea[i zi ordinul de a înso]i
maicile infirmiere la Bucure[ti.

Cealalt\ parte a monahilor [i monahiilor r\ma[i înc\ în m\n\stiri au fost în
scurt timp ceru]i la spitalele regionale sau au fost folosi]i în spitalele ce s-au
înfiin]at treptat în majoritatea m\n\stirilor din Moldova.

Toamna anului 1916 marcheaz\ începutul eliber\rii teritoriilor ocupate.
Pentru o imagine mai clar\ a st\rii de spirit a românilor în fa]a acestei situa]ii, voi
l\sa coresponden]a vremii s\ gr\iasc\, c\ci numai oamenii de atunci puteau

4 Dosar 51, anul 1923, Implicarea monahilor din Moldova în Primul R\zboi Mondial.
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zugr\vi în culori clare tot ceea ce sim]eau ei [i implicit o na]iune întreag\.
A[adar, dintr-o scrisoare venit\ de la Crucea Ro[ie, filiala Ploie[ti, semnat\ Lelia
Gen. Candran, [i adresat\ mitropolitului Pimen citim: „… Fiii no[tri, demni
urma[i ai str\mo[ilor no[tri au plecat ca adev\ra]i eroi în îndeplinirea sfintei
datorii. Trebuie s\ r\zbune moartea lui Mihai Viteazul, acel român verde [i ager,
care [tiuse s\ ]in\ în frâu popoarele cele mai s\lbatice dup\ vremurile lor, [i s\
dezrobeasc\ mormântul sfânt a lui {tefan cel Mare. Precum ducem cu evlavie [i
recuno[tin]\, flori pe mormântul în]eleptului [i marelui Carol I, tot a[a trebuie s\
putem duce, f\r\ sfial\, flori pe scumpul mormânt din Bucovina, ce a[a de lung
timp a z\cut acolo, nu în uitare, c\ci nu este pe lume român, care s\-l fi uitat, dar
în robie, unde nimeni nu putea s\-i aduc\ prinosul s\u de iubire [i admira]ie! Înalt
Prea Sfin]ite P\rinte, ruga ce face]i zilnic c\tre Atotputernicul, va da iubitei
noastre o[ti, succesul ce-l merit\! Vom birui, c\ci credem ferm [i tare, în
drepturile noastre! Noi nu vrem s\ asuprim, dar vrem s\ nu fim asupri]i!”5..

Al\tur acestei m\rturii [i excep]ionalul gest f\cut de monahul Filotei Mo-
ro[anu de la M\n\stirea Neam], care de origine era din Maramure[ [i în mo-
mentul cererii sale se afla slujitor la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i. Acesta
spunea în scrisoarea cerere c\tre Înaltul Ierarh: „Convins pân\ în adâncul
sufletului meu c\ a sta indiferent în aceste timpuri, când poporul nostru î[i
f\ure[te un nou viitor este a comite o la[itate; convins c\ a sta cu mâinile
încruci[ate la nenorocirile fra]ilor mei este o crim\. (…) Viu a v\ face cunoscut
c\, for]at de aceste motive, schimb de form\ haina monahiceasc\ cu cea
ost\[easc\, [i reintru de ast\zi înainte ca voluntar în rândurile lupt\torilor pentru
patria mea, pentru neamul meu, pentru fra]ii mei, pentru legea mea, contribuind
[i eu în mic la înf\ptuirea scumpului ideal a[teptat de atâtea veacuri: eliberarea a
cinci milioane de fra]i [i formarea României Mari sub un singur sceptru”6. Un
suflet mare plin de înfl\c\rare [i patriotism a primit din partea mitropolitului un
r\spuns pe m\sur\: „În cazuri excep]ionale se iau [i decizii excep]ionale. Când
]ara e în r\zboi, e o datorie sfânt\ pentru orice cet\]ean fie orice ar fi de a s\ jertfi
pentru ea; c\ci ]ara trebuie s\ fie mai presus de orice. (…) Dorin]a c\lug\rului
diacon Filotei Moro[anu o l\ud\m [i cu dragoste o aprob\m…”7.

Revenind acum la grupele monahilor infirmieri trebuie s\ spunem c\ infir-
mierii de sub conducerea Arhim. Stupcanu au fost împ\r]i]i la 5 spitale mobile.
Fiecare forma]iune de c\lug\ri avea câte un preot c\lug\r confesor: grupa I,
Ierom. Epifanie Dumitrescu; grupa a II-a, Arhim. Partenie Antahe (din aceast\
grup\ f\cea parte [i p\rintele Vichentie M\l\u viitorul mare duhovnic de la
Secu); grupa a III-a, Protos. Pimen Gheorghiu; grupa a IV-a, Protos. Trifon
Sturza [i grupa a V-a, Protos. Galerie Mihalcea. Cele cinci spitale de campanie
au pornit în ac]iune [i s-au instalat dup\ cum urmeaz\: spitalul nr. 1 la Vaslui,
spitalul nr. 2 la Tecuci, spitalul nr. 3 la Fete[ti apoi la Gala]i, spitalul nr. 4 la
Foc[ani [i spitalul nr. 5 la Adjud. Dat\ fiind schimbarea pozi]iei frontului [i

5 Dosar 81, anul 1916, vol. I, R\zboiul pentru întregirea na]ional\.
6 Ibidem, vol. II.
7 Ibidem. 
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spitalele de campanie î[i schimbau loca]iile, astfel spitalul nr. 2 s-a mutat la
Dorohoi, spitalul nr. 4 la Boto[ani, spitalul nr. 5 la Hu[i, apoi la Ruginoasa.

