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Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA

ROLUL MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN 
ÎN CONLUCRAREA ARMATEI ROMÂNIEI 
CU BISERICA ORTODOXĂ.  PROIECTUL 

GENERALULUI PAUL (PAVEL) TEODORESCU 
1938-1977

„Ferm convins şi profund recunoscător Bisericii pentru importantul rol în dezvoltarea Ţării 
mi-am propus, în măsura modestelor mele posibilităţi, s-o ajut”. 

„Convins fiind de importanţa ei (a Armatei – n.n.) şi, în acelaşi timp fiind şi cariera mea, 
i-am afectat în toate calităţile ce le-am avut, toată activitatea mea, efectuând realizări 
concrete pe plan profesional, cultural, social şi organizatoric”.

Generalul Paul (Pavel) Teodorescu (Memorii)

Definind pe deplin temei Biserica, Armata şi Şcoala, 
pilonii uriaşi pe care s-a fundamentat România, generalul Paul 
(Pavel) Teodorescu şi-a concentrat energia susţinerii de-a 
lungul timpului, atât în perioada de militar activ, cât şi în 
rezervă/retragere, sub diverse forme, dezvoltării şi afirmării 
celor trei instituţii. 

Unul din cele mai importante proiecte ale sale, cu conse-
cinţe spirituale de durată care, subliniem, a deschis o nouă 
pagină în istoria conlucrării Armatei cu Biserica Ortodoxă 
Română este legat de Mănăstirea Dintr-un Lemn. Într-un 
moment dificil a sprijinit-o şi a aşezat-o într-o poziţie ce i-a 
îmbogăţit misiunea spirituală, desigur cu acordul instituţi-
ilor statului şi a eparhiilor cu autoritate (s.n.).

În vara anului 1938 generalul Paul (Pavel) Teodorescu, la 
acel moment titular al Ministerului Aerului şi Marinei, a vizitat 
împreună cu câţiva colaboratori Mănăstirea Dintr-un Lemn. 
A găsit clădirile complexului monahal într-o stare jalnică, 
multe acoperişuri distruse, în poduri îşi găsiseră adăpost sute 
de ciori, iar pe maici, neajutorate şi extrem de îngrijorate de 
situaţia în care se afla mănăstirea. Cum subliniază generalul 
într-un memoriu adresat Episcopiei Râmnicului şi Argeşului 
la 8 februarie 1977, maicile i-au adresat rugămintea fierbinte 
[…] de a le ajuta să nu piară istoricul lăcaş. 

Personalitate cu o puternică şi eficientă vocaţie a creati-
vităţii Paul (Pavel) Teodorescu a iniţiat pentru început orga-
nizarea, coordonarea şi susţinerea financiară a lucrărilor de 
reparaţii, construcţii şi modernizări, ce s-au efectuat între 
anii 1938-1940 cu militari meseriaşi din Aviaţie şi Marină, 
cărora li s-au alăturat săteni din comuna Frânceşti.

Un alt punct al proiectului, indubitabil cel mai important 
pe termen lung, îmbogăţit în zilele noastre, l-a constituit 
legarea spirituală a două categorii de forţe armate, Aviaţia 
şi Marina, de Sfânta mănăstire. A făcut în acest sens demer-
suri pe lângă Ministerul Culturii şi Artelor – Comisia Monu-
mentelor Istorice – pentru a obţine aprobarea ca Mănăstirea 

Dintr-un Lemn să fie mănăstirea aviatorilor şi marinarilor şi să 
se dispună ca la slujbele religioase ce se oficiază la mănăstire 
să se facă rugăciuni pentru aviatori şi marinari.

În urma aprobării date de Comisia Monumentelor Isto-
rice, Mitropolia Olteniei, Banatului şi Severinului a transmis 
Mănăstirii Dintr-un Lemn, la începutul lunii decembrie 1939, 
o adresă semnată de arhiepiscopul-locotenent Irineu:

„Prea Cuvioasă Maică,
Întrucât acea sfântă mănăstire a fost restaurată de Minis-

terul Aerului şi Marinei vi se face cunoscut că am dispus ca aici 
să se facă rugăciuni de odihna sufletului eroilor aviatori şi mari-
nari morţi, precum şi paza celor în viaţă.

