VII. Ierarhi [i slujitori ai Bisericii „Domni]a B\la[a”
1. Mitropolitul primat Calinic Miclescu (1875-11886), nou ctitor al bisericii615

C

el de-al doilea mitropolit primat al României s-a n\scut la 16 aprilie 1822
la Suceava, într-o veche familie boiereasc\, fiind fiul vornicului Scarlat Miclescu. Unchiul s\u, Sofronie Miclescu, ales la 1851 mitropolit al Moldovei, a influen]at profund caracterul tân\rului Constantin, nepotul s\u.
Îndemnat de c\tre unchiul s\u, la vremea aceea
episcop de Hu[i, viitorul ierarh a intrat în rândurile
cinului monahal, la vârsta de numai 20 de ani. {ase
ani dup\ aceea, în 1848, a fost hirotonit ieromonah
pe seama M\n\stirii Slatina, al c\rei egumen a devenit
din anul 1851. În aceast\ func]ie el a ar\tat o preocupare constant\ pentru situa]ia credincio[ilor s\i, înfiin]ând o [coal\ pentru copiii ]\ranilor dintr-un sat al
m\n\stirii M\lini.
Buna sa reputa]ie contribuie la hirotonia ca
arhiereu titular, în data de 2 februarie 1855, primind numele de Hariupoleos. Fiind perceput
de c\tre elitele politice ale vremii ca un om cu idei progresiste, a fost ales membru al Divanului
ad-hoc întrunit `n anul 1857. Importan]a sa în epoc\ este surprins\ printr-o sintagm\ inspirat\
de c\tre istoricul Nicolae Iorga, care spune c\ „tân\rul [i ml\diosul Calinic Miclescu era un ierarh ce apar]inea mai mult clasei sale decât cercului c\lug\resc în care intrase prin înrâurirea
mitropolitului Sofronie”616. O alt\ func]ie de r\spundere ce i-a fost încredin]at\ tân\rului
arhiereu, de data aceasta de c\tre unchiul s\u, a fost aceea de loc]iitor al scaunului episcopal
de Hu[i, între anii 1858 [i 1861.
Înl\turarea lui Sofronie Miclescu de la cârma Mitropoliei Moldovei, prin hot\rârea domnitorului Alexandru Ioan Cuza din anul 1860, l-a f\cut [i pe nepotul acestuia, Calinic, s\ se
întoarc\ la M\n\stirea Slatina, unde a r\mas ca egumen pân\ la anul 1863.
Acest subcapitol a fost alc\tuit pe baza urm\toarelor lucr\ri [i studii: Enciclopedia Ortodoxiei Române[ti, Editura
IBMO, Bucure[ti, 2010; Constantin C. GIURESCU (ed.), Cuvânt\rile regelui Carol I; Nicolae IORGA, Istoria Bisericii
române[ti [i a vie]ii religioase a românilor; Pr. Mircea P|CURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Editura
IBMBOR, Bucure[ti, 1994; Pr. Niculae {ERB|NESCU, „Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul centenarului 1885
- 25 aprilie - 1985”, în: Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-1985), Editura IBMBOR, Bucure[ti,
1987, pp. 41-139.
616 Nicolae IORGA, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, p. 243.
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În cei trei ani dintre înl\turarea mitropolitului Sofronie [i numirea lui Calinic, scaunul
arhiepiscopal al Ia[ilor a fost ocupat de c\tre doi arhierei titulari, cu titlul de loc]iitori, anume
Meletie Racovi]\ Sardeon [i Chesarie R\smeri]\ Sinadon. Din fericire, dizgra]ia în care c\zuse
mitropolitul Sofronie, r\posat la anul 1861, nu s-a r\sfrânt [i asupra nepotului s\u, Calinic,
numit de c\tre domnitorul Unirii loc]iitor de mitropolit la 7 mai 1863. El a primit confirmarea
în aceast\ func]ie în urma cunoscutului decret al domnitorului din 10 mai 1865, prin care se
legifera numirea mitropoli]ilor direct de c\tre [eful statului.
Înl\turarea lui Cuza de la domnie în anul urm\tor, la 11 februarie, i-a provocat nepl\ceri
[i mitropolitului Calinic. Acesta a fost atras, f\r\ a avea deplin\ cuno[tin]\ de cauz\, într-un
complot separatist, preg\tit la Ia[i de o grupare boiereasc\ avându-l în frunte pe prin]ul
Costache Moruzi. Revolta separati[tilor a fost înfrânt\ îns\ rapid de o for]\ armat\ trimis\ de
Locotenen]a domneasc\ de la Bucure[ti, iar capii r\scoalei au fost pu[i sub paz\, inclusiv mitropolitul Calinic. Situa]ia sa a fost salvat\ prin venirea în ]ar\ a principelui Carol I, care semna,
imediat dup\ sosirea sa, un decret de amnistiere, prin care îi ierta pe comploti[ti [i îl reinstala
în func]ie pe mitropolit.
Rela]ia cu nou-numitul principe al României a fost una deosebit de bun\, în anul 1868
Calinic g\zduindu-l pe Carol în Palatul mitropolitan, cu prilejul vizitei acestuia la Ia[i. La 31 mai
1875, dup\ moartea mitropolitului primat Nifon Rusail\, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a ales în locul s\u pe Calinic Miclescu, care era însc\unat pu]in dup\ aceea, la 15
iunie. În discursul de `nvestitur\, viitorul Rege al României ar\ta urm\toarele: „Încredin]ez Înaltpreasfin]iei Tale toiagul arhip\storal, pentru ca s\ conduci Mitropolia Ungrovlahiei [i Primatul
României [...] Cu o vie mul]umire am înt\rit alegerea Înaltpreasfin]iei Tale la scaunul de
Mitropolit al Ungrovlahiei [i Primat al României. Prin trecerea de la Mitropolia Moldovei [i
Sucevei la Mitropolia Ungrovlahiei [i prin în\l]area totodat\ la Primatul României, Înaltpreasfin]ia Ta înf\]i[ezi ast\zi unitatea Bisericii autocefale române. Condu aceast\ biseric\ cu duhul
cre[tinesc al p\cii [i al iubirii, întru în\l]area [i înt\rirea na]iunii”617.
Dup\ alegerea sa ca mitropolit primat al României, la 30 mai 1875, Calinic Miclescu s-a
confruntat cu problema recunoa[terii autocefaliei Bisericii Române de c\tre Patriarhia ecumenic\. Cu toate c\, atât în Constitu]ia aprobat\ la anul 1866, cât [i în Legea organic\ pentru alegerea mitropoli]ilor [i a episcopilor eparhio]i, votat\ la 1872, Biserica Ortodox\
Român\ era numit\ biseric\ autocefal\, neatârnat\ de orice chiriarhie str\in\, patriarhii de la
Constantinopol se ar\tau reticen]i s\ recunoasc\ o situa]ie existent\ în fapt.
Tergiversarea problemei autocefaliei a devenit cu atât mai stânjenitoare dup\ ob]inerea
Independen]ei de stat a României, în urma r\zboiului cu Imperiul Otoman dintre anii 1877-1878.
Cum noul prestigiu dobândit de c\tre stat trebuia s\ se oglindeasc\ [i în situa]ia Bisericii, s-au
f\cut noi încerc\ri pentru desprinderea ei de sub tutela Constantinopolului. Astfel, la 9 martie
1882 s-a discutat modificarea Legii organice din 1872, stipulându-se în plus fa]\ de textul original ca mitropolitul primat al ]\rii s\ fie ridicat la treapta de patriarh, iar în Oltenia s\ se constituie o nou\ mitropolie, cu sediul la Craiova. Îns\ actul prin care s-a manifestat practic independen]a canonic\ [i administrativ\ a Bisericii Române a fost sfin]irea Sfântului [i Marelui Mir
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la Bucure[ti, de c\tre soborul ierarhilor în frunte cu mitropolitul Calinic, la data de 25 martie
1882, în Joia Mare.
Atunci când cele întâmplate în România au ajuns la urechile patriarhului ecumenic Ioachim
al III-lea, acesta a replicat printr-o scrisoare, datat\ din 10 iulie 1882, în care îi acuza pe episcopii [i mitropoli]ii români a fi necanonici, nerespectând în viziunea lui rânduiala Bisericii
Ortodoxe. Aceast\ scrisoare a ~ntâist\t\torului Ortodoxiei a fost discutat\ în cadrul [edin]ei
Sfântului Sinod din 23 octombrie. Mitropolitul Calinic l-a îns\rcinat pe eruditul episcop al
Romanului, Melchisedec {tef\nescu, cu întocmirea unui raport care s\ demonteze acuzele
patriarhului. Acest act, foarte minu]ios alc\tuit, a fost aprobat [i trimis la Constantinopol în
luna februarie a anului urm\tor, îns\ nu a reu[it s\ detensioneze pe moment rela]iile.
Abia dup\ însc\unarea unui nou patriarh ecumenic, Ioachim al IV-lea, `n anul 1884,
Biserica Ortodox\ Român\ s-a bucurat de o atitudine favorabil\ din partea Constantinopolului.
Mul]umit\ noului ~ntâist\t\tor al Ortodoxiei, scrisoarea trimis\ la 20 aprilie 1885 de c\tre mitropolitul Calinic Miclescu [i ministrul Cultelor, Dimitrie Sturdza, a aflat imediat un r\spuns.
Astfel, Ioachim a reunit la 25 aprilie Sinodul patriarhal, care a recunoscut autocefalia Bisericii
Române [i a trimis neîntârziat Tomosul ce atesta aceasta. Aceast\ izbând\ a fost celebrat\ în
[edin]a din 1 mai a Sfântului Sinod, când mitropolitul Calinic a dat citire actului patriarhal [i a
rostit un discurs de mul]umire. Ulterior, autocefalia nou-dobândit\ a Bisericii Ortodoxe
Române era salutat\ [i de c\tre regele Carol I, la 1 mai 1885, cu prilejul discursului ]inut la
deschiderea lucr\rilor Sfântului Sinod618.
În afara acestor fapte de maxim\ importan]\ pentru evolu]ia Bisericii Române, activitatea mitropolitului Calinic a fost încununat\ [i de mai multe realiz\ri culturale, dintre care trebuie amintite înfiin]area Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti, `n anul 1881, [i a Tipografiei
C\r]ilor Biserice[ti, în anul urm\tor.
Întâist\t\torul Bisericii Române a adormit în Domnul la 14 august 1886, fiind înmormântat la M\n\stirea Neam], al\turi de unchiul s\u, Sofronie Miclescu. Mul]imea de oameni
ce a înso]it cortegiul funerar, jum\tate din Moldova, dup\ relatarea unei contemporane, a
reprezentat o ultim\ dovad\ a prestigiului de care s-a bucurat pe drept mitropolitul Calinic
Miclescu.

