
Sf. Ioan a intrat în monahism la vârsta 
de 16 ani, fiind ucenic al avvei 
Martirie din Muntele Sinai. A 

primit tunderea în monahism la vârsta de 
20 de ani. 

După moartea avvei Martirie, Sf. Ioan 
s‑a decis să urmeze calea eremitică, 
retrăgându‑se într‑o chilie la 8 km de 
Muntele Sinai. Regimul său de viaţă era 
foarte auster. Din cuprinsul „Scării” reiese 
că şi‑a supus trupul şi sufletul celor mai 
aspre nevoinţe. Prin contemplaţie şi 
rugăciune a dobândit curăţia inimii şi 
experierea prezenţei lui Dumnezeu şi a 
îngerilor. În această atmosferă duhovni‑
cească se întreţinea cu citirea Sfintei 
Scripturi şi a operelor Sfinţilor Părinţi, 
ajungând unul dintre cei mai învăţaţi 
monahi ai timpului său. De aici şi su‑
pranumele de Scolasticul (învăţătorul).

După 40 de ani petrecuţi în pustie, la 
vârsta de 75 de ani, împlinind rugămintea 
monahilor din Mănăstirea Sinai, a acceptat 
să revină ‑ ca egumen ‑ în chinovie. Sf. Ioan 

Duminica Sfântului 
Cuvios ioan sCărarul

nu a condus foarte mult timp mănăstirea, 
revenind la viaţa anahoretică. În locul său, 
l‑a lăsat egumen pe fratele său Gheorghe, 
căruia i‑a proorocit că va muri la mai puţin 
de un an după moartea sa; profeţie care s‑a 
adeverit. Sfântul Ioan Scărarul a murit în 
anul 680.

Lucrarea sa „Scara” zugrăveşte modul 
său exemplar de a gândi şi de a trăi, pe de o 
parte, iar pe de alta, sintetizează principiile 
vieţii creştine. Profunzimea exegezei 
acestui urcuş duhovnicesc, format din trei‑
zeci de trepte, este expresia metamorfozată 
a propriilor sale trăiri dobândite în isihie 
prin stăruinţă, prin despătimire, prin 
înfrânare, prin post, prin priveghere şi 
rugăciune.

Lucrarea este considerată a fi jurnalul 
vieţii sale. Primii destinatari ai cărţii au 
fost călugării din Mănăstirea Rait. Autorul 
„Scării”este unul dintre cei mai mari sfinţi 
ai Bisericii, iar pomenirea sa se face în două 
zile de peste an: pe 30 martie şi în duminica 
a patra a Postului Mare. ❖
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Duminica a patra Din post
(a Sf. Cuv. Ioan Scăraruli)

Odovania praznicului Bunei Vestiri 
soborul sf. arh. Gavril 

sf. mc.montanus preotul  
şi soţia sa, MaxiMa; 

sfinţii 26 de Mucenici din Goţia

„Iar după ce a intrat în casă, 
ucenicii Lui L-au întrebat, de o 
parte: Pentru ce noi n-am putut 

să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai 
cu rugăciune şi cu post.” (Marcu 9, 28-29)

Din istorisirile Sfintei Scripturi înţelegem 
că spusele despre diavoli nu sunt închipuiri 
copilăreşti, de natură legendară. Diavolii 
sunt acei îngeri căzuţi din Cer pentru că 
s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. 
Demonii sunt o realitate dramatică a lumii, 
supăraţi pe Dumnezeu şi invidioşi pe 
oameni. Ei caută să câştige adepţi de 
partea lor şi să desfigureze creaţia. Satana, 
care i-a ispitit pe strămoşi în Rai, pe dreptul 
Iov, a căutat să-L tragă de partea lui chiar 
şi pe Mântuitorul Iisus Hristos. Având ca 
obiectiv distrugerea, diavolul goleşte viaţa 
sufletească de orice conţinut moral, sănătos 
şi o duce la o stare de platitudine şi în-
tuneric. El este asemenea femeii din 
Apocalipsă, împodobită cu aur şi cu pietre 
scumpe, având în mână o cupă de aur plină 
de urâciunile şi necurăţiile desfrânării sale 
(Apoc. 17, 4).