Arhim. T. Stupcanu avea îns\rcinarea de a inspecta fiecare grup\ de c\lug\ri
sanitari, în ceea ce prive[te disciplina [i gradul de implicare al fiec\ruia, nevoile
acestora, buna desf\[urare a serviciilor religioase etc. P\rintele Teoctist atunci
când se afla în vizit\ la unul dintre spitalele mobile [i g\sea vreunul dintre preo]ii
duhovnici bolnav sau avea nevoie de un scurt concediu, r\mânea dânsul s\
îndeplineasc\ serviciile religioase pân\ situa]ia revenea la normal.

În 28 martie 1917, Arhim. Stupcanu, aflându-se în spitalul nr. 5 la Rugi-
noasa, scrie în raport c\ a g\sit patru c\lug\ri bolnavi de tifos exantematic, iar c\
ceilal]i muncesc din r\sputeri pentru combaterea acestei grozave epidemii, fiind
[i ei expu[i a se contamina în orice moment.

În încheierea unui raport tot din luna martie 1917 Arhim. Stupcanu spune:
„Ca încheiere Înalt Prea Sfin]ite, atât eu, cât [i to]i p\rin]ii sanitari afla]i în
serviciul Crucea Ro[ie ]inem s\ v\ asigur\m c\ orice cauze ca frigul, foamea,
gol\tatea, necinstirea, munca excesiv\ [i chiar pericolul de moarte nu ne vor
împiedica de a r\bda al\turi de fra]ii no[tri care lupt\ [i sufer\ pentru o cauz\
sfânt\ [i de a ne face datoria pân\ la cap\t”8.

Epidemiile au fost un al doilea du[man al o[tirii, la fel de n\prasnic ca [i
obuzele trimise de inamici. În lupta cu acest al doilea du[man au ac]ionat al\turi
de doctori [i infirmierii pân\ la jertfa suprem\. Elocvent\ e m\rturia preotului
duhovnic Constantin Constantinescu din Regimentul 77 Boto[ani, ce a fuzionat
cu Regimentul 69 Dorohoi [i se afla cantonat în satul Br\ie[ti pe la începutul
anului 1917 pentru refacere: „O refacere total\ urma s\ se fac\; ofi]eri francezi
sosi]i în acest scop încep cu mult\ ardoare lucrul. (…) Dar când s\ începem cu
to]ii munca, fiecare în direc]ia lui izbucnesc bolile: febra recurent\ [i tifosul
exantematic cu a[a furie, încât credeam c\ ne vom sfâr[i cu to]ii. Sute c\deau
bolnavi pe zi; infirmeriile corpului erau pline; chinurile însp\imânt\toare!
Pretutindeni nu vedeai decât fe]e ofilite, trupuri sleite [i gârbovite sprijinite pe
toiagul mizeriei [i al dezn\dejdii. Zilnic se auzea goarna sunând cinstirea ultim\
a celor disp\ru]i, iar prin minte nu-mi trecea decât gândul c\ isp\[im multe [i
grele p\cate! Eram cerut pretutindeni, de diminea]\ [i pân\ în sear\ la c\p\tâiul
bolnavilor, [tergând sudoarea rece a durerilor de pe chinuita lor frunte,
mângâindu-i cu cuvintele dulci ale credin]ei, iar suferin]ele nop]ii mic[orându-le,
f\cându-i s\ adoarm\ în versurile duioaselor cânt\ri sfinte ale Bisericii (…). Trei
luni de zile ne-am luptat cu aceast\ nenorocire [i mul]i au c\zut zdrobi]i. Pe la
începutul lunii aprilie 1917 cad [i eu bolnav de febr\ recurent\…”9.

În ceea ce prive[te maicile infirmiere, o parte dintre ele au plecat la Bucure[ti
de unde au fost repartizate la spitale, iar marea majoritate au fost repartizate la
spitalele regionale din Moldova. Fiecare filial\ de la Crucea Ro[ie a primit un
num\r de maici pe care le-a repartizat dup\ cum a fost nevoie. Astfel d-na Maria
Moruzi, pre[edinta filialei Ia[i, a primit 23 maici, la Piatra Neam] au plecat 10

8 Ibidem, vol. VIII.
9 Ibidem.
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maici, la Boto[ani – 10 maici, la Dorohoi – 5 maici, la F\lticeni – 5 maici, la Târgu
Neam] – 5 maici, la Vaslui – 4 maici, la Bac\u – 4 maici, la Bârlad – 7 maici, la
Târgu Ocna – 4 maici, la Tecuci – 4 maici, iar la Bicaz o maic\. Al\turi de
aceast\ în[iruire de maici repartizate prin spitale punem [i una din multele
m\rturii despre activitatea acestor c\lug\ri]e. E m\rturia c\pitanului Aldescu
Sebastian din Regimentul Mircea nr. 32 c\tre mitropolitul Pimen din 25
noiembrie 1916: „… r\nit grav în pl\mânul drept [i u[or în mâna dreapt\ în ziua
de 9 octombrie a.c. în luptele de la Dragoslava, am fost transportat atunci la
Spitalul «Regina Maria», unde pe lâng\ îngrijirile medicale mai presus de orice
laud\, am avut [i o îngrijire, mai mult decât p\rinteasc\ din partea cuvioaselor
maici, Agapia Goroiu [i Elisabeta Chendia. Starea în care m\ aflam era atât de
grav\, c\ am ferma convingere c\ cu mare greutate mi s-ar fi dat ajutoarele
necesare, a[a dup\ cum am fost îngrijit de maicile noastre. […] Nu [tiau maicile
ce este oboseala [i nesomnul; întotdeauna la c\p\tâiul bolnavilor, cu acea
dragoste [i bun\voin]\ sincer\, ce te îmb\rb\teaz\ [i-]i d\ curajul unei grabnice
îns\n\to[iri”10.

Responsabil pentru buna desf\[urare a activit\]ii c\lug\ri]elor infirmiere din
spitalele regionale a fost desemnat exarhul m\n\stirilor Arhim. Teofan Ionescu.
Acesta avea îndatorirea de a lua contact cât mai des cu cei din conducerea
spitalelor pentru a se informa de activitatea c\lug\ri]elor [i în acela[i timp s\ se
asigure c\ maicile primesc considera]iunea cuvenit\ pozi]iei lor.