2. Implicarea patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române în via]a Bisericii „Domni]a B\la[a”
Dup\ ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, în anul 1925,
întâist\t\torii s\i, ce p\strau [i demnitatea de mitropoli]i ai Ungrovlahiei (Muntenia [i
Dobrogea), au îndeplinit [i func]ia de efori ai A[ez\mintelor Brâncovene[ti, iar dup\
desfiin]area acestora, ai A[ez\mântului „Domni]a B\la[a”.
În timpul primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea (1925-1939),
A[ez\mintele au fost ap\rate în fa]a oric\rei încerc\ri de înc\lcare a autonomiei din partea
statului, iar bugetul lor a fost suplimentat prin acordarea unei rente de stat din fondul special
618
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„Regele Carol al II-lea”619. De asemenea, importan]a Bisericii „Domni]a B\la[a” este relevat\,
în timpul patriarhatului lui Miron Cristea, [i prin faptul c\, între anii 1932-1935, cu ocazia
refacerii Catedralei Patriarhale din Bucure[ti, ctitoria fiicei Sfântului Voievod Constantin
Brâncoveanu a îndeplinit acest rol, aici fiind primite toate delega]iile sosite la Patriarhia
Român\620.
Începutul p\storirii celui de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Nicodim
Munteanu (1939-1948), este martor al puternicului cutremur din data de 10 noiembrie 1940,

Patriarhul Nicodim Munteanu
(1939-1948)

Patriarhul Miron Cristea
(1925-1939)

care afecteaz\ [i Biserica „Domni]a B\la[a”. Din p\cate, condi]iile istorice nefavorabile – izbucnirea celui de-Al Doilea R\zboi Mondial [i instaurarea regimului comunist în România – nu au
permis efectuarea unor lucr\ri de reconsolidare, ~ntâist\t\torul Patriarhiei Române trebuind s\
lupte pentru men]inerea autonomiei A[ez\mintelor Brâncovene[ti în raport cu statul621.
Deterior\rile produse de cutremurul din anul 1940, la care s-a ad\ugat putrezirea
funda]iei bisericii, ce se sprijinea pe piloni de stejari b\tu]i în prundul Dâmbovi]ei, ce s-au deteriorat odat\ cu definitivarea lucr\rilor de canalizare a râului, din lips\ de umezeal\, au dus la
închiderea bisericii din anul 1954622, vreme de opt ani, în timpul p\storirii vrednicului de
pomenire patriarh Iustinian Marina (1948-1977), nou ctitor al sfântului loca[.
Cel de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a ini]iat, cu sprijinul credincio[ilor
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, o colect\, în urma c\reia a fost strâns\ suma de 2.000.000 lei623.
Astfel, au putut fi demarate lucr\rile de reconsolidare [i refacere a Bisericii „Domni]a B\la[a”,
proiectul fiind întocmit de c\tre inginerii Aurel Bele[, Ion St\nculescu [i Ion Bele[; execu]ia
Vezi Capitolul V: Opera filantropic\ a familiei Brâncovenilor – A[ez\mintele Brâncovene[ti, 3: Un veac de istorie.
Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164.
621 Vezi Capitolul V: Opera filantropic\ a familiei Brâncovenilor – A[ez\mintele Brâncovene[ti, 3: Un veac de istorie [i 4: Sfâr[itul A[ez\mintelor [i al Spitalului Brâncovenesc.
622 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 74.
623 Pr. I. GAGIU, „Vizita f\cut\ Bisericii Ortodoxe Române între 23 octombrie [i 5 noiembrie 1962 de o delega]ie
a Bisericii Ortodoxe Sârbe, în frunte cu Sanctitatea Sa Gherman, Arhiepiscop de Ipec [i Patriarh al Serbiei [i Macedoniei”,
p. 1011, în: Biserica Ortodox\ Român\, an LXXX (1962), nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), pp. 986-1071.
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lucr\rilor a fost supravegheat\ de c\tre inginerul Dumitru Gh. Popescu624, timpul de execu]ie
fiind de trei ani [i patru luni. În consecin]\, între anii 1959-1962 au fost realizate urm\toarele:
consolidarea funda]iei bisericii prin turnarea unor noi temelii, din beton armat, [i a p\r]ii superioare a l\ca[ului (bol]i, arcade, arce), prin dublarea cu plan[eu de beton armat. De asemenea,
au fost înlocuite coloanele [i treptele pridvorului cu unele noi, realizate din piatr\ de Albe[tiMuscel, [i au fost ref\cute sistemul de canalizare, instala]iile electrice [i de înc\lzire, pardoseala
[i mobilierul bisericii625.
În paralel, a avut loc [i o restaurare a picturii, mai ales în zona turlei mari, de c\tre pictorii Grigore Stoenescu [i Brându[ Iorgulescu626. Pe lâng\ refacerea picturii originale, ace[tia

Patriarhul Iustin Moisescu
(1977-1986)

Patriarhul Justinian Marina
(1948-1977)