Sfânta Evanghelie de astăzi ne istoriseşte 
cum Mântuitorul vindecă un tânăr chinuit 
de un duh mut. Domnul ne arată că acest 
fel de demoni pot fi izgoniţi cu arma 
rugăciunii şi a postului. Datori suntem să 
ne împotrivim celui viclean şi să ne 
încredem în Fiul lui Dumnezeu care S-a 
întrupat să strice lucrurile celui viclean. 

Tot în această Duminică, Biserica ne 
pune înainte icoana Sfântului Ioan 
Scărarul, ascetul veacului al VI-lea care a 
reuşit să adune toată învăţătura sinaitică 
în minunata sa carte intitulată „Scara”. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Cel mai probabil, Sfântul Ioan Scărarul s-a născut în jurul anului 580, după unii în Palestina. 
Contemporan cu Sf. Maxim Mărturisitorul (580-662), Sf. Ioan a realizat o sinteză ascetică  

a ceea ce Sf. Maxim Mărturisitorul a formulat dogmatic.

Numai cu post  
şi rugăciune



Al treilea Patriarh al României a avut  
o activitate importantă în apărarea  

şi afirmarea ortodoxiei româneşti  
în vremuri grele. Anul 2017 a fost declarat 

„Anul comemorativ Justinian Patriarhul  
şi al Apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului în Patriarhia Română”. 

Ioan Marina s‑a născut la 22 februarie 
1901, în satul Suieşti, din judeţul 
Vâlcea, în familia unor agricultori, 

buni creştini, de la care a moştenit 
educaţia creştină şi calităţile de bun 
administrator. 

„Preoţia mea – mărturisea el – a fost 
visul sfânt al mamei mele şi primii paşi 
pe drumul înţelegerii slujirii lui Dum‑
nezeu printre oameni i‑am făcut sub 
călăuzirea ei curată şi evlavioasă. Am 
avut privilegiul să respir în casa părinţilor 
mei duhul unui creştinism autentic, 
întemeiat pe faptele iubirii lui Dumnezeu 
şi aproapele. Mireasma acestui duh din 
căminul copilăriei mele, moştenit de la 
bunicii, moşii şi strămoşii mei, vrednici 
slujitori ai Bisericii şi ai ţării, pomeniţi 
întotdeauna la mari praznice de cre‑
dincioasa mea mama, cu evocări despre 
trecutul lor religios şi patriotic, nu s‑a 
dezlipit de mine niciodată”. (Almanah 
Bisericesc, 2001) 
Preotul şi învăţătorul Ioan Marina

În perioada 1915 – 1923 a studiat la 
Seminarul teologic Sfântul Nicolae din 
Râmnicu Vâlcea, apoi a urmat cursurile 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
devenind licenţiat în teologie în anul 1929. 
În perioada 1923 – 1926 a fost învăţător la 
sat, în judeţul Vâlcea; în 1924 s‑a căsătorit 
cu Lucreţia Popescu şi a devenit preot în 
satul Băbeni. În 1932 este numit director 
al Seminarului pe care îl absolvise. 

La vârsta de 34 ani a suferit pierderea 
soţiei în data de 18 noiembrie 1935, ur‑
mând să crească singur cei doi copii ai 
săi: Silvia şi Ovidiu. La 25 august 1939 
preotul Ioan Marina a fost mutat de la 
direcţia seminarului la conducerea 
tipografiei eparhiale. 
Preasfinţitul Justinian Vasluianul

La propunerea Mitropolitului Irineu 
Mihălcescu, Sfântul Sinod, în şedinţa din 
30 iulie 1945, a aprobat alegerea preotului 
Ioan Marina în cel de-al doilea post de 
arhiereu‑vicar, nou înfiinţat, la Mitropolia 
Moldovei, şi i‑a acordat rangul ierarhic de 
Arhiereu, cu titulatura de Vasluianul. 