În paralel cu activitatea infirmierilor în spitalele de campanie sau regionale,
iat\ c\ [i m\n\stirile prin posibilit\]ile lor de a ad\posti mai mul]i oameni s-au
transformat, multe dintre ele, în spitale în care au fost adu[i sute de conva-
lescen]i; altele au ad\postit refugia]i, orfani de r\zboi sau pur [i simplu corpuri de
armat\ care cantonau în regiunea m\n\stirilor.

Adev\rate bastioane de lupt\ împotriva epidemiilor [i a celorlalte suferin]e
provocate de r\zboi, m\n\stirile din Moldova au contribuit [i ele la împlinirea
idealului rom=nesc. Acestea au stat la dispozi]ia armatei [i a serviciului de
Crucea Ro[ie cu averile lor [i cu tot ce putea fi de folos.

M\n\stirea V\ratic e prima la care vom face referire, nu f\r\ un motiv anume,
c\ci aici a fost spitalul cu cel mai mare num\r de convalescen]i. Capacitatea
spitalului a fost de 600 de r\ni]i. Îndat\ dup\ decretarea mobiliz\rii, autorit\]ile
superioare au hot\rât înfiin]area unui spital mai mare în aceast\ m\n\stire care a
ocupat, a[a cum scria într-un raport din 7 septembrie 1916, toat\ m\n\stirea:
„spitalul este în tot cuprinsul m\n\stirii, în toate chiliile c\lug\ri]elor”. În luna
august au fost adu[i în m\n\stire primii r\ni]i în num\r de 12, iar în 4 octombrie
au fost adu[i 600 de r\ni]i. Acest num\r de r\ni]i a fost constant pe toat\ perioada
cât a func]ionat spitalul. Cum foarte multe dintre maici erau plecate infirmiere la
spitalele din ]ar\, cele r\mase, de[i b\trâne, au lucrat ca infirmiere îngrijind de
r\ni]i. O alt\ parte dintre maicile de la V\ratic au fost duse la Agapia unde au
lucrat în atelierele m\n\stirii.

10 Ibidem, vol. III.
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Administratorul spitalului din M\n\stirea V\ratic a fost C. Lep\datu, doctor a
fost N. Penescu, iar stare]a m\n\stirii era Zenaida Racli[.

În 26 octombrie spitalul m\n\stirii a primit vizita Majest\]ii Sale Regina
Maria înso]it\ de d-na de onoare Mavrodi [i dl. Col. Balif Aghiotant Regal, care
a venit s\ se intereseze personal de starea solda]ilor r\ni]i [i timp de 3 ore a fost
în mijlocul lor, împ\r]indu-le daruri.

Spitalul a îngrijit r\ni]i pân\ la sfâr[itul lunii ianuarie 1917, când a fost
evacuat [i ultimul soldat. De la 1 martie 1917 au fost adu[i în num\r de câteva
sute invalizi [i orbi, care au fost interna]i în spital [i `n locuin]ele maicilor. Dintr-o
adres\ a Direc]iei Generale a S\n\t\]ii Publice din 22 iulie 1918 afl\m c\ infirmii
de la V\ratic vor fi evacua]i în m\n\stirile Secu [i Neam], iar aproximativ 100
dintre ei, mai în vârst\, vor mai r\mâne înc\ în bar\cile din afara m\n\stirii [i vor
lucra în colonia agricol\.

Pe data de 5 august 1917 sose[te la M\n\stirea V\ratic [i apoi la Agapia
Principesa Olga Sturdza, pre[edinta Societ\]ii Ortodoxe a Femeilor, pentru a
discuta cu stare]ele celor dou\ m\n\stiri despre posibilitatea înfiin]\rii a dou\
orfelinate pentru copiii orfani de r\zboi. Dintr-o scrisoare a mitropolitului Pimen
din 21 august afl\m c\ un Comitet pentru îngrijirea orfanilor, din care el f\cea
parte, hot\râse înfiin]area celor dou\ orfelinate cu câte 400 locuri fiecare. În
acest context, mitropolitul cere c\lug\ri]elor infirmiere din Ia[i ca la 1 septembrie
s\ vin\ la m\n\stire pentru a-[i prelua noua îndatorire.

Mitropolitul, datorit\ faptului c\ Dl. Prof. Univ. Boroianu avea o locuin]\ în
M\n\stirea Agapia, l-a numit administratorul orfelinatului din aceast\ m\n\stire,
iar pe Pr. B\l\nescu, fost administrator, l-a numit ajutor de administrator la
M\n\stirea V\ratic.

A fost creat\ [i o infirmerie, înzestrând-o cu medicamentele necesare, unde
s\ fie izola]i copiii bolnavi [i s\ li se acorde ajutorul medical. Maici infirmiere s-au
angajat `n conducerea acestei infirmerii.

O alt\ prioritate a constituit-o educa]ia acestor copii, de aceea în fiecare
m\n\stire a fost desemnat\ câte o maic\ profesoar\, Evpraxia Macri la Agapia,
iar maica Natalia Bolberi]\ la V\ratic. Ele aveau sarcina de a-i instrui pe copii
pentru cursul primar. Fetele înv\]au [i gospod\ria, iar cele mai mari înv\]au în
atelierele m\n\stirilor ]esutul covoarelor, torsul lânii, confec]ionarea papucilor.

În ceea ce prive[te activitatea de la Agapia putem afirma f\r\ a gre[i c\
m\n\stirea a avut, de asemenea, o contribu]ie important\ la buna desf\[urare a
activit\]ii de îngrijire a r\ni]ilor, deoarece prin mutarea maicilor de la V\ratic la
Agapia s-a construit un spital cu o capacitate mare. Astfel, dintr-o coresponden]\
din 24 martie 1917 a mitropolitului Pimen c\tre Direc]ia General\ a S\n\t\]ii
Publice, afl\m c\ la Agapia erau 250 de maici ale m\n\stirii [i 350 de la V\ratic
[i din alte m\n\stiri.