au ad\ugat patru portrete: dou\ pe peretele sudic al l\ca[ului, înf\]isându-i pe Patriarhul
Iustinian Marina [i pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, canonizat în timpul p\storirii celui
dintâi, [i dou\ pe peretele nordic, în care sunt reprezenta]i mitropolitul-primat Calinic Miclescu,
ctitorul bisericii actuale, [i Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi, care a fost rânduit ca al doilea
hram al bisericii627.
Resfin]irea Bisericii „Domni]a B\la[a” a avut loc în ziua de pr\znuire a sfântului patron
al Bucure[tiului, sâmb\t\, 27 octombrie 1962, fiind s\vâr[it\ de c\tre patriarhul Iustinian
Marina, mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei [i Bucovinei, episcopul-vicar patriarhal Antim
Târgovi[teanul628 [i o numeroas\ delega]ie a Bisericii Ortodoxe Sârbe, aflat\ la acea vreme în
vizit\ la Patriarhia Român\ [i alc\tuit\ din: Preafericitul Gherman, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Sârbe (1958-1990), Preasfin]itul Visarion Costici, episcop al Banatului, Preasfin]itul Longhin
Tomici, episcop de Zvornic [i Tuzla, Preasfin]itul Simeon, episcop al Carlov\]ului de Sus,
Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 407.
Pr. I. GAGIU, „Vizita f\cut\ Bisericii Ortodoxe Române...”, pp. 1010-1011.
626 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 407.
627 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 76.
628 Pr. I. GAGIU, „Vizita f\cut\ Bisericii Ortodoxe Române...”, pp. 1005-1006.
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Preasfin]itul Vladislav Mitrovici, episcop de Zahumsk-Her]egovina, Preasfin]itul Naum, episcop
de Zletovsc [i Strumi, protoiereul stavrofor Milenco Raiacovici, egumenul Macarie Popovici,
stare]ul m\n\stirii de la Visoki-Deciani, [i protodiaconul Bojidar Tripcovici629. În cadrul slujbei,
a fost citit documentul de resfin]ire a bisericii, de c\tre preotul Alexandru Ionescu, iar Preasfin]itul Antim Târgovi[teanul a ]inut un cuvânt omagial. La sfâr[it, Patriarhul Iustinian i-a conferit parohului bisericii, p\rintele Alexandru Zaharescu, rangul de iconom stavrofor630. Lucr\rile
efectuate la ctitoria Domni]ei B\la[a, în timpul p\storirii celui de-al treilea patriarh al României,
au fost consemnate prin trei inscrip]ii, aflate de-a stânga [i de-a dreapta intr\rii, respectiv în
col]ul dinspre sud al fa]adei vestice631 (vezi Anexa 9 ).
Dup\ resfin]ire, în timpul p\storirii patriarhului Iustinian – [i ulterior –, Biserica „Domni]a B\la[a” a slujit adesea ca loc de primire a oaspe]ilor din str\in\tate, indiferent de confesiune, a[a cum reiese din Cartea de Aur a A[ez\mintelor
Brâncovene[ti (vezi Tabelul 6 ).
Sfâr[itul patriarhatului celui de-al treilea întâist\t\tor
al Bisericii Ortodoxe Române g\se[te biserica iar\[i afectat\ de puternicul cutremur din data de 4 martie 1977,
pagube considerabile fiind produse turlei mari, arcadelor
ferestrelor [i picturii632. {i de aceast\ dat\, noul efor al
A[ez\mintelor, patriarhul Iustin Moisescu (1977-1986), a
ini]iat o colect\ pentru refacerea ctitoriei brâncovene[ti,
repara]iile desf\[urându-se între anii 1977-1982, când
Biserica „Domni]a B\la[a” a serbat împlinirea unui secol de
la ctitorirea în forma actual\, la ceremonie participând, ca
delegat al P\rintelui Patriarh, Preasfin]itul episcop-vicar
Patriarhul Teoctist Ar\pa[u
Vasile Târgovi[teanul633.
(1986-2007)
O a treia slujb\ de resfin]ire a ctitoriei brâncovene[ti
a avut loc la data de 16 august 1994 (vezi Anexa 10 ), în timpul p\storirii vrednicului de
pomenire Patriarh Teoctist Ar\pa[u (1986-2007), când s-a statornicit al treilea hram al sfântului loca[, anume Sfin]ii Martiri Brâncoveni (Constantin cu fiii s\i, Constantin, {tefan, Radu,
Matei [i sfetnicul Ianache), canoniza]i în urma hot\rârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din 20 iunie 1992634.
La 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în func]ia de Arhiepiscop
al Bucure[tilor, Mitropolit al Munteniei [i Dobrogei [i Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe
Înaltpreasfin]itul P\rinte Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. Întronizarea
Prefericitului P\rinte Patriarh Daniel s-a f\cut Duminic\, 30 septembrie 2007, în Catedrala
patriarhal\ din Bucure[ti. Cel de-al [aselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, rânduit prin
testamentul ctitorilor, efor supraveghetor al Bisericii Domni]a B\la[a, a întreprins numeroase
Pr. I. GAGIU, „Vizita f\cut\ Bisericii Ortodoxe Române...”, pp. 987-989.
Pr. I. GAGIU, „Vizita f\cut\ Bisericii Ortodoxe Române...”, pp. 1006-1012.
631 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., pp. 76-77.
632 Cartea de Aur a Bisericii „Domni]a B\la[a”.
633 Cartea de Aur a Bisericii „Domni]a B\la[a”.
634 George STAN, Prea Fericitul P\rinte Teoctist, Patriarhul României, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 2005, p. 175.
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demersuri pe lâng\ institu]iile abilitate ale statului în vederea retroced\rii patrimoniului Bisericii
Domni]a B\la[a. În anul 2008, potrivit deciziei Arhiepiscopiei Bucure[tilor, Parohiei Domni]a
B\la[a i-a fost oferit rangul de Paraclis patriarhal având titulatura Paraclisul Patriarhal
A[ez\mintele Brâncovene[ti Biserica Domni]a B\la[a.
În urma lucr\rilor de restaurare a loca[ului de cult, pe data de 10 ianuarie 2010,
Biserica „Domni]a B\la[a” a primit binecuvântarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, care a resfin]it pictura, dup\ care a s\vâr[it Sfânta Liturghie. La
slujba de resfin]ire au participat PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal [i un sobor
de preo]i [i diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel i-a felicitat
pe cei care s-au îngrijit de înfrumuse]area bisericii, în frunte cu p\rintele paroh, {tefan Ababei,
iar despre loca[ul de cult a precizat c\ este „modelul unei bune chivernisiri a averilor materiale
spre slava lui Dumnezeu. Prin aceast\ biseric\, s-a ar\tat o permanent\ invita]ie a românului
la evlavie, la credin]\, la demnitate [i la cultivarea frumuse]ii. Construit\ în 1881, la o lun\
dup\ ce România a fost declarat\ regat, a fost îngrijit\ de epitropii a[ez\mintelor brâncovene[ti, Nicolae Bibescu [i Teodor V\c\rescu, care au ar\tat con[tiin]a laicatului ortodox care
are misiunea de a sus]ine lucrarea ctitoriceasc\ a voievozilor, a
mitropoli]ilor [i a poporului dreptcredincios”, a mai spus Preafericirea Sa. Acum,
Biserica are nevoie de
lucr\ri de cur\]ire [i
poleire a iconostasului
[i a mobilierului, dar [i
„de casa ei, în care
locuiau preo]ii slujitori
pân\ la venirea regimului comunist, pe
care au demolat-o. Se
vede c\ ceva lipse[te.
Lipse[te trapeza, casa
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, resfin]ind pictura altarului
de pr\znuire, sala în
Bisericii „Domni]a B\la[a”, 10 ianuarie 2010
care preo]ii [i credincio[ii se pot aduna s\ continue comuniunea cu Dumnezeu, dup\ Liturghie, pentru o agap\ de
filantropie [i de fr\]ietate. Dorim s\ recuper\m cât se mai poate din terenul din jurul bisericii,
sau s\ primim desp\gubiri pentru terenul luat în mod abuziv de regimul comunist, dup\ ce a
fost d\râmat Spitalul Brâncovenesc din Bucure[ti [i s-au construit aceste blocuri”. Ca semn de
pre]uire pentru efortul depus, Preaferictul P\rinte Patriarh a oferit pentru altarul bisericii o
cruce de binecuvântare [i edi]ia sionodal\ a Bibliei, dar [i medalia de argint aurit cu chipul
Sfântului Grigorie de Nissa.
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3. Slujitori ai A[ez\mântului Brâncovenesc „Domni]a B\la[a”

A. Perioada începuturilor [i secolul al XIX-llea
În urma ctitoririi ei de c\tre Domni]a B\la[a, biserica trebuia s\ aib\ „arhierei, efimerii,
cânt\re]i”, precum [i dasc\li [i [colari pentru [coala pe care dorea s\ o întemeieze. Printre disciplinele de studiu figura [i cântarea bisericeasc\; astfel, unii dintre preo]ii bisericii urmau a fi
recruta]i din rândurile celor care înv\]au aici. Potrivit dorin]ei domni]ei, biserica trebuia s\ aib\
preo]i, diaconi [i cânt\re]i, iar dintre ace[tia unul s\ fie dasc\l, pentru a înv\]a carte cu copiii,
ce aveau s\ ia darul preo]iei. Purt\tori de grij\ (epitropi) s\ fie preo]i de mir, iar nu c\lug\ri635.
Prin hrisovul dat lui Alexandru Ghica Voievod se prevedea [i un arhiereu, pentru slujba de
sâmb\t\, la praznice, [i pentru slujbele de pomenire a ctitorilor636. Cea dintâi biseric\ a devenit
paraclis, iar la cea de-a doua ctitorie din anul 1751 slujeau preo]i deosebi]i de cei ai paraclisului. În anul 1864, afl\m c\ [coala Domni]ei B\la[a este pus\ sub conducerea preotului Ioan
Ionescu, cunoscut [i sub numele de Ioan Mirodot, sau „Preotu Ivan”, care mai târziu a ajuns
arhiereu, cu numele de Ieronim Ploie[teanu637, [i care a dat un prestigiu deosebit acestei institu]ii. Potrivit Testamentului Saftei Brâncoveanu din octombrie 1835, preo]ii bisericii [i duhovnicul aveau sarcina de a se îngriji de cele duhovnice[ti ale bolnavilor din spital638. Efor era rânduit mitropolitul.
Sfin]irea spitalului din 14 octombrie 1839 a fost f\cut\ de episcopul Ilarion al Arge[ului.
La 20 august 1778 este rânduit ca epitrop al m\n\stirii „Domni]a B\la[a” Atanasie Ieromonahul. Îns\ acesta nu avea sarcina de a sluji, ci de a rândui treburile epitropiei639. Din
con]inutul ms. rom. 1457 din BAR afl\m c\ în catagrafia anului 1810 sunt pomenite numele
unor slujitori [i cânt\re]i de la biserica Domni]a B\la[a: preo]ii Spiridon sin Popa Radu, [i Iane
sin Gheorghie, precum [i dasc\lii Ioan Dasc\lulsin Gheorghie [i Miric\ dasc\l sin Ioan, [i
Constandin sin Stanparaclisier640. Într-un document din 20 februarie 1813 apare numele preotului Zisu, fiind rânduit s\ slujeasc\ la biserica „Domni]a B\la[a”[i s\ spovedeasc\ pe credincio[ii ce vin la el641.
O însemnare din 12 aprilie 1824 men]ioneaz\ numele preotului Dumitrache, c\ruia i s-au
încredin]at odoarele Bisericii „Domni]a B\la[a”642. Al\turi de numele preotului Dumitrache se
afl\ men]ionate în unele documente din arhiva Mitropoliei numele preo]ilor: Iane (Ioan) [i
Vasile, Dumitru [i Neculae, f\r\ vreo referin]\ asupra activit\]ii lor liturgice [i pastorale643.

Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XI.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XII.
637 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XIV.
638 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XXI.
639 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938),
pp. 122-123.
640 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 160.
641 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938),
pp. 162-163.
642 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 177.
643 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 265.
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Al\turi de ei semneaz\, într-un alt document, [i preotul Ioan, referitor la odoarele bisericii ce
se g\sesc în custodia lor644. Pe un document de inventariere a lucrurilor Ani]ei Constandinovici,
ce decedeaz\ într-o odaie din curtea bisericii, se g\sesc semn\turile preo]ilor de aici: Pappas
Dimitrios, efimerios tis Domnitzis Mpalassis, Erei Gheorghe (iereu, n.n.) [i Nicolaiie Diiacon645.
Dintr-un document semnat de epitropul Manolache Serghiadi, afl\m c\ la 15 iunie 1843 era
numit la biserica „Domni]a B\la[a” diaconul Antonie, cu binecuvântarea eforului, mitropolitul
Neofit al II-lea. I se oferea locuin]\ în curtea bisericii [i alte lucruri necesare traiului zilnic, precum [i suma de 150 lei pe lun\, ce urma a fi primit\ trimestrial. Între atribu]iile slujirii sale se
men]ioneaz\: „S\ fiie cu grij\ a nu lipsi în toate duminicile [i s\rb\torile du piste anu, atât seara
la vecernii, [i la sfintile liturghii, cum [i în s\pt\mâna dintâi a postului celui mare, [i în toate
miercurile [i vinerile, toat\ s\pt\mâna patimilor, [i cea luminat\, cum [i în tot postul Sfintii
M\rii; iar în celelalte zile de lucru, va da ajutor preutului ce va fi d\ rând în sfântul oltar, [i sâmbetele va sluji cu arhiereul”646.
Printr-un alt înscris, ce poart\ aceea[i dat\, era numit duhovnicul Ioan C\l\r\[anu, preot
la „Domni]a B\la[a”, având sarcina de a sluji în s\pt\mâna de rând, spovedind [i împ\rt\[ind
pe bolnavii din spital, de a s\vâr[i sâmb\t\ seara rânduiala paraclisului într-o sal\ a bolnavilor,
iar duminica s\ s\vâr[easc\ sfe[tania [i s\ sfin]easc\ cu agheasm\ pe bolnavi [i s\lile spitalului. Totodat\, trebuia s\ slujeasc\ Sfânta Liturghie în duminicile [i s\rb\torile de peste an, în
S\pt\mâna Patimilor [i în primele trei zile ale s\rb\torii Sfintelor Pa[ti. Se men]ioneaz\ faptul
c\ al doilea preot avea o preg\tire mai slab\, „nedeprins la citaniie curat\”647. Într-un act similar, semnat de Manolache Serghiadi, este întâlnit numele preotului Gheorghe Duhovnicu la
„Domni]a B\la[a”, între anii 1839-1843648.
În 1886 sunt recomanda]i de Epitropia A[ez\mintelor Brâncovene[ti [i aproba]i de mitropolitul-primat Calinic Miclescu, pentru a li se acorda crucea f\r\ coroan\, preo]ii: Dimitrie
Sachelarie (protopop), Ioan Ionescu - institutorul [colii [i Barbu Nicolescu649. Dup\ ce p\rintele Ioan Ionescu a fost ridicat la treapta de episcop al Romanului, p\rintele Alexandru
Protopopescu, econom [i profesor, a fost numit director al [colii, f\r\ ordin de numire650.