Mitropolitul Justinian
În data de 16 august 1947, mitropolitul 

Irineu Mihălcescu, fiind înaintat în vârstă 

Anul comemorativ Justinian Patriarhul

26 martie 2017 – 40 de ani de la pleCarea  
la domnul a patriarhului Justinian marina

şi bolnav, s‑a retras din scaun. Arhiereul‑
vicar Justinian Vasluianul a fost numit de 
Patriarhul Nicodim locţiitor al scaunului 
mitopolitan, până la alegerea titularului. 
Întrunit la Bucureşti, în ziua de 19 
noiembrie 1947, sub preşedinţia Mitro‑
politului Nicolae Bălan al Ardealului, 
Colegiul Electoral Bisericesc l‑a ales ca 
Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al 
Moldovei pe arhiereul Justinian Marina. 
În cei trei ani cât a păstorit la Iaşi ca 
arhiereu‑vicar şi apoi mitropolit al 
Moldovei, PS Justinian a depus eforturi 
imense pentru refacerea Eparhiei, crunt 
lovită de război şi pârjolită de secetă. 

Patriarhul Justinian Marina
La data de 27 februarie 1948, Patriarhul 

Nicodim Munteanu a trecut la cele 
veşnice, la vârsta de 83 de ani. Colegiul 
Electoral Bisericesc, întrunit în capitala 
ţării, la 24 mai 1948, a ales arhiepiscop al 
Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei 
şi patriarh al României pe mitropolitul 
Moldovei Justinian Marina, care s‑a arătat 
vrednic prin statornicia sa în dreapta 
credinţă, prin lucrarea fără preget în 
slujirile sale de până acum, printr‑o muncă 
rodnică în folosul poporului şi al Bisericii, 
printr‑o blândeţe părintească îndeajuns 
de cunoscută, dând, întru îndeplinirea 
tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la 
care a fost chemat, dovezi de neclintită 
ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de 
supunere faţă de legile ţării (din Gramata 
Sinodală de instalare). 

În 29 de ani de patriarhat au avut loc o 
seamă de evenimente care au crescut 

prestigiul Ortodoxiei româneşti în lumea 
creştină şi l‑au făcut pe Patriarhul Jus‑
tinian o figură reprezentativă a întregii 
ortodoxii: 

✥ Canonizarea primilor Sfinţi 
Români (1955) şi generalizarea cultului 
sfinţilor ale căror moaşte se găsesc în 
ţara noastră; 

✥ Înfiinţarea unor aşezăminte sociale 
pentru clericii bătrâni şi bolnavi; 

✥ Reorganizarea învăţământului 
teologic ortodox (1948); 

✥ Revenirea a 37 de preoţi şi protopopi 
greco‑catolici, în cadrul Bisericii Ortodoxe 
Române (1 octombrie 1948); 

✥ Întreţinerea legăturilor cu Biseri‑
cile Ortodoxe surori şi cu alte Biserici 
creştine; 

✥ Iniţierea unor relaţii cu Bisericile 
Vechi Orientale, prin vizite reciproce; 

✥ Reintrarea Bisericii Ortodoxe 
Române în Consiliul Mondial al 
Bisericilor (1961); 

✥ Activitate tipografică importantă: 
Biblia Sinodală (1968 şi 1975), multe cărţi 
de cult, lucrări, periodice, traduceri. 

✥ Locaşe de cult: s‑au construit din 
temelie 302 biserici şi au fost reparate sau 
restaurate alte 2345 biserici. 

Patriarhul Justinian a fost ţinut la 
domiciliu forţat, la schitul Dragoslavele, 
timp de 6 luni, atunci când a protestat 
împotriva Decretului 410 din 19 noiembrie 
1959, care prevedea că puteau fi primite 
în monahism doar persoanele care au 
împlinit vârstă de 55 de ani, bărbaţii, şi de 
50 de ani femeile, şi în baza căruia, au 
fost scoşi din mănăstiri aproximativ 5.000 
de monahi şi monahii. 