La Agapia a fost creat un atelier în care erau ]esute stofe [i, de asemenea,
erau confec]ionate pansamente, bandaje [i alt echipament sanitar-militar. De aici
s-a dat lenjerie pentru spitalul de la V\ratic: 10 pl\pumi, 118 perne, 100
cear[afuri, 124 prosoape, 204 perechi ciorapi de lân\ etc. Din partea armatei
veneau periodic comenzi pentru confec]ionarea a sute de perechi de pantaloni
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din postav, comenzi onorate cu promptitudine. Tot pentru V\ratic s-au pus la
dispozi]ie pentru transport o pereche de cai cu tr\sur\ [i vizitiu [i un car cu doi
boi. S-a lucrat pentru garnizoana F\lticeni un num\r de 1253 perechi m\nu[i cu
lân\ comand\ primit\ din partea armatei. 

Dup\ cum am amintit deja la 1 septembrie 1917 a fost înfiin]at un orfelinat la
Agapia cu o capacitate de 400 locuri. Din coresponden]a Societ\]ii pentru
Ocrotirea Orfanilor de R\zboi c\tre mitropolit, afl\m c\ în cele dou\ orfelinate se
aflau deja 500 de copii, iar num\rul lor era în cre[tere, motiv pentru care
m\n\stirile solicitau doctor cu locuin]\ stabil\ în m\n\stire.

O alt\ mare m\n\stire din aceea[i zon\ e M\n\stirea Neam] ce a organizat un
spital, în incint\, în luna august. Din coresponden]a datat\ 31 august 1916,
mitropolitul comunic\ Comitetului Central Sanitar faptul c\ administratorul
spitalului din m\n\stire va fi noul stare] Meletie Nicu]\. De la organizarea
spitalului [i pân\ la sosirea r\ni]ilor va mai dura îns\ ceva timp. Astfel, din ra-
portul M\n\stirii Neam] c\tre mitropolitul Pimen din 28 octombrie 1916 afl\m c\
nu veniser\ înc\ r\ni]i, singurul existent fiind Dl. Maior Gheorghe Cioc\nele.
Raportul 385 al m\n\stirii din 7 decembrie 1916 semnaleaz\ prezen]a a 7 r\ni]i în
spitalul m\n\stirii, iar la numai 5 zile, adic\ în 12 decembrie au mai sosit 10 r\ni]i.
Dup\ alte 2 zile au mai sosit 25 de r\ni]i.

Pe lâng\ spital, în m\n\stire a mai fost ad\postit\ [i armata, datorit\ spa]iului
mare de]inut. Prin urmare în februarie 1917, Marele Cartier General anun]a pe
mitropolitul Pimen c\ un efectiv de 200 de oameni destina]i motocicletelor
mitraliere solicit\ cl\direa „Bolni]a” de la m\n\stire pentru ad\postire, nefiind
ocupat\ de spital.

Din coresponden]a Ministerului de R\zboi – Direc]ia VI Sanitar\ cu mitro-
politul Pimen afl\m c\ la 3 martie 1917 în M\n\stirea Neam] s-a înfiin]at un
centru pentru infirmi într-un local cu 200 de paturi unde se aflau instala]i 145 de
infirmi [i din ]ar\ continuau s\ vin\, motiv pentru care medicul spitalului nr. 38,
Col. Elian, solicit\ pentru ace[tia st\re]ia [i arhondaricul cu casele c\lug\rilor
unde sunt 80 de paturi cu posibilitatea de a mai instala 80. La 30 martie, Direc]ia
Sanitar\ trimite o nou\ în[tiin]are mitropolitului Pimen prin care îi aduce la
cuno[tin]\ c\ num\rul infirmilor a ajuns la 250.

Raportul 98 al M\n\stirii Neam] din 11 aprilie 1917 informeaz\ pe mitro-
politul Pimen c\ au fost 20 cazuri de tifos exantematic între solda]ii infirmi [i c\
se solicit\ Direc]iei pentru S\n\tate Public\ m\suri severe pentru a nu se extinde
contaminarea.

De M\n\stirea Neam] în aceast\ perioad\ î[i vor lega numele [i un grup de
preo]i refugia]i din Ardeal, care un timp au locuit în Ia[i [i li se oferea masa la
osp\t\ria Mitropoliei. Necesitatea mut\rii lor la o m\n\stire în afara ora[ului a
ap\rut deoarece locuiau în ora[ cu popula]ia civil\ [i erau expu[i la îmboln\vire
din cauza molimelor ce bântuiau. De aceea, mitropolitul Pimen a r\spuns
favorabil solicit\rii acestor preo]i, din 12 martie 1917, de a se muta la Neam],
aprobând [ederea lor la Schitul Vovidenia, ce apar]inea m\n\stirii. Solicitarea a
fost semnat\ de 15 preo]i de unde deducem care era num\rul lor. Între ei se aflau
Emil Gheaga, Constantin Popescu, Marin M. Ionescu, Vasile T. Popescu,
Severian Nicolaescu, Ioan Mircea, Trandafir Dragomirescu, {tefan Br\tulescu.
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Despre rolul însemnat în M\n\stirea Neam] al acestor preo]i refugia]i afl\m
din coresponden]a din 25 aprilie 1917 a Comitetului de Conducere al Osp\t\riei
preo]ilor refugia]i cu mitropolitul Pimen în care ace[tia, încânta]i de sugestia
mitropolitului de a ]ine [ez\tori [i prelegeri populare cu solda]ii invalizi din
spitalul m\n\stirii, stabiliser\ deja un program [i o ordine a preo]ilor ce vor ]ine
aceste prelegeri. Tematica lor a fost foarte variat\: 1. Sfaturi religios-morale
referitoare la via]a de familie; 2. Din via]a lui {tefan cel Mare; 3. Despre agri-
cultur\ [i pomicultur\; 4. Despre puterea credin]ei în r\zboi; 5. Via]a româneasc\
în Ardeal etc.