B. Secolul al XX-llea - Arhierei
1. Nifon Niculescu Ploie[teanu (1 iulie 1858-227 februarie 1923)651: s-a n\scut în
Bucure[ti [i a primit la botez numele de Nicolae. A urmat cursurile Seminarului Central între
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 182.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 189.
646 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 194.
647 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 195.
648 A se vedea nota de subsol din Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor
Brâncovene[ti (1838-1938), p. 195.
649 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 245.
650 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 255.
651
Pr. Mircea P|CURARIU, Dic]ionarul Teologilor Români, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 22002, p. 330; Pr.
Lucian PETROAIA, „Lumini din biografia unui ierarh harismatic – 90 de ani de la trecerea la Domnul a episcopului Nifon
Niculescu al Dun\rii de Jos”, în: Ziarul Lumina, 28 februarie 2013; Gheorghe C. IONESCU, Muzica bizantin\ în România
– dic]ionar cronologic, Editura Sagittarius, Bucure[ti, s.a., pp. 267-268; Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\
bisericeasc\ româneasc\, p. 596.
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anii 1872-1880, având ca profesori de muzic\ pe {tefanache Popescu [i Atanasie Verzianu.
S-a înscris la Facultatea de Teologie, recent înfiin]at\, unde a ob]inut titlul de licen]iat în anul
1892. S-a c\s\torit [i a fost hirotonit diacon. Fiul s\u, Simeon Niculescu, a fost dirijor, profesor [i compozitor de muzic\ coral\ laic\. Între anii 1921-1923, acesta a fost dirijorul corului
Bisericii „Domni]a B\la[a”. Nifon Niculescu a slujit ca diacon la Biserica Alb\ din Bucure[ti
(1881) [i la Biserica Cre]ulescu (1882), apoi a fost hirotonit preot [i a slujit la Biserica Alb\,
între anii 1883-1895. Este numit revizor eparhial la Mitropolia Ungrovlahiei [i activeaz\ ca
profesor de religie. R\mas v\duv, se c\lug\re[te în anul 1895 la M\n\stirea Cernica, luând
numele de Nifon. În acela[i an, ajunge arhiereu-vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, cu titlul de
Ploie[teanul. În cartea sa, intitulat\ Carte de music\ bisericeasc\ pe psaltichie [i pe note liniare
pentru trei voci, publicat\ în anul 1902, la Tipografia Göbl, în foaia de titlu, se intituleaz\:
Nifon Ploie[teanu, Vicarul Sfintei mitropolii a Ungro-Vlachiei, profesor de Religiune la [cola
secundar\ de fete, gradul al II-lea din capital\ [i Arhiereu de Domni]a B\la[a, iar dedesubt se
g\se[te o reprezentare grafic\ a Bisericii Domni]a B\la[a. Potrivit hrisovului dat de domnitorul
Alexandru Ghica Voievod, Biserica „Domni]a B\la[a” trebuia s\ aib\ arhiereu slujitor. A[a se
face c\ mai to]i arhiereii vicari ai Mitropoliei erau numi]i [i arhierei de Domni]a B\la[a.
Se spune c\ lumea bun\ a capitalei venea s\ asculte cântarea [i predicile frumos rostite
de arhiereul Nifon. Doar arhiereul Evghenie Humulescu Pite[teanul îi putea face concuren]\.
Nifon Ploie[teanu a fost arhiereu-vicar la Mitropolie între anii 1895-1909, ar\tându-se în
aceast\ perioad\ un ap\r\tor dârz al cânt\re]ilor biserice[ti, al cânt\rii biserice[ti [i al nota]iei
psaltice, în fa]a demersurilor lui Gavriil Musicescu privind eliminarea nota]iei bizantine din muzica bisericeasc\. În raportul pe care l-a întocmit, prin care se respingea proiectul lui
Musicescu, arhiereul Nifon prezint\ diferen]ele dintre cele dou\ tipuri de nota]ie [i motivele
pentru care demersul compozitorului ie[ean este pe deplin neîntemeiat.
La 22 martie 1909 a fost ales episcop la Dun\rea de Jos, unde a fost însc\unat la data
de 26 martie. La Gala]i s-a ocupat de comunit\]ile parohiale din eparhie, hirotonind [i numind
preo]i. A dus la bun sfâr[it lucr\rile de construire a Catedralei din Gala]i, începute de Pimen
Georgescu, devenit între timp mitropolit al Moldovei, împodobind-o cu o frumoas\ pictur\
realizat\ de pictorul român Costin Petrescu. L\ca[ul a fost sfin]it la 6 august 1917.
În data de 8 decembrie 1920 a avut loc la Senat un atac cu bomb\ pus la cale de un
anarhist, c\ruia i-au c\zut victime [i episcopii Nifon Ploie[teanul [i Roman Ciorogariu.
Episcopul Nifon a fost grav r\nit. La 1 ianuarie 1922 s-a retras din scaun, s\n\tatea fiindu-i
[ubrezit\ în urma r\nilor provocate în timpul acestui atac. La 27 februarie 1923 a trecut la
cele ve[nice, iar trupul s\u a fost depus timp de trei zile în biserica „Domni]a B\la[a”. La slujba înmormânt\rii au luat parte mitropolitul Pimen Georgescu, arhiereul Evghenie Humulescu
[i al]i ierarhi. A fost înmormântat în cimitirul „Bellu”.
2. Arhiereul Evghenie Humulescu-PPite[teanul (14 oct. 1870-223 mart. 1931)652: s-a
n\scut în satul Humule[ti, jude]ul Neam], la 14 octombrie 1870, primind la botez numele de
Pr. Mircea P|CURARIU, Dic]ionarul Teologilor Români, p. 200; Gheorghe C. IONESCU, Muzica bizantin\ în
România, Dic]ionar cronologic, pp. 299-300; Pr. Nicu MOLDOVEANUet al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\,
p. 332.
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Dimitrie. R\mas orfan de mic, o sor\ a mamei sale, care era c\lug\ri]\ la M\n\stirea V\ratic,
îl ia sub ocrotirea sa. Urmeaz\ cursurile Seminarului „Nifon Mitropolitul”, între anii 18821899. Frecventeaz\ cursurile Facult\]ii de Teologie între anii 1894-1898. În anul 1898 ob]ine
titlul de licen]iat în teologie, în urma sus]inerii tezei cu titlul: Preo]ia la evrei. În 1899 a fost tuns
în monahism la Mitropolie, primind numele de Evghenie. Vestit pentru deosebita sa voce de
tenor, Evghenie Humulescu a fost cânt\re] la biserica „Sfântul Spiridon Nou”din Bucure[ti,
alc\tuind în aceast\ perioad\ troparul hramului, în glasul I. A fost hirotonit ierodiacon pe
seama Catedralei Mitropolitane, iar din 1894 a fost `nvestit ca predicator.
Mai târziu a fost hirotonit ieromonah, [i apoi hirotesit arhimandrit. În 14 mai 1910 este
ales arhiereu-vicar al Episcopiei Arge[ului, primind titlul de „Pite[teanul” (hirotonit la 21 mai).
În aceast\ perioad\ a îndeplinit [i calitatea de egumen [i arhiereu slujitor la Biserica „Domni]a
B\la[a” (în anul 1911). A fost inspector al {colii de cânt\re]i biserice[ti de pe lâng\ Mitropolia
din Bucure[ti [i pre[edinte al Comisiei pentru examenul de capacitate (1921) pentru elevii [colilor de cânt\re]i din Arhiepiscopia Bucure[tilor. A fost loc]iitor al episcopului de Arge[, între
anii 1917-1918, 1920-1921 [i martie-iunie 1923. Din pricina unor intrigi se retrage la
M\n\stirea Turnu [i apoi la Curtea de Arge[. Despre personalitatea sa, p\rintele Gala
Galaction scria într-un articol-necrolog, publicat în ziarul Curentul din 31 martie 1931,
urm\toarele: „Ani nu avea prea mul]i, de-abia dac\ adunase vreo [aizeci. Fusese acum vreo
treizeci de ani podoaba Sfintei Mitropolii din Bucure[ti [i mândria [i n\dejdea mitropoli]ilor de
pe vremuri: Calinic Miclescu, Ghenadie Petrescu [i Iosif Gheorghian. Inteligent era, d\ruit de
la Dumnezeu cu chip era [i mai presus de toate avea un glas muzical [i dedat cu m\iastra
cântare bisericeasc\”. Din crea]ia lui psaltic\ au intrat în patrimoniul muzical românesc
urm\toarele cânt\ri: Iubi-Te-voi Doamne, glasul V, Câ]i în Hristos, glasul I, Am v\zut lumina
cea adev\rat, glasul V, Sfinte Dumnezeule, glasurile I [i II, troparul Sfântului Grigorie Teologul,
glasul I [i Veni]i de primi]i lumin\, glasul V. A publicat studii [i articole în revista Biserica
Ortodox\ Român\ [i câteva volume de literatur\ teologic\: Preo]ia la evrei, Bucure[ti, 1898,
P\[une duhovniceasc\, Bucure[ti, 1901, În cer ne recunoa[tem, tradus din limba francez\ [i
Via]a [i slujba Sfântului Dimitrie cel Nou, r\mas\ în manuscris. A trecut la Domnul în data de
23 martie 1931, la Curtea de Arge[.
3. Arhiereul Atanasie Dinc\-B
Bârl\deanul (20 dec. 1896 – 6 ian. 1973)653: la na[tere a
primit numele de botez Alexandru. S-a n\scut în comuna Cernica, jude]ul Ilfov. A studiat
psaltichia cu preotul Alexandru Popescu-Cernica. Absolvent al {colii de cânt\re]i (1911-1914)
[i al Seminarului „Nifon Mitropolitul” din Bucure[ti. În anul 1924 a devenit licen]iat al Facult\]ii
de Teologie din Bucure[ti. A fost cânt\re] la bisericile Olari [i „Sfânta Vineri-Herasca” din
Bucure[ti. În anul 1915 a intrat în monahism la M\n\stirea Tismana. A fost hirotonit diacon
[i a slujit la Episcopia Râmnicului, între 1915-1916. A fost confesor militar al Garnizoanei militare din Ia[i (1916-1918). A devenit preot în satul Câmpurelu din jude]ul Giurgiu [i în satul
Ar]ari din jude]ul Ialomi]a (1918-1923). A activat ca preot [i mare eclesiarh la Catedrala