„Cu mult curaj şi echilibru, diplomaţie 
şi tenacitate, a încercat să apere Biserica 
de loviturile sistematice ale puterii 
politice, alegând calea unei dârze re‑
zistente, camuflate sub un discurs «fa‑
vorabil» pentru liderii comunişti. S‑a 
opus din răsputeri abuzurilor şi 
ingerinţelor partidului‑stat în viaţa 
Bisericii şi încercării acestuia de a 
transforma Biserica într‑o instituţie 
neputincioasă, tolerată şi discreditată, 
cu un rol nesemnificativ în societate”. 
(Părintele Patriarh Daniel) 

Patriarhul Justinian a încetat din viaţă în 
data de 26 martie 1977, la vârstă de 76 de 
ani, după o lungă perioadă de spitalizare. A 
fost depus într‑un mormânt în zidul interior 
al Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti. 
(Sorin Ioniţe ‑ „116 ani de la naşterea 
Patriarhului Justinian Marina”) ❖

Sursa – basilica.ro



„Hristos nu s-a urcat întîmplător pe cruce: 
curajul îndurării unor suferinţe cumplite  

a fost singura cale prin care a putut arăta 
că s-a făcut om cu adevărat, în întregime; 

prin care şi-a putut dovedi buna-credinţă.” 
Pr. Nicolae Steinhardt

Nicu Steinhardt se naşte la 29 Iulie 
1912 în localitatea Pantelimon, 
lângă Bucureşti. Personalitate 

complexă, de o erudiţie remarcabilă, 
ajunge în 1960 în închisorile comuniste. 
Deşi evreu, este ‑ culmea!, condamnat în 
procesul lotului Noica‑Pillat, al intelec‑
tualilor mistico‑legionari.

A fost întemniţat la Jilava, Gherla, 
Aiud. Primeşte botezul creştin în 1960 la 
Jilava de la părintele Mina Dobzeu. După 
eliberare va scrie „Jurnalul fericirii”, căci 
din închisoare va ieşi alt om: un creştin 
luminat. Hristos va fi cel care i‑a mângâiat 
anii grei de temniţă. Prin anii 70 ajunge la 
mănăstirea Rohia, unde va primi tunderea 
în monahism. Până în ultima clipă a vieţii 
sale, Securitatea îl va supraveghea 

îndeaproape. Părăseşte această lume la 30 
martie 1989.

O mărturisire emoţionantă despre cel 
care a ştiut să dăruiască lumină şi în‑
credere o dă unul dintre colegii săi de 
celulă de la Gherla, Mihai Făget.

„În înfiorătoarea închisoare comunistă 
Gherla, unde supravieţuiam, s‑a înrăutăţit 
brusc regimul alimentar şi aşa precar. 
Goiciu, comandantul închisorii, îşi face 
apariţia la numărători cu figura lui 
sinistră a terorii, verificând personal 
celulele, însoţit de zbirii Somlea, Carciu, 
Bunea şi întreaga lui haită de bătăuşi, 
criminali cu simbrie abjectă al căror 
număr era strict secret. S‑au înteţit 
trierile iar percheziţiile se făceau încât în 
celule se isca nor de praf. Trierile, mijloc 
de tracasare, aveau că scop zădărnicia 
evadărilor, numai că de‑acolo nu evadau 
decât sufletele celor exterminaţi. [...] 

O astfel de triere cu „ochelari” pe 
faţă încât să nu poţi vedea nimic pe 
traseul parcurs, m‑a introdus din izolare 
într‑o camera de circa o sută de spectre 
umane. Odată intrat m‑am dumirit 
suspectat de câteva zeci de priviri care 
mă iscodeau ca un zigzag ascuţit. 