În 13 iulie 1917, spitalul din M\n\stirea Neam] a trecut în administra]ia
Societ\]ii Invalizilor. Stare]ul Meletie [i-a dat demisia din func]ia de admi-
nistrator. La 26 martie 1918 se va face evacuarea solda]ilor invalizi din
m\n\stire.

Referitor la M\n\stirea Neam] mai afl\m c\ la 24 ianuarie 1918 se afla
cantonat în m\n\stire batalionul Vân\tori de Munte.

Un alt spital în aceea[i regiune a fost înfiin]at la M\n\stirea Secu, cum reiese
din raportul 236 al m\n\stirii c\tre mitropolitul Pimen, în 13 septembrie 1916.
Stare]ul Ilarion B\l\i]\ arat\ în raport c\ în m\n\stire a venit prefectul jude]ului
Neam] înso]it de alte oficialit\]i cu ordinul de a înfiin]a un spital de convalescen]i
cu o capacitate de 80-100 de locuri. În consecin]\, spa]iul fiind disponibil, s-au
alocat spitalului arhondaricul, câteva chilii [i casele din afara incintei m\n\stirii.
Tot acum stare]ul a fost numit administratorul spitalului. Animat de o profund\
bucurie c\ [i m\n\stirea sa contribuie la ajutorarea armatei m\rturise[te: „Înalt
Prea Sfin]ite St\pâne sunt vesel c\ [i eu dimpreun\ cu c\lug\rii b\trâni vom
aduce un mic serviciu patriei”11. El spune aici doar despre c\lug\rii b\trâni
pentru c\ ceilal]i erau pleca]i în serviciul Crucii Ro[ii.

Informa]ii prea multe nu avem despre spital, îns\ mai afl\m din raportul 60 al
M\n\stirii Secu din 10 aprilie 1917 c\tre mitropolit, c\ spitalul înc\ func]iona [i
c\ stare]ul Ilarion avea nevoie de Vichentie M\l\u pentru a-l ajuta în calitate de
infirmier, propunând înlocuirea acestuia la spitalul de campanie nr. 2 din
Dorohoi cu monahul Ghenadie a Ilinc\i. Dup\ îndelungi insisten]e ale stare]ului
Ilarion, Vichentie a r\mas tot în spitalul de campanie, a[a cum a preferat
conducerea spitalului [i mai ales el însu[i, argumentând c\ se afl\ acolo de la
începutul campaniei [i nu poate p\r\si misiunea început\.

Spitalul deschis în M\n\stirea Bistri]a la începutul r\zboiului a fost cedat de
Crucea Ro[ie spitalului rus num\rul 51 de boli infec]ioase. În acest spital pe
lâng\ solda]ii ru[i erau primi]i [i îngriji]i [i s\teni atin[i de boli infec]ioase. Acest
spital rus a plecat din m\n\stire în primele zile ale lunii decembrie [i, începând
cu 5 decembrie 1916, M\n\stirea Bistri]a a g\zduit spitalul nr. 155, refugiat din
Ploie[ti. Din raportul cu nr. 2 din 11 martie 1917 afl\m c\ în spital erau 90 de
r\ni]i. Personalul medical era alc\tuit dintr-un doctorand, doi interni, surori de
caritate [i infirmiere. 

11 Ibidem, vol. I, emis nr. 236, intrare 2068.
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Înainte de a ne îndrepta aten]ia asupra regiunii Boto[ani, trebuie s\ amintim
[i de m\n\stirea, schit la vremea aceea, ce avea s\ devin\ marea lavr\ de
spiritualitate a Moldovei. Ne referim bineîn]eles la Sih\stria [i la Ioanichie
Moroi, cel ce a fost întemeietorul acestei lavre [i duhovnicul P\rintelui Ilie
Cleopa. Suflet profund devotat vie]ii monahale a luptat ca acel schit, dependent
de M\n\stirea Secu, s\ devin\ un loc binecuvântat de Dumnezeu. Format la
Athos, marele duhovnic Ioanichie se afla  bolnav în vremea r\zboiului, cu pu]ini
vie]uitori, dintre care cei r\ma[i nici unul hirotonit. Doar Damaschin Trofin, aflat
în spitalul de campanie nr. 1 din Vaslui, era hirotonit. Pus în situa]ia c\ nu avea
cine sluji la biseric\, conduc\torul schitului, cum se numea ieroschimonahul
Ioanichie, a cerut mitropolitului s\-i fie trimis înapoi la schit ieromonahul
Damaschin pentru slujbe [i pentru administrarea schitului, considerându-l cel
mai potrivit pentru a-l înlocui.

Mergând spre Boto[ani ne oprim aten]ia asupra m\n\stirii de maici Agafton,
m\n\stire care a dat multe c\lug\ri]e pentru Crucea Ro[ie al\turi de m\n\stirile
Agapia [i V\ratic.

Dintr-o coresponden]\ a Comitetului Regional de Ac]iune Boto[ani cu mi-
tropolitul Pimen din 12 august 1916 afl\m c\ acest comitet a dorit în repetate
rânduri s\ înfiin]eze la Agafton un spital, îns\ mitropolitul a destinat aceast\
m\n\stire spre a fi atelier de pansamente [i haine pentru armat\. De aceea, în
m\n\stire s-au lucrat ciorapi, m\nu[i [i alte articole de îmbr\c\minte. Societatea
Mama R\ni]ilor a adus pânz\ din care s-au lucrat 300 de c\m\[i [i 300 de perechi
de pantaloni.