Pr. Mircea P|CURARIU, Dic]ionarul Teologilor Români, p. 154; Gheorghe IONESCU, Muzica bizantin\ în
România-dic]ionar cronologic, p. 388.
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Episcopal\ din Constan]a (1923-1924 [i 1928-1931), iar între anii 1924-1928 a func]ionat
ca profesor de liturgic\ [i spiritual la Seminarul „Nifon Mitropolitul” [i profesor de muzic\ la
{coala de cânt\re]i din Bucure[ti.
A fost profesor [i director al {colii de cânt\re]i din Constan]a (1928-1931), la {coala
de cânt\re]i de la M\n\stirea C\ld\ru[ani [i, un timp, la {coala de cânt\re]i de la M\n\stirea
Neam]. Mai apoi, a fost numit stare] la M\n\stirile Ghighiu, C\ld\ru[ani [i Cernica [i exarh al
m\n\stirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucure[tilor. La 1 noiembrie 1943 a fost ales arhiereu
–vicar patriarhal, cu titlul „Bârl\deanul”(hirotonit în 13 decembrie), iar în perioada 21 aprilie
1945-11 martie 1948 a func]ionat ca loc]iitor de episcop al Râmnicului Noului Severin.
Revenit la Bucure[ti, [i-a reluat func]ia de vicar patriarhal, iar la data de 1 aprilie 1948 a fost
numit egumen la biserica „Domni]a B\la[a”, împlinind aceast\ func]ie pân\ în anul 1949.
Retras la M\n\stirea C\ld\ru[ani, s-a dedicat crea]iei psaltice, lucr\rile realizate r\mânând în
manuscris. A publicat câteva volume de teologie, dintre care men]ion\m: Sfântul Teodor
Studitul. Via]a [i opera, Bucure[ti, 1940 [i Cuvintele Sfântului Teodor Studitul, Bucure[ti,
1940. A trecut la cele ve[nice în data de 6 ianuarie 1931, la M\n\stirea C\ld\ru[ani, unde
este înmormântat.
Între anii 1950-2004 n-au mai fost numi]i arhierei slujitori pentru biserica „Domni]a
B\la[a”, îns\ aici slujeau destul de des Patriarhul Iustinian Marina,eforul testamentar, [i episcopii-vicari patriarhali [i ai Arhiepiscopiei Bucure[tilor,precum: Episcopul Antim Nica,
Episcopul Antonie Pl\m\deal\, Episcopul Roman Ialomi]eanul, Episcopul Vasile Târgovi[teanul etc.
4. Arhiereul Ciprian Spiridon
S-a n\scut la data de 19 aprilie 1965, în satul Suhule] (comuna Tansa), jude]ul Ia[i, fiind al
patrulea din cei cinci copii ai lui Constantin [i Ecaterina Spiridon. La botez a primit numele de Cezar.
- 1979-1981: a urmat cursurile Liceului de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Constan]a;
- 1982-1987: a studiat la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buz\u, pe care
l-a absolvit ca [ef de promo]ie;
- 1988-1992: a frecventat cursurile universitare la
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul” din
Bucure[ti, fiind licen]iat în Teologie, ca [ef de promo]ie; în
paralel, a studiat muzica bizantin\, la Universitatea Na]ional\
de Muzic\ din Bucure[ti (1991-1992);
- 13 septembrie 1992: a fost tuns în monahism, primind numele de Ciprian, iar a doua zi, pe 14 septembrie, de
praznicul În\l]\rii Sfintei Cruci, a fost hirotonit ierodiacon, la
M\n\stirea Crasna din jude]ul Prahova;
- 1992-1997: a studiat, ca doctorand, la Facultatea de
Teologie Ortodox\ a Universit\]ii Aristotelice din Thessalonic
- Grecia, fiind declarat doctor în Teologie;
- 1998-1999: a urmat studii post-doctorale la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari
- Italia, specialitatea Bizantinologie;
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- 1999-2000: a ocupat func]ia de inspector eparhial în cadrul Sectorului „Biserica [i
Societatea” al Administra]iei Patriarhale;
- 21 mai 2000: a fost hirotonit ieromonah, în Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, de
c\tre vrednicul de pomenire arhiepiscop Hristodoulos al Atenei [i a toat\ Elada; hirotesia în protosinghel a avut loc în aceea[i zi, fiind oficiat\ de c\tre adormitul întru fericire patriarh Teoctist;
- octombrie 2000-septembrie 2002: din încredin]area [i cu binecuvântarea patriarhului
Teoctist, a preluat responsabilit\]ile vrednicului de pomenire arhimandrit Sofian Boghiu stare]ul M\n\stirii Antim din Bucure[ti;
- 2000-2002: a fost Consilier Patriarhal, coordonând activitatea Sectorului „Biserica [i
Societatea”;
- 7 februarie 2002: a fost hirotesit arhimandrit la aceea[i M\n\stire Antim din inima
Capitalei, de patriarhul Teoctist, care i-a acordat [i Crucea Patriarhal\;
- 2 iulie 2002: a fost ales, de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în demnitatea de Episcop-Vicar Patriarhal, la propunerea aceluia[i vrednic de pomenire patriarh;
- 22 septembrie 2002: a fost hirotonit arhiereu, în Catedrala Mitropolitan\ „Sfântul
Spiridon-Nou” din Bucure[ti;
- 2002-2013: mai bine de un deceniu, a desf\[urat o remarcabil\ activitate pastoralmisionar\ [i liturgic\ în numeroase parohii din cadrul Arhiepiscopiei Bucure[tilor, îndeosebi, la
biserica „Domni]a B\la[a” din Capital\; a coordonat Sectoarele Rela]ii Biserice[ti [i Interreligioase, Comunit\]i Externe, Social-Filantropic, Teologic-Educa]ional (2002-2010), Patrimoniu
Cultural Na]ional Bisericesc (2006-2010), iar, din anul 2009, [i Cancelaria Sfântului Sinod, în
calitate de Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; de asemenea, a fost coordonatorul asisten]ei religioase din unit\]ile militare, spitale, penitenciare [i alte institu]ii bugetare;
- 28 februarie 2013: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul
vacant de Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei;
- 10 martie 2013: Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, în calitate de Mitropolit al Munteniei [i Dobrogei, a prezidat ceremonia de întronizare a Înaltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop
Ciprian ca Întâist\t\tor al Eparhiei de la Curbura Carpa]ilor.

PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal s\vâr[ind Sfânta Liturghie
`n Biserica „Domni]a B\la[a”
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Biserica „Domni]a B\la[a” – leag\nul slujirii mele arhiere[ti
Dintre toate loca[urile de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucure[tilor,
unde, prin harul lui Dumnezeu, mi-a fost dat s\-mi îndeplinesc îndatoririle pastoral-misionare [i liturgice, în calitate de episcop vicar patriarhal, biserica Domni]ei
B\la[a Brâncoveanu din inima capitalei a fost [i va r\mâne leag\nul slujirii mele
arhiere[ti, gra]ie frumuse]ii sale arhitecturale [i iconografice, dar, mai ales, comunit\]ii de credincio[i, veni]i aici din diferite p\r]i ale Bucure[tilor, fa]\ de care am
sim]it dintru început o afec]iune aparte [i de la care am primit multe bucurii
duhovnice[ti, în cei aproape opt ani de misiune sfânt\. Pentru aceasta, sunt dator
cu recuno[tin]\, în primul rând, Bunului Dumnezeu c\ m-a înt\rit în slujirea
Cuvântului, prin cuvânt [i fapt\, apoi vrednicului de pomenire patriarh Teoctist,
care, în în]elepciunea-i p\rinteasc\, a anticipat folosul sufletesc pe care aveam s\-l
culeg, cu r\bdare, din comunicarea [i comuniunea cu minuna[ii credincio[i ai
acestui sfânt loca[.
Aflasem [i eu, desigur, c\, la aceast\ biseric\ princiar\, slujiser\, de-a
lungul timpului, mul]i arhierei de seam\ – a[a cum prevedea testamentul Saftei
Brâncoveanu – al\turi de preo]i [i diaconi, înzestra[i de Dumnezeu cu calit\]i
vocale deosebite, seconda]i [i de o coral\, devenit\ celebr\ într-o vreme, dar nu
m-am gândit vreodat\ c\ voi fi rânduit s\-mi asum responsabilitatea coordon\rii
vie]ii liturgice [i biserice[ti chiar la acest loca[ de cult, parte a A[ezamintelor brâncovene[ti, care au func]ionat, vreme îndelungat\, în Bucure[ti, spre folosul trupesc [i sufletesc al românilor. De aceea, m-am sim]it deosebit de onorat [i, totodat\, îndatorat c\ cei dintâi ani ai slujirii mele arhiere[ti s-au legat, esen]ialmente,
de aceast\ biseric\, apreciat\, vizitat\ [i cercetat\ nu numai de bucure[teni, ci [i
de al]i pelerini din ]ar\ [i din str\in\tate.
M-am bucurat totdeauna de ata[amentul sincer al p\rin]ilor conslujitori,
preo]i [i diaconi, dar mai ales de dragostea nedisimultat\ a credincio[ilor, între
care mul]i intelectuali de seam\, care m-au inspirat deseori în cuvântul de înv\]\tur\, prin aten]ia [i interesul pe care îl manifestau, pentru cunoa[terea teologic\
[i tr\irea credin]ei ortodoxe. Nu doresc s\ men]ionez, aici, numele niciunuia dintre ei, ca s\ nu fiu nedrept fa]\ de ceilal]i, dar îi asigur pe to]i c\-i port în rug\ciunile mele, ori de câte ori s\vâr[esc Sfânta Liturghie în Arhiepiscopia Buz\ului [i
Vrancei, unde Dumnezeu m-a rânduit arhip\stor; c\ m\ gândesc la ei [i tr\iesc
nostalgia întâlnirilor noastre de alt\ dat\, îns\ pe calea „undelor” harice. {tim îns\
c\ Biserica lui Hristos este una [i c\ to]i suntem fra]i între noi, fiecare cu voca]ia
[i rostul s\u, având obliga]ia de lucra în ogorul Domnului de a[a manier\, încât s\
avem parte de bucurie, lumin\ [i fericire, în Împ\r\]ia lui Dumnezeu.
De aceea, acum, când se împlinesc 300 de ani de la moartea martiric\
a Sfin]ilor Brâncoveni, c\rora Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române le-a
dedicat spre cinstire întreg anul 2014, felicit\m pe preo]ii slujitori pentru lucrarea
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deosebit de frumoas\ pe care o savâr[esc, atât în ceea ce prive[te înfrumuse]area
loca[ului v\zut, cât, mai ales, în consolidarea Bisericii vii a lui Hristos, respectiv, a
credincio[ilor care însufle]esc [i dau sens, prin prezen]a lor rug\toare, edificiului
brâncovenesc.
Îndrept\m, totodat\, gând de pre]uire c\tre to]i enoria[ii bisericii
Domni]a B\la[a, rugând pe Mântuitorul Hristos, Arhiereul ve[nic, pentru rug\ciunile Sfin]ilor martiri Brâncoveni, s\-i p\zeasc\ de tot r\ul, s\-i binecuvinteze cu
s\n\tate, pace sufleteasc\ [i multe bucurii duhovnice[ti, cu încredin]area c\ episcopul lor de alt\dat\ nu-i va uita nicicând.
Cu binecuvântare,
†Ciprian
Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei

C. Preo]i [i diaconi din secolul XX
1. Preotul Florian Gâld\u (1903–1991): a slujit la biserica „Domni]a B\la[a” în perioada interbelic\. Din pricina atitudinii anticomuniste ferme a fost nevoit s\ p\r\seasc\ România
în între anii 1946-1948, împreun\ cu preotul Victor Vasile Leu, fiul Episcopului de Hu[i,
Grigorie Leu. A reu[it s\ se refugieze, cu ajutorul Lega]iei engleze din Bucure[ti. A ajuns preot
în Statele Unite ale Americii [i a slujit la parohia „Sfântul Dumitru”.
2. Preotul Gheorghe Popescu Arge[ (25 noiembrie 1906 – 11 iulie 1992)654: S-a n\scut
în comuna Moz\ceni, jude]ul Arge[. Urmeaz\ cursurile elementare la [coala din localitatea
natal\, între anii 1914-1918. Fiind nepot [i fiu de preot, tat\l s\u îl înscrie la Seminarul
Teologic „Neagoe Basarab” din Curtea de Arge[, unde studiaz\ între anii 1918-1926. Ulterior
urmeaz\ cursurile Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti, absolvind în anul 1935 [i primind titlul
de licen]iat, în urma sus]inerii lucr\rii cu titlul: Metode misionare în Biserica Ortodox\, sub conducerea [tiin]ific\ a prof. univ. dr. Vasile Ispir. F\când parte dintr-o familie numeroas\, fiind 6
fra]i la p\rin]i, se între]ine prin str\danii proprii. A fost func]ionar în centrala Ministerului de
Finan]e (4 noiembrie 1926 – 1 noiembrie 1935). La data de 6 august 1937, a fost hirotonit
diacon pe seama Bisericii „Domni]a B\la[a”, prin concurs, [i a slujit în aceast\ treapt\ pân\
la 27 februarie 1944, când este hirotonit preot, pe seama aceleia[i biserici.
În 1937 a fost numit [ef de cabinet în Ministerul Cultelor [i Artelor. În aceast\ institu]ie
va ajunge inspector subsecretar de stat (1944), având rol important în sus]inerea culturii [i a
artelor. Cu începere din anul 1947, activeaz\ ca inspector general în cadrul aceluia[i minister.
La 15 noiembrie 1947, p\rintele „Arge[”, cum era cunoscut, r\mâne numai slujitor la Biserica
„Domni]a B\la[a”. În 1948 a fost delegat s\ ]in\ slujbe ortodoxe în biserica fost\ greco-catolic\ din Reghin. În timpul celui de-Al Doilea R\zboi Mondial nu s-a refugiat, precum ceilal]i
coslujitori, ci a r\mas pe loc, pentru paza bisericii, de la care a demontat vitraliile spre a nu fi
Aducem mul]umiri Pr. Gheorghe Dr\gulin, ginerele p\rintelui Gheorghe Popescu Arge[, pentru datele
biografice oferite.
654
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distruse de bombardament. Începând cu anul 1954, l\ca[ul a fost închis din pricina avariilor
suferite de-a lungul timpului. Când s-a început restaurarea bisericii, slujitorii au fost repartiza]i
pe la alte biserici. Preotul Popescu Arge[ a peregrinat astfel pe la parohiile „Parcul C\l\ra[i”,
Militari III, [i „Sfântul Ilie-Rahova”. La 1 octombrie 1961 a fost numit de c\tre Patriarhul
Iustinian Marina paroh la biserica „Sfântul Dumitru-Po[t\”, unde a slujit lui Dumnezeu pân\ la
momentul pension\rii, cu devotament [i jertfelnicie, ar\tând o deosebit\ dragoste [i grij\ fa]\
de fiii s\i duhovnice[ti. A trecut la Domnul în data de 11 iulie 1992 [i a fost înmormântat în
cimitirul M\n\stirii Cernica.
Din informa]iile primite de la Pr. Gheorghe Dr\gulin, în perioada în care socrul s\u a
slujit la „Domni]a B\la[a” ca diacon, preo]i slujitori erau urm\torii: Gheorghe Butnaru–paroh
[i Popescu C\line[ti. Împreun\ cu diaconul Gheorghe Popescu Arge[ se g\sea în aceea[i
ascultare [i diaconul {erpe[eanu.
3. Preotul Gheorghe Butnaru – teolog [i poet.
4. Preotul Alexandru Zaharescu: Între anii 1954-1962, biserica a fost închis\ pentru
repara]ii. Patriarhul Iustinian Marina l-a numit paroh pe preotul Alexandru Zaharescu, pentru
a se ocupa de restaurarea acesteia. Sfin]irea a avut loc în ziua de 27 octombrie 1962, [i a fost
s\vâr[it\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Iustinian [i Patriarhul Gherman al Serbiei, aflat în
vizit\ la noi. Din m\rturia enoria[ilor mai înainta]i în vârst\, p\rintele Alexandru Zaharescu a
slujit aici pân\ în anii 1967-1968, iar dup\ aceea a fost transferat la biserica „Sfântul Spiridon-Vechi”,
ce a fost demolat\ din ordinul lui Ceau[escu. F\r\ a-[i abandona p\stori]ii, p\rintele s-a ostenit s\
strâng\ fondurile necesare pentru rezidirea bisericii.
Dup\ Revolu]ie, la 26 octombrie 1996, biserica fiind rezidit\, a fost sfin]it\ de
Preafericitul P\rinte Patriarh Teoctist [i Patriarhul Ignatie al Antiohiei, aflat în vizit\, iar p\rintele Zaharescu, care a luat parte [i s-a bucurat de acest eveniment mult a[teptat, a fost
eviden]iat de patriarh pentru destoinicia [i jertfelnicia sa. A trecut la Domnul, la scurt timp,
dup\ sfin]irea bisericii „Sfântul Spiridon-Vechi”.
5. Preotul Mihail Marinescu (1915-11993)655: s-a n\scut la 8 noiembrie 1915, în satul
Dobrogostea, comuna Bascov, jude]ul Arge[, ca fiu al înv\]\torului Constantin [i al Minodorei
(casnic\), buni cre[tini ortodoc[i, având înc\ trei surori [i un frate. {coala primar\ [i-a început-o
în satul natal (clasele I [i a II-a), apoi în comuna Bascov (clasa a III-a), iar clasa a IV-a a urmat-o
la {coala nr. 2 din municipiul Pite[ti. Apoi s-a înscris la Seminarul „Neagoe Vod\” din Curtea
de Arge[, unde a încheiat primii cinci ani de studii, iar ultimii trei ani, din cei opt, i-a urmat la
Seminarul Central din Bucure[ti. Între anii 1936-1939 a urmat cursurile Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ din Bucure[ti, iar în anul 1942 a frecventat cursurile Seminarului Pedagogic „Mihai
Viteazul” din Bucure[ti. În anul 1946 [i-a sus]inut examenul de capacitate pentru profesor de
seminar. În anul 1939 a urmat [i cursuri de meteorologie în Bucure[ti, iar între anii 19391942 a fost observator meteorologist la Aeroportul B\neasa.
Fiind înzestrat cu o voce cald\ de tenor, între anii 1935-1937 a fost membru în prestigioasa Coral\ „Carmen”, înfiin]at\ în anul 1901 de marele profesor, dirijor [i compozitor
655
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Dimitrie Georgescu-Kiriac. În perioada 1937-1938 a dirijat corul b\rb\tesc al bisericii „BraduStaicu” din Bucure[ti. La data de 13 septembrie 1942 s-a c\s\torit cu Elena Diaconescu, de
profesie înv\]\toare, fiind hirotonit diacon slujitor la Schitul „Trivalea” din Pite[ti. Între anii
1943-1958 a slujit ca diacon la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Pite[ti, în toat\ aceast\
perioad\ împlinind [i alte activit\]i administrative în cadrul Protopopiatului Pite[ti, sau didactice, ca profesor de religie la câteva [coli din ora[. Între anii 1954-1958 a f\cut parte din
Adunarea Eparhial\ a Episcopiei Râmnicului [i Arge[ului, iar între 1950-1958 a fost membru
în Colectivul de îndrumare a Conferin]elor Protoieriei Pite[ti. A
cântat ca solist în corul mixt al Casei de Cultur\ „D. G. Kiriac”.
Prin hot\rârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Olteniei a primit hirotesia întru arhidiacon (stavrofor), în anul
1955. A slujit ca arhidiacon la Catedrala Patriarhal\, de la data
de 1 februarie 1958 [i pân\ la 1 septembrie 1965, când a fost
hirotonit întru preot, pe seama bisericii „Domni]a B\la[a”. A
fost hirotesit duhovnic de c\tre episcopul Tit Simedrea, la data
de 26 septembrie 1965. La 19 septembrie 1965 a fost instalat
preot paroh al acestui sfânt a[ez\mânt, unde a slujit neîntrerupt
pân\ în anul 1993, când a trecut la cele ve[nice. Pe perioada
de]inerii parohiatului a fost [i pre[edinte-delegat al Epitropiei
A[ez\mântului „Domni]a B\la[a”. A de]inut mai multe func]ii
administrative în cadrul Arhiepiscopiei Bucure[tilor, cea mai important\ fiind aceea de consilier administrativ social, în perioada 1965-1985. Pentru faptele de vrednicie, prin înalta decizie
a Preafericitului P\rinte Patriarh Iustinian Marina, în anul 1965 a fost hirotesit iconom stavrofor [i, totodat\, i-a fost conferit\ cea mai înalt\ distinc]ie a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea
Patriarhal\ pentru preo]i. A fost colaborator la revista P\storul ortodox din Pite[ti, unde a publicat numeroase articole, recenzii, bibliografii etc.; a publicat [i în revista Glasul Bisericii câteva articole, cele mai importante fiind: Istoricul bisericii „A[ez\mântul Domni]a B\la[a” din
Bucure[ti, nr. 11-12, 1972, pp. 317-342, în colaborare cu epitropii Emanoil Hagi-Mosco [i
Radu Cre]eanu; Corul bisericii „Domni]a B\la[a” din Bucure[ti (1868-1973), nr. 11-12/1973,
pp. 1226-1230, [i altele. S-a remarcat prin distinc]ie, elegan]a stilului liturgic [i vocea frumoas\ cu care a împodobit slujbele liturgice ca diacon [i îndeosebi ca preot.
5. Preotul Pavel (Paul) Zuzu (1923-11995)656: s-a n\scut la 23 octombrie 1923 în comuna Vorona din jude]ul Boto[ani, din p\rin]i ]\rani, dreptcredincio[i, Constantin [i Evdochia,
într-o familie de 11 copii, ca al nou\lea fiu. A urmat primele patru clase ale [colii primare în
comuna natal\, între anii 1930-1934, apoi cursurile {colii de Cânt\re]i Biserice[ti de la Ia[i,
pe care a absolvit-o în 1939, apoi ale Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” din Ia[i, între
1939 [i 1943, încheind al [aselea din 22 de candida]i. Apoi s-a înscris la Facultatea de
Teologie din Cern\u]i – Suceava, pe care a absolvit-o în 1947. A urmat, în paralel, [i cursurile
Seminarului Pedagogic Universitar din Ia[i, încheiate în anul 1948, specializarea Religie (prin-
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cipal) [i Limba Român\ (secundar). S-a înscris la Facultatea de Litere [i Filosofie din Ia[i,
urmând cursurile acesteia numai doi ani. A fost propus de Cancelaria Sfântului Sinod pentru
a primi o burs\ de studii în str\in\tate, îns\ din motive de s\n\tate nu a putut onora aceast\
propunere. Nu a fost c\s\torit niciodat\.
A fost hirotonit diacon celibatar de c\tre episcopul Partenie Ciopron, episcop titular al
Episcopiei Armatei [i locum tenens al Eparhiei de B\l]i, la data de 11 iulie 1943. A slujit ca
diacon la biserica militar\ din ora[ul Ia[i. A fost hirotesit arhidiacon de c\tre mitropolitul c\rturar Irineu Mih\lcescu, la data de 13 aprilie 1947, în prima zi
de Pa[ti, primind dreptul de a purta cruce [i brâu ro[u. A slujit ca arhidiacon la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, între anii
1946 [i 1949. A devenit, pe rând, arhidiacon la Paraclisul
M\n\stirii Antim din Bucure[ti, din anul 1960, apoi la Paraclisul „Schitul Maicilor”, din anul 1962, [i la Biserica „Domni]a B\la[a”, între 1 mai 1962 [i 7 ianuarie 1968.
Începând din 14 septembrie 1943, a fost confesor de
rezerv\ la Inspectoratul Clerului Militar din Alba Iulia. La data
de 7 ianuarie 1968 a fost hirotonit preot de c\tre Patriarhul
Iustinian Marina, pe seama Bisericii „Domni]a B\la[a”, iar
ulterior duhovnic de c\tre mitropolitul Tit Simedrea, la 25
martie 1968. La data de 6 iunie 1968 a fost hirotesit iconom stavrofor de c\tre Patriarhul
Iustinian [i i-a fost conferit\ Crucea Patriarhal\ pentru preo]i. A fost pedagog [i spiritual la
Seminarul ie[ean, între 1 octombrie 1943 [i 31 iulie 1948, iar vreme de doi ani a func]ionat