Unul din acei circa o sută  
m-a întâmpinat recomandându-se: 

Nicu Steinhardt. [...]
Mâinile lui subţiri erau oase articulate 

la o fostă cavitate pulmonară care părea 
să păstreze conturul unui corp omenesc. 
Privirea, dar mai ales glasul, făceau să 
te întrebi cum de sufletul sau nu şi‑a 
luat încă zborul din această rămăşiţă 
omenească. Serviciul necesar interior 
în această comunitate silnică se făcea 
de către cei care se ţineau încă pe 
picioare. 

Nicu Steinhardt îşi oferea puţinătatea 
lui în folosul celor ţintuiţi la pat şi făcea 
serviciul în locul acestora. De multe ori 
rămânea într‑o stare de leşin, întins pe 

ProgrAmul bisericii ŞerbAn Vodă În PerioAdA 26 mArtie - 2 APrilie 2017
ZiuA orA sluJbe/activităţi
Duminică 26 martie 0800-1200 Duminica a 4‑a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul) ‑ Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 29 martie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-2000 Denia Canonului Mare
Vineri 31 martie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-2000 Denia Acatistului Bunei Vestiri
Sâmbătă 1 aprilie  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor; Citirea sărindarelor 
 1830-1900 Vecernie
Duminică 2 aprilie 0800-1200 Duminica a 5‑a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca) ‑ Utrenia, Sf. Liturghie

orArul centrului PArohiAl Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică – clasele VII‑VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română – clasele VII‑VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. – clasa a IV‑a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică – clasele VII‑VIII Ing. Tomescu Paul

Pe 4 aprilie  
mergem la centrul  

„sf. margareta”

În sfârşit a fost stabilită data la care 
vom merge la copiii de la Centrul „Sf. 
Margareta”: marţi, 4 aprilie 2017. 

Mai avem deci timp să adunăm 
darurile pentru micuţi. Cei care vor să 
contribuie pot lăsa darul lor la biserică, 
specificând expres că acesta este destinat 
copiilor de la Centrul „Sf. Margareta” 
sau pot lua legătura cu doamna Ioana 
Rusu, coordonatoarea Sectorului Social, 
la biserică sau la numărul de telefon 
0721 258 471. Pentru cei care vor să vină 
cu noi în vizită, vă rugăm să luaţi 
legătura cu doamna Rusu. 

Prin aceşti copii Dumnezeu ne încearcă 
mila şi dragostea, pe care în acest Post se 
cuvine să le arătăm mai mult. ❖

Părintele nicolae steinhardt

un „feriCit” al înChisorilor Comuniste
jos şi după ce era adunat şi pus pe patul 
cel mai la îndemână, când după ce îşi 
revenea se ridica şi îşi continua Golgota. 
În afară de această domestică îndelet‑
nicire N. Steinhardt ţinea evidenţa 
calendaristică şi după ce zăvoarele 
scrâşneau la numărătoarea de seară, se 
urca pe un pat şi semăna lumina din 
lumina lui în cupele „auditoriului”. 

Noi, cei mai tineri, eram ca nişte 
cupe care primeau nectarul înţelepciunii 
acestui om minunat. Învăţam. Ne luăm 
notiţe pe ciob de sticlă, pe coajă de 
săpun sau pe alte obiecte, în literatură, 
istorie, limbi străine, poezie, etc. Des‑
părţirea a fost însă tot aşa de întâm‑
plătoare ca şi alcătuirea din care adun 
acum frânturile acestor dureroase 
amintiri. 

N. Steinhardt mi‑a rămas întipărit ca 
o marmoră a luminii care detaşat de 
neamul său, el intră, în comunitatea 
smereniei sincere a creştinismului ro‑
mânesc cu fapta şi cucernicia ce 
caracterizează călugărul. Acest călugăr 
doarme acum pe vecie la o mănăstire 
ortodoxă din nordul Transilvaniei.”  ❖

(Mihai Făget - Lanţul asasinilor. 
Memorii şi evocări din închisorile 
comuniste. Versuri)



contribuŢiA enoriAŞilor PArohiei ŞerbAn Vodă Pentru Anul 2017 A Fost stAbilită lA 100 lei

Chipuri  
ale Jertfei

Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi  
la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul,  

au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei 
de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, 

strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea 
nu era vrednică, au rătăcit în pustii,  

şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile 
pământului.  Evrei 11, 37,38 

Am ascultat de curând o măr‑
turisire a unuia dintre supra-
vieţuitorii închisorilor comuniste. 