De la 1 ianuarie 1917 pân\ în luna iulie, când a plecat iar\[i pe front, în
m\n\stire a cantonat pentru refacere Regimentul 29 Infanterie. Li s-a pus la dis-
pozi]ie arhondaricul, atelierul, parte din chiliile maicilor, iar ele s-au îngr\m\dit
în cealalt\ parte a m\n\stirii. Astfel li s-a înlesnit tot ce era posibil pentru timpul
iernii. Când acest regiment a plecat pe front în locul s\u au venit Regimentele 4
Obuziere [i 36 Constan]a. Regimentele au stat pân\ la 15 martie acela[i an.

În aceea[i perioad\ a venit în m\n\stire un grup de 115 refugia]i pentru care
s-au f\cut sacrificii mari pentru a li se asigura cazare, înc\lzire [i hran\ al\turi de
regimentele de armat\ [i de c\lug\ri]ele care [i ele erau în num\r mare,
aproximativ 100.

Alt\ m\n\stire din aceea[i zon\ cu implica]ii asem\n\toare în acest r\zboi a
fost M\n\stirea Vorona, m\n\stire de c\lug\ri în care a fost ad\postit\ o colonie
de 60 de refugia]i, de la 14 ianuarie 1917 pân\ la 1 octombrie acela[i an. Aceast\
colonie a primit din partea m\n\stirii o parcel\ de p\mânt pe care a cultivat
zarzavaturi, cartofi, fasole [i altele necesare alimenta]iei. Conduc\torul coloniei a
fost institutorul Alecsandru Georgescu din Craiova. Între ace[ti refugia]i se aflau
[i elevi, de aceea parte din refugia]i constituiau colonia [colar\, motiv pentru care
Ministerul Instruc]iunii [i al Cultelor a trimis un profesor în m\n\stire pentru ca
procesul educa]ional s\ continuie.

Stare]ul Protosinghel Nifon Ioni]\ ne informeaz\ c\ în m\n\stire în 22 august
1917 a venit [i un batalion de ru[i, care a ocupat for]at toate od\ile libere. Scopul
prezen]ei lor în zona era de a construi o [osea prin p\dure pân\ la Hârl\u.
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Din M\n\stirea Vorona au fost la Crucea Ro[ie Ieroschim. Gherasim
Antonoaie, Isaia Malainic, Ierodiac. Ghenadie Verenciuc [i monahul Pangratie
Dumbr\veanu.

La 2 septembrie 1916, o comisie din partea Ministerului de R\zboi sose[te [i
la M\n\stirea Gorovei cu scopul de a organiza un spital cu 100 de paturi. În acest
moment, stare]ul Ioanichie Irimiciuc se afla într-o situa]ie de r\scruce: pe de o
parte responsabilitatea spitalului [i a m\n\stirii, pe de alta solicitarea arhimandritului
Teoctist Stupcanu pentru serviciul Crucea Ro[ie. De aceea, prin raportul 99 c\tre
mitropolitul Pimen, explic\ situa]ia [i a[teapt\ o dispozi]ie. Cum era de a[teptat,
pentru stare] rezolu]ia a fost de a r\mâne în m\n\stire administrator al spitalului.

În prim\vara anului 1917, luna februarie-martie, stare]ul informeaz\ c\ în
m\n\stire au fost adu[i 200 de prizonieri unguri ce erau p\zi]i doar de 11 solda]i
români. Ace[ti prizonieri provocau mult\ dezordine în m\n\stire: au spart
pivni]a, au furat sârma de telefon etc. La unul dintre ei au fost g\site h\r]i cu
teritoriul ]\rii noastre [i s-a constatat c\ era spion. Dat\ fiind situa]ia, stare]ul s-a
adresat mitropolitului pentru a-i scoate din m\n\stire, aceasta nefiind un loc
propriu pentru prizonieri [i mai solicit\ reînfiin]area spitalului de r\ni]i. A[adar,
pentru aceast\ perioad\ activitatea spitalului încetase.

Dintr-un alt raport al stare]ului c\tre mitropolit din 20 august 1917 afl\m c\
în zilele de 11-14 august sta]ionase în m\n\stire [i împrejurimi Brigada 31
artilerie Rus\, iar în ziua de 20 august fusese anun]at\ telefonic venirea unui
Regiment de cazaci ru[i. Cuvintele stare]ului din raport sunt gr\itoare pentru
situa]ia în care se afla m\n\stirea: „Lupte îngrozitoare se dau în preajma fron-
tierei, aeroplane du[mane zilnic cutremur\ v\zduhul de obuze din care unele se
sparg împrejurul m\n\stirii gre[ind ]inta”12. Dat\ fiind situa]ia, stare]ul cere sfat
mitropolitului, iar acesta spune s\ r\mân\ pe loc cu to]i c\lug\rii.

Dintr-un alt raport al M\n\stirii Gorovei afl\m c\ frontul unde se d\deau
luptele între ru[i [i trupele germane era la 14 km de m\n\stire. Suportul moral dat
de c\lug\rii m\n\stirii a fost considerabil pentru lini[tirea spiritelor în rândul
popula]iei de prin satele vecine, care era îngrozit\ de retragerea for]at\ a armatei
ruse de pe frontul din apropiere. Retragerea ru[ilor însemna jaf general [i prad\.
În aceast\ atmosfer\ terifiant\, m\n\stirea a constituit singurul loc în care
oamenii regiunii se opreau. M\n\stirea Gorovei, în pofida a tot ce se întâmpla,
nici o singur\ zi nu [i-a întrerupt slujbele biserice[ti, iar clopotele sunau ca în
timp de pace. Uneori îns\ sunetul lor era amestecat cu artileria antiaerian\ ce
ac]iona din m\n\stire asupra avioanelor du[mane, care cercetau p\durea din
împrejurimi.