ca profesor suplinitor de Practic\ Liturgic\ [i Muzic\ bisericeasc\, în cadrul aceluia[i seminar.
Între anii 1943 [i 1983 a de]inut func]ia administrativ\ de referent în mai multe posturi ale
Arhiepiscopiei Bucure[tilor. Între 1 ianuarie 1976 [i 8 ianuarie 1976 a fost numit consilier
administrativ la Arhiepiscopia Bucure[tilor.
A publicat unele articole, recenzii [i reportaje în revistele biserice[ti [i a efectuat mai
multe vizite peste hotare, la invita]ia unor Biserici Protestante din Germania [i Olanda, fiind
foarte apreciat pentru frumoasa presta]ie liturgic\ [i pastoral-misionar\. Ca preot slujitor la
Biserica „Domni]a B\la[a”, s-a remarcat prin râvna [i devotamentul cu care s\vâr[ea dumnezeie[tile slujbe, fiind permanent prezent în biseric\, [i prin frumuse]ea [i bog\]ia înv\]\turilor
pe care le transmitea fiilor s\i duhovnice[ti. A trecut la cele ve[nice în data de 29 septembrie
1995, l\sând în urm\ o vie amintire în rândul credincio[ilor pe care i-a p\storit ca preot vreme
de aproape treizeci de ani.
6. Preotul Profesor Alexandru Ciurea
7. Preotul Profesor Miron Grigore (n. 1906 la One[ti - † dup\ 1980 la Bucure[ti): a
absolvit Seminarul Teologic „Pimen Mitropolitul” din Dorohoi. A slujit la M\n\stirea Pas\rea
de lâng\ Bucure[ti (1935-1942), la M\n\stirea Samurc\[e[ti (1942-1943); la parohia
„Fundenii Doamnei” (1943-1949 [i 1951-1959; la parohia „Frumu[ani” (1959-1963). Apoi
a fost îmbisericit pe seama bisericii „Sfânta Ecaterina” din Bucure[ti, Paraclisul seminari[tilor
[i al studen]ilor teologi din Capital\ (1964-1966). În anul 1966 a fost îmbisericit pe seama
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parohiei „Fundeni”. A fost profesor de muzic\ psaltic\ [i liniar\ la Seminarul Teologic din
Bucure[ti, suplinitor, între anii 1961-1963, [i titular, între 1963-1966. Potrivit m\rturiei
preo]ilor Mihai Nu]\, trecut la Domnul în anul 2012, [i Marcel Manole, fost paroh al bisericii
„Domni]a B\la[a”, preotul profesor Miron Grigore, pomenit de slujitorii bisericii „Domni]a
B\la[a” [i ast\zi, a slujit aici, în perioada anilor 1963-1966, cu binecuvântarea Patriarhului
Iustinian, f\r\ a figura în schema posturilor clericale ale bisericii „Domni]a B\la[a”. A f\cut
parte, ca tenor solist, din Corala preo]ilor, preg\tit\ [i dirijat\ de preotul compozitor Ion
Popescu-Runcu.
8. Preotul Marcel Manole (n. 2 octombrie 1949): s-a n\scut în satul Sultana, comuna
M\n\stirea din jude]ul C\l\ra[i, din p\rin]i ortodoc[i, Ilie [i Ileana. Tat\l s\u a fost cânt\re]
bisericesc, format la {coala Mitropoliei. {coala elementar\ a urmat-o în localitatea natal\. În
perioada 1963-1968, a urmat cursurile Seminarului Teologic din Bucure[ti, ce se desf\[urau
în cl\direa Institutului Teologic de Grad Universitar, devenit, dup\ Revolu]ie, Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Patriarhul Iustinian”, din strada Sfânta Ecaterina. Dup\ absolvirea seminarului [i sus]inerea examenului de admitere la Institutul Teologic, este declarat admis. Primii
doi ani de studii universitare din cei patru (1968-1970) i-a urmat aici. Între anii 1970-1972,
cu binecuvântarea Patriarhului Iustinian, este numit cânt\re] pe seama parohiei „Sfânta
Treime” a Comunit\]ii Ortodoxe Române[ti din Sofia [i întreaga Bulgarie, urmând a continua,
concomitent, studiile teologice (anii III [i IV), ca bursier al Patriarhiei Bulgare, la Academia
„Sfântul Clement de Ohrida” din Sofia. Dup\ ob]inerea diplomei de licen]\, în anul 1972,
avându-se în vedere calitatea de cânt\re] bisericesc al parohiei române[ti din Sofia [i ca urmare
a aprecierii activit\]ii desf\[urate în acest r\stimp aici, i s-a acordat dreptul de a-[i continua
studiile în cadrul magisteriului în Teologie la Catedra de Teologie Liturgic\, având ca
îndrum\tor pe Pr. Prof. Dr. Blagoev Ciflianov.
În 1974, fiind la Sofia, s-a c\s\torit cu Georgeta Marin din comuna Vasila]i, jude]ul
C\l\ra[i, fiind preluat sub ocrotirea spiritual\ a Pr. Nicu Moldoveanu [i a doamnei Steliana
preoteasa. Au doi copii: Lumini]a Irina Manole [i Ionu] Manole, fost diacon la biserica
„Domni]a B\la[a”, între anii 2003-2009. În acest context, cu binecuvântarea Preafericitul
P\rinte Patriarh Iustinian, în ziua de 8 septembrie 1974 a fost hirotonit diacon de c\tre
Preasfin]itul Antonie Pl\m\deal\, Episcop-vicar patriarhal, în biserica „Sfântul Spiridon Nou”,
urmând a sluji la biserica româneasc\ din Capitala Bulgariei, pe postul de cânt\re] în care fusese numit. În anul 1976 a încheiat cursurile Magisteriului. Revenind în ]ar\, la 1 ianuarie
1978 a fost numit în postul de inspector în înv\]\mânt la Cancelaria Sfântului Sinod [i diacon
cu jum\tate de norm\ la M\n\stirea Antim. În anul 1988 a fost transferat în postul de secretar eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, activitate pe care a desf\[urat-o pân\ în luna februarie a anului 2009. În anul 1985, cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Dr. Iustin
Moisescu, a fost numit preot pe seama parohiei românilor din Adelaide – Australia, iar în 1986
a fost hirotonit preot pentru aceast\ comunitate de c\tre Preasfin]itul Nifon Ploie[teanul,
Episcop-vicar patriarhal, la M\n\stirea Antim, în Duminica Floriilor, misiune pe care, din
motive obiective, n-a putut-o îndeplini. În 1990, a fost numit preot pe seama parohiei „Sfântul
Gheorghe- Grivi]a”, iar în anul 1993, dup\ trecerea la cele ve[nice a ilustrului preot paroh
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Mihail Marinescu, a fost transferat la biserica „Domni]a B\la[a”. În perioada 1996-2009 a fost
paroh al bisericii „A[ez\mântului Brâncovenesc”. De-a lungul activit\]ii sale pastoral-misionare
[i liturgice în aceast\ ctitorie brâncoveneasc\ s-a remarcat prin frumuse]ea [i elegan]a slujirii [i
a cânt\rii liturgice, având o voce frumoas\ de bariton, [i prin elocin]a înv\]\turilor [i
apropierea de sufletele fiilor s\i duhovnice[ti.
9. Preotul Mihai Nu]\ (7 mai 1938-24 februarie 2012): s-a n\scut în comuna Boga]iGlâmbocel, din jude]ul Arge[, într-o familie de buni cre[tini, pe numele lor Vasile [i Ana. A
f\cut parte dintr-o familie numeroas\, având mai mul]i fra]i, doi dintre ace[tia devenind preo]i.
Dup\ încheierea [colii elementare din localitatea natal\ a urmat cursurile Seminarului Teologic
din Bucure[ti, între anii 1954–1959, primii trei ani la Curtea de Arge[, iar ultimii doi ani la
Bucure[ti. Între anii 1959-1963 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucure[ti, ob]inând titlul de licen]iat în Teologie. În data de 18 martie 1965 s-a c\s\torit cu
Alexandra-Rodica, iar în anul urm\tor li s-a n\scut singurul lor copil, Gabriel, stabilit de 23 de
ani în Statele Unite ale Americii. La 1 octombrie 1965, tân\rul teolog Mihai Nu]\ a fost angajat în postul de cânt\re] bisericesc la parohia A[ez\mintele Brâncovene[ti „Domni]a B\la[a”,
iar în anul urm\tor, la data de 9 octombrie, a fost hirotonit diacon pe seama aceleia[i biserici.
O perioad\ îndelungat\ a avut în gestiune unul dintre magazinele de obiecte biserice[ti ale
Arhiepiscopiei Bucure[tilor. Dup\ slujirea ca diacon vreme de 30 de ani, la data de 21 ianuarie 1996 a fost hirotonit preot de Preasfin]itul Teodosie Snagoveanul, Episcop-vicar al Sfintei
Arhiepiscopii a Bucure[tilor, pe seama aceleia[i biserici. A slujit ca preot smerit [i devotat pân\
la data de 24 februarie 2012, când a trecut la cele ve[nice. Este înmormântat în cimitirul
„Bellu” din capital\. A r\mas în memoria slujitorilor [i a enoria[ilor ca un preot smerit, discret,
harnic [i bun, ca un slujitor de voca]ie, devotat slujirii preo]e[ti, pe care a împlinit-o cu timp [i
f\r\ timp, fiind prezent permanent în biserica „Domni]a B\la[a”, ca un neobosit duhovnic [i
p\stor de suflete. La toate aceste calit\]i, ad\ug\m faptul c\ preotul Mihai Nu]\ a înfrumuse]at
slujbele biserice[ti de la „Domni]a B\la[a” cu vocea sa de tenor, depunând multe str\danii pentru împodobirea acestui sfânt l\ca[, în cei aproape 50 de ani de slujire. De asemenea, tot
p\rintele a donat [i argintul necesar execut\rii Evangheliei în filigran, aflat\ în patrimoniul bisericii.
10. Preotul Paroh {tefan C\t\lin Ababei: paroh al bisericii din octombrie 2009, consilier patriarhal al Sectorului „Stavropighii Patriarhale [i Centre Sociale” [i director al Centrului
Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei”.
11. Preotul Mihai Dima: De forma]ie [i jurist este cel care `n perioada 1 aprilie - 1 iulie
2009 a ocupat func]ia de paroh [i a `nceput lungul [i anevoiosul proces de recuperare a propriet\]ilor parohiei. Este cel care al\turi de juri[tii Arhiepiscopiei Bucure[tilor reprezint\ parohia `n toate ac]iunile juridice `ntreprinse.
12. Preotul Benone Dinc\: s-a n\scut la data de 22 aprilie 1939, în comuna Policiori
din jude]ul Buz\u. Dup\ terminarea {colii Primare, a urmat cursurile Seminarului Teologic din
Bucure[ti, între anii 1954-1959. În perioada 1959-1963 a frecventat cursurile Institutului
Teologic de grad Universitar din Bucure[ti, ob]inând titlul de licen]iat în Teologie. Fost paroh
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al Bisericii „Izvorul Nou” din Bucure[ti, `ncepând cu data de 1 aprilie 2012, a primit din partea
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înalta binecuvântare pentru a sluji ca preot îmbisericit la A[ez\mântul Brâncovenesc „Domni]a B\la[a”, Paraclis
Patriarhal, unde sluje[te [i în prezent, cu mult\ d\ruire [i smerenie, împreun\ cu ceilal]i fra]i
slujitori.
13. Preotul Zaharia Matei: profesor de Muzic\ bisericeasc\ la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Patriarhul Justinian” din Bucure[ti [i dirijor al Coralei „Te Deum Laudamus”.
14. Preotul Constantin Diaconescu – actualmente preot pensionar, îmbisericit la biserica „Zl\tari” din Bucure[ti, unde a fost preot paroh. La „Domni]a B\la[a” a slujit ca diacon timp
de 10 ani, împreun\ cu preotul Mihai Nu]\.
15. Diaconul Marin Pan\ – a fost diacon la biserica „Domni]a B\la[a” o perioad\. A
murit dup\ vârsta de 40 de ani.
16. Preotul Doru Costache, doctor în Teologie (profesor de teologie) – a fost diacon la
biserica „Domni]a B\la[a”, din anul 1996 pân\ în anul 2001 (iunie), când a fost hirotonit
preot pe seama bisericii „Sfântul Vasile”, situat\ pe Calea Victoriei. În anul 2004 a fost numit
preot misionar pe seama parohiei „Sfânta Maria” din Sidney – Australia. Între anii 1996-2004
a fost asistent la Catedra de Teologie Dogmatic\ din cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Patriarhul Iustinian” din Bucure[ti.
17. Diaconul Ionu] Manole
Marius Gheorghiu: doctorand [i fost secretar al Sectorului
18. Diaconul Alexandru-M
Rela]ii Externe al Patriarhiei Române.
19. Diaconul Cezar-M
Manuel Matei
20. Diaconul Andrei Cre]u: diacon îmbisericit, angajat al Centrului Social Cultural
„Sfântul Apostol Andrei” al Patriarhiei Române.
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