Demostene Andronescu rememorează 
un episod petrecut în închisoarea de la 
Aiud. Era pedepsit la „izolare” pentru că 
nu acceptase să se supună aşa‑numitei 
reeducării. Izolarea însemna închiderea 
deţinutului într‑o celulă foarte strâmtă şi 
umedă, în care nu exista nimic altceva 
decât hârdăul. Erau obligaţi să stea în 
picioare, iar noaptea primeau un ţol pe 
care se puteau întinde direct pe ciment. 
În mod evident se urmarea exterminarea 
acestor oameni care încă mai aveau 
puterea să se opună regimului, să reziste. 
Într‑una dintre aceste celule era închis şi 
scriitorul Constantin Gane care fusese 
adus aici direct de la infirmerie. Bolnav 
fiind, acesta l‑a rugat pe gardian să‑l 
scoată de la izolare, fiindcă ajunsese la 
capătul puterilor. I‑a spus că, dacă va 
mai rămâne şi în acea noapte acolo, cu 
siguranţă va muri. Reacţia inumană a 
gardianul a declanşat revolta celorlalţi 
deţinuţi care au recurs la un protest cu 
totul neaşteptat. Au început să bată cu 
mâinile şi cu picioarele în uşile de metal 
ale celulelor, făcând un zgomot asurzitor, 
până când Moş Gane, cum îl numeau cu 
toţii, a fost scos de la izolare şi dus înapoi 
la infirmerie. Această victorie a 
solidarităţii celor slabi este impresionantă. 
Cu toţii erau în suferinţă, dar neputinţa 
acelui bătrân, ajuns la limita supor‑
tabilităţii (altminteri C. Gane a suportat 
cu multă bărbăţie închisoarea şi era 
renumit pentru buna lui dispoziţie 

susţinută şi de o constituţie fizică 
robustă), a învins orice teamă şi a învins, 
mai ales, cerbicia călăilor, cărora li s‑a 
făcut frică în faţa unui gest de un 
asemenea curaj. 

Am amintit acest episod pentru că 
destinul lui Constantin Gane este grăitor 
pentru ceea ce a însemnat martiriul în 
închisorile comuniste. Istoric, scriitor şi 
om politic de înaltă ţinută, boier de viţă 
veche, C. Gane a devenit celebru în 
perioada interbelică prin cartea sa de 
reconstituire a istoriei naţionale, „Trecute 
vieţi de doamne şi domniţe”. Intuiţia de 
scriitor l‑a îndemnat pe istoric să 
privească şi să rescrie trecutul din 
perspectiva mai puţin strălucitoare a 
doamnelor şi domniţelor românce, 
reuşind să surprindă astfel nu doar 
aspecte de viaţă privată, ci şi modele de 
credinţă, rezistenţă şi puritate sufletească 
care, de obicei, rămân în umbra istoriei 
mari. Galeria de portrete feminine 
evocate în această carte are o trăsătură  
comună. Toate aceste femei care au stat 
în preajma marilor bărbaţi ai naţiei au 
suferit. Iar suferinţa unora dintre ele are 
un caracter exemplar. S-au jertfit pe 
altarul maternităţii, au pribegit alături 
de soţii lor, au asistat neputincioase la 
nedreptăţi, la chinuri şi la durerile soţilor 
şi copiilor, le‑au păstrat vie memoria. 
Poate că figura cea mai semnificativă în 
acest sens este cea a Mariei Brâncoveanu. 
A asistat la torturarea şi uciderea 
Domnitorului, soţul ei, şi a celor patru 