Sunt m\n\stiri [i din Suceava care au organizat spitale [i au ajutat popula]ia
refugiat\. La M\n\stirea Slatina a fost organizat un spital mai mic, îns\ nu [tim
de câte persoane. Din raportul 70 al stare]ului m\n\stirii, Vasian Bucovineanu,
din 21 octombrie, afl\m c\ spitalul din m\n\stire se mutase în comuna Lespezi
din cauza mut\rii frontului. Iar în raportul 83 spune: „V\ supun la cuno[tin]\ c\
spitalul ce exist\ aici [i care fusese câtva timp închis, s-a redeschis iar\[i înc\ de

12 Ibidem, vol. VI, raport 55, intrare 1457/24.08.1917.
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la 1 decembrie pentru unele boli contagioase ce bântuie prin împrejurimi, cât [i
pentru r\ni]ii care ies de prin alte spitale [i care sunt pe cale de vindecare; [i dup\
cum asigur\ domnul medic de aici, se fac preg\tiri spre a se aduce mai mul]i
r\ni]i la acest spital”13.

Mai informeaz\ stare]ul Vasian c\ a fost numit duhovnicul acestui spital la
începutul r\zboiului în toamna anului 1916 [i a desf\[urat aceast\ activitate pân\
în 1918. Într-un memoriu din 14 aprilie 1918, stare]ul spune c\ a servit [i serve[te
înc\ în calitate de duhovnic al spitalului.

În m\n\stire au fost g\zdui]i [i hr\ni]i tineri, intelectuali [i oamenii din popor,
to]i bucovineni, care de la începutul r\zboiului au trecut în Patria Mam\, spre a o
servi. Printre ace[tia au fost patru familii, care au r\mas timp de un an în
m\n\stire. La ace[tia s-au mai ad\ugat patru familii din Dorna. Unii din copiii
acestor familii au r\mas orfani [i au continuat s\ fie ad\posti]i [i crescu]i în
m\n\stire.

M\n\stirea a fost vizitat\ de M.S. Regina Maria înso]it\ de A.S. Regale
Principesele Elisabeta [i M\rioara, apoi de Alte]ele lor Regale Principii Carol [i
Neculai.

La M\n\stirea Râ[ca a fost, de asemenea, un spital pentru r\ni]i. Din raportul
54 al stare]ului Pangratie din 26 octombrie 1916 afl\m c\ în spital se aflau 33
r\ni]i. Pentru anul urm\tor, datorit\ unui alt raport cu nr. 20, din 6 iulie, afl\m c\
prefectul a hot\rât mutarea solda]ilor r\ni]i la F\lticeni [i înfiin]area unui spital
de tuberculo[i în m\n\stire. Acest spital a func]ionat pân\ la 15 iunie 1918 când a
fost desfiin]at.

Îndreptându-ne acum aten]ia c\tre capitala Moldovei trebuie s\ spunem c\
atât m\n\stirile din ora[ cât [i cele de pe colinele Ia[ului au contribuit [i ele
al\turi de spitalele ie[ene la buna desf\[urare a activit\]ii pe toat\ perioada
r\zboiului.

La M\n\stirea Galata s-a înfiin]at la 1 decembrie 1916 spitalul militar nr. 7
de contagio[i (holer\, tifos exantematic etc). Acest spital a avut preot duhovnic
pe Dem. I. Dumitrescu din Prahova care lucrase de la înfiin]are cinci luni f\r\
nici o indemniza]ie, în mod voluntar. De aceea, administra]ia spitalului solicit\
într-un raport din luna aprilie 1917 asimilarea acestui preot cu cei mobiliza]i, ca
o mic\ recompens\ a activit\]ii sale, ce a impresionat atât personalul francez cât
[i pe cel român.

O implicare substan]ial\ a avut M\n\stirea Cet\]uia, care înainte de r\zboi a
g\zduit c\lug\rii din întreaga eparhie, ce veniser\ pentru cursurile de infirmieri la
Ia[i.

Localul M\n\stirii Cet\]uia, afar\ de 10 chilii mici oprite pentru p\rin]ii
r\ma[i în m\n\stire, a fost pus la dispozi]ia urm\toarelor institu]ii create pentru a
servi ]ara în timpul r\zboiului:

- Prima a fost [coala „Regina Maria” pentru automobilele sanitare, ce a folosit
m\n\stirea din 17 decembrie 1916 pân\ la 20 aprilie 1917. Comandantul [colii a
fost Dl. C\pitan Sturdza. 

13 Ibidem, vol. III, raport 83, intrare 3/3.01.1917.
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-De la 20 aprilie 1917 pân\ în februarie 1918 în m\n\stire a func]ionat
Spitalul de Convalescen]i „Regina Maria”. Spitalul a fost condus de la înfiin]are
pân\ la 1 noiembrie 1917 de D-na Maria Cantacuzino [i D-na N. Pruncu, iar de la
aceast\ dat\ pân\ la desfiin]are de Dl. {t. Sandu. În acest spital s-au tratat cca 700
de convalescen]i.

-Începând cu 1 februarie 1918 a func]ionat o Infirmerie de Ochi la Tei[-
Frumoasa sub comanda D-lui Col. Dr. Staicovici, care a continuat s\ func]ioneze
în aceast\ m\n\stire cu o anex\ de 200 de oameni în permanen]\ sub con-
ducerea D-lui Farmacist Sublt. C.N. Ionescu.

- M\n\stirea a între]inut, de la începutul evacu\rii Munteniei pân\ la sfâr[itul
r\zboiului, 15 b\ie]i refugia]i din jude]ul Prahova [i doi b\trâni din jude]ul Tulcea.

-Pe o parte din terenul m\n\stirii au sta]ionat coloane [i trupe militare. Pe
acest teren s-au construit 20-25 bar\ci pentru ad\postirea trupelor. Din raportul
54 cu data 13 aprilie 1918 afl\m c\ în m\n\stire se afla Regimentul 2 Gr\niceri.

-M\n\stirea a dat 20-25 ha p\mânt Infirmeriei pentru Ochi – Tei[-Frumoasa
pentru a fi cultivat cu porumb [i zarzavaturi necesare alimenta]iei pacien]ilor,
foarte numero[i, în num\r de pân\ la 1400.

-De asemenea, au mai fost ajuta]i cu alimente [i refugia]i din împrejurimi, o
parte gratuit, o parte la pre]uri foarte mici. Stare]ul Protos. Daniil Ciubotaru ne
informeaz\ c\ în serviciul Crucea Ro[ie au fost 9 p\rin]i între care [i el însu[i în
calitate de infirmier pân\ la 1 ianuarie 1917 [i preot-duhovnic al Spitalului de
Campanie nr. 3 pân\ la 20 martie 1917.

{i la Golia exista un centru de invalizi [i un spital, [tire pe care o afl\m dintr-o
coresponden]\ a mitropolitului Pimen cu prefectul ora[ului Ia[i din 15 februarie
1918.

La Schitul „Sf. Ioan” de la Bucium a fost cazat o parte din personalul de la
Crucea Ro[ie rus\, care ini]ial trebuia s\ locuiasc\ în sta]iunea Socola, îns\ din
lipsa unei cl\diri s-a apelat la stare]ul schitului pentru a pune la dispozi]ie
arhondaricul, care oricum st\tea neutilizat. 

De un mare ajutor în toat\ aceast\ vreme a fost [i prezen]a a dou\ mari
personalit\]i în rândurile solda]ilor r\ni]i de prin spitale sau m\n\stiri: Regina
Maria [i mitropolitul Pimen. Ei au cercetat solda]ii, i-au îmb\rb\tat, le-au oferit
daruri, îns\ de acela[i mare ajutor, de data aceasta pentru noi cei de azi, sunt
m\rturiile lor scrise care ne ajut\ s\ în]elegem sacrificiile vremii. Vom reda în
continuare cuvintele Reginei Maria, care printr-o scrisoare, de o rar\ frumuse]e,
c\tre na]iune, intitulat\ „Cei ce nu trebuiesc uita]i” face un apel de ajutor pentru
solda]ii prizonieri: „{i totu[i obrazul lor e tân\r. Sub gene trebuia s\ le
str\luceasc\ lumina [i zâmbet s\ le joace pe buz\. Dar ei nu au nici zâmbet, nici
lumin\, bra]ele le cad într-un gest bizar, spânzurate de-a lungul trupului, ca ni[te
ramuri frânte, degetele se strâng ca în frigurile unei revolte, de[i aceste mâini nu
sunt ridicate nici pentru rug\ciune, nici pentru ap\rare – c\ci prizonieri sunt
oamenii pe care-i v\d – prizonieri pe p\mânt str\in, prizonieri!… Prim\vara îi
rev\d când se desfat\ p\mântul, dar rândurile li s-au r\rit [i eu în]eleg c\ mul]i
din cei pierdu]i odinioar\, cu ochi spre orizont sunt închi[i ast\zi, în gropi f\r\
cruci, sub cer înstr\inat… sub glie str\in\… Inima mi-e grea de gândul triste]ii
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lor pierdute, grea de am\r\ciunea lor îngropat\, grea de fiorul c\ niciodat\ nu se
vor mai întoarce la pragul c\minului lor, ca s\ asculte în amurg cântecele satului
de sub munte… În]eleg acum c\ prim\vara e un chin pentru ei, c\ fiecare floare e
un spin, o amintire îndurerat\, c\ fiecare pas\re care plute[te în v\zduh cu aripi
slobode le face robia mai grea…”14.

A doua m\rturie este cea a mitropolitului Moldovei, Pimen Georgescu, care în
capela spitalului din Seminarul „Veniamin Costachi” se adresa solda]ilor r\ni]i:
„Niciodat\ nu am sim]it în sufletul meu un fior mai p\trunz\tor, ca la slujba de azi.
Nici în bisericile mitropolitane, nici în m\n\stirile mari, nici în bisericile din ora[e
[i din sate, nu mi-a fost dat s\ simt o mai mare mi[care sufleteasc\, ca la slujba
Sfintei Liturghii de azi. {i am convingerea c\ foarte pu]ini slujitori biserice[ti au
avut ocazia ca la slujba liturghiei s\ aib\ numai osta[i r\ni]i [i de curând sosi]i de
pe câmpul de lupt\. […] }ara noastr\ nu a intrat în r\zboi cu gândul ca voi osta[ii
ei s\ jefui]i de la al]ii, ci s\ dezrobi]i p\mântul str\mo[esc [i s\ ni se fac\ dreptate,
c\ci drept e Dumnezeu [i Dumnezeu e cu noi”15.

Biserica în tot ansamblul ei s-a implicat considerabil în aceast\ vreme a
r\zboiului, de aceea contribu]ia sa trebuie cunoscut\, pre]uit\ [i mai ales s\
constituie genera]iilor prezente [i viitoare un model de conlucrare la prop\[irea
na]iunii.

14 Ibidem, vol. VIII.
15 Ibidem, vol. III.



251ISTORIE {I ACTUALITATE ECLESIAL|

The contribution of the monks from the Metropolitanate 
of Moldavia in conforting the sufferences during the First World War

The contribution of the Metropolitanate of Moldavia during the First World War

is a very important one for the country. In those difficult times, Metropolitan Pimen

Georgescu had to play a significant role through the presence of the Church in the

society. From material help for the War Fleet to charity concerts and other cultural

manifestations, all these were great initiatives to help the Romanians to understand

the noble ideals of freedom and national unity. 

The social involvement of the Church was also manifest through the big number

of monks and nuns that worked into the sanitary field.

The author of this study searches through the Archive of the Archdiocese of Iassy

to discover the correspondence of the Metropolitan Pimen Georgescu and other ecle-

sial personalities with the Army and the invaluable presence of the Church in all the

fields of the society (hospitals, orphanages, elder hostels et caetera).       