fii, a pribegit în exil mulţi ani, s‑a ocupat 
de educaţia singurului nepot ce‑i mai 
rămăsese, s‑a îngrijit să aducă în ţară şi 
să îngroape în taină trupul martirului. 
Abia la începutul secolului al XX‑lea, în 
1914, s‑a descoperit inscripţia de pe 
candela din biserica Sfântul Gheorghe, 
sub care odihnea trupul marelui Voievod. 
Jertfa acestei Doamne, chiar dacă nu a 
luat chipul martiriului, este elocventă 
pentru puterea de a rezista în suferinţă a 
femeii creştine. 

Scriind aceste istorii, Constantin 
Gane nu ştia că‑i va fi dat să cunoască el 
însuşi suferinţe tot atât de cumplite. 
Arestat în 1950 la vârstă de 65 de ani şi 
condamnat la 12 ani temniţă grea, a 
murit la Aiud în 12 aprilie 1962, într-o 
joi, la 77 de ani, cu puţin timp înainte de 
eliberare. Moş Gane, cum îl numeau cei 
mai tineri, avea să devină şi el, alături de 
personajele evocate în istoriile sale un 
atlet al suferinţei, un mărturisitor al 
credinţei şi al iubirii de ţară, care a plecat 
dintre noi încununat de iubirea divină. 

În această lună marcată de sărbătoarea 
Bunei Vestiri, dar şi de omagierea 
martirilor din închisorile comuniste (9 
martie), evocarea lui Constantin Gane 
poate deveni pentru noi toţi un prilej de 
înălţare sufletească. Căci el ne‑a oferit 
spre pildă, prin opera sa de istoric şi 
scriitor, prototipuri feminine ale jertfei 
iar, prin pilda vieţii sale, ne întăreşte în 
credinţă, nădejde şi iubire.

Prof. Cristina Cioabă

P rozator şi memorialist, descendent 
din vechea familie a Găneştilor, 
s-a născut la Botoşani la 27 martie 

1885. A făcut studii de drept în Germania, 
la Rostock, luându-şi doctoratul în 1910. 
La întoarcerea în ţară lucrează 15 ani ca 
avocat la Botoşani şi Bucureşti. În 1913 se 
înscrie ca voluntar în campania militară 
din Bulgaria, apoi luptă în trupele române 
din Primul Război Mondial, experienţe pe 
care le consemnează în „Amintirile unui 
fost holeric” (1914, Premiul Academiei 
Române) şi „Prin viroage şi coclauri. 
1916–1917” (1922).

Publică proză, mai ales cu subiect 
istoric, articole, note şi cronici, cores-
pondenţă, însemnări de călătorie, piese 
de teatru, fragmente de roman în revistele 
vremii. În 1937 înfiinţează şi conduce, la 
Bucureşti, revista „Sânziana”. Ţine 
conferinţe şi între 1929 şi 1937 are o serie 
de intervenţii radiofonice pe teme istorice, 

culturale sau literare.
În 1934 devine membru al Societăţii 

Scriitorilor Români. Între anii 1940 şi 
1941, ca ambasador al României la Atena, 
pledează pentru drepturile românilor 
macedoneni. Condamnat de regimul 
comunist în 1949, moare în închisoarea 
din Aiud, la vârsta de 77 de ani, la 12 
aprilie 1962, fiind aruncat într-o groapă 
comună.

Pasionat de cunoaşterea trecutului, 
Gane întreprinde călătorii în ţară şi în 
străinătate, scotoceşte arhive şi biblioteci, 
vizitează muzee şi monumente de artă, 
consemnează tradiţia orală. În perioada 
interbelică scrie numeroase volume de 
proză istorică. Autor de succes mai cu 
seamă prin scrierile istorice dedicate 
personalităţilor feminine din istoria 
românească, amintim „Trecute vieţi de 
doamne şi domniţe” (I-III, 1932-1939, vol. 
I fiind premiat de Academia Română). ❖

cine a fost constantin gane?