Primiţi arhiereşti binecuvântări!”
La 14 decembrie 1939 maica stareţă Paisia Vasilescu a 

notat pe document: „Am luat act, ne vom conforma întocmai”. 
Pentru a atrage atenţia 

pelerinilor asupra misiunii 
speciale asumate de mănăs-
tire, cu acordul maicii stareţe 
şi a conducerii Episcopiei 
Râmnicului, Paul Teodorescu 
a completat proiectul iniţiind 
aşezarea, pe zidul principal 
al clopotniţei, de simboluri şi 
inscripţii comemorative ale 
Aviaţiei şi Marinei.

La loc vizibil s-au instalat 
două plăci cu următorul 
conţinut:

MĂNĂSTIREA DINTR-UN 
LEMN. LOC DE RUGĂCIUNE 
PENTRU AVIATORI ŞI MARI-
NARI.
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CU AJUTORUL LUI 
DUMNEZEU ŞI VREDNICIA 
OAMENILOR ÎNOITU-S-AU 
ACEASTĂ CTITORIE VOIEVO-
DALĂ CU CHILIILE ŞI AŞEZĂ-
RILE EI GOSPODĂREŞTI DE 
CĂTRE MINISTERUL AERULUI 
ŞI MARINEI ÎN ANII 1938-1939 
SPRE A NU LĂSA PRĂPĂDIREI 
SFÂNTUL LĂCAŞ DE ÎNCHINĂ-
CIUNE ŞI SLAVA DOMNULUI 

Pe pereţii bolţii interioare 
a clopotniţei s-au aşezat două 
tablouri confecţionate din 
carton pe care s-au scris nume 
de eroi, aviatori şi marinari, căzuţi la datorie, dar şi în viaţă, fie 
pentru riscurile asumate, reuşind în misiuni să învingă moartea, 
fie pentru contribuţiile aduse la progresul celor două domenii 
– Aviaţie şi Marină. Separat au fost înscrişi într-un pomelnic.

În anii celui de-Al Doilea Război Mondial tablourile s-au 
deteriorat sub impactul intemperiilor iar pomelnicul s-a pierdut.

Peste ani, cu prilejul unei vizite făcute la mănăstire de 
savantul Henri Coandă, Radu Irimescu, fost ministru al 
Aerului şi Marinei (1937-1938) şi Paul Teodorescu au găsit – 
cum mărturiseşte generalul – fericită ideea pomenirii eroilor 
şi a celor care au contribuit, sub diferite forme, la progresul 
armelor lor, opinând totodată că înscrierea acestora, în speţă 
refacerea şi reaşezarea vechilor tabele, să se execute pe plăci 
rezistente şi nu pe carton, aşa cum au fost iniţial. 

Cu meticulozitatea şi seriozitatea care i-a caracterizat 
activitatea, generalul nu a decis de unul singur listele avia-

torilor şi marinarilor. S-a consultat cu generalul inginer 
Gheorghe Negrescu, care fusese contemporan cu Aurel 
Vlaicu, cu generalul veteran de război Traian Burduloiu, cu 
aviatori şi marinari, care – precizează Paul (Pavel) Teodo-
rescu – şi-au exprimat în unanimitate opinia ca listele cu eroi 
şi personalităţi să fie menţinute, dar să fie inscripţionate pe 
plăci de marmură. 

Profund ataşat proiectului său de a menţine legătura 
spirituală între Mănăstirea Dintr-un Lemn, Aviaţie şi Marină, 
deşi nu dispunea de resurse financiare deosebite, pensia 
fiindu-i suspendată mult timp după ieşirea din detenţia poli-
tică şi catalogat drept element periculos legat de regimul 
burghezo-moşieresc, generalul Paul (Pavel) Teodorescu a 
realizat plăcile de marmură şi inscripţionarea numelor cu 
proprii bani. 

Extrem de corect, a informat forurile locale, regionale 
şi centrale, dorindu-şi o ceremonie de dezvelire cu partici-
parea unor personalităţi, astfel că în aşteptarea răspunsului, 
plăcile au fost montate spre sfârşitul anului 1974.

Întrucât România intrase în mica revoluţie culturală 
iniţiată de Nicolae Ceauşescu, nici o autoritate n-a îndrăznit 
să aprobe o ceremonie la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Direcţia 
Monumentelor Istorice a răspuns târziu printr-o recoman-
dare în care a specificat că reaşezarea plăcilor nu implică un 
ceremonial deosebit. 

Lista personalităţilor Aviaţiei inscripţionate are în regis-
trul de sus un text explicativ care arată că inscripţiile come-
morative sunt ofrandă neînfricaţilor cutezători ai aviaţiei 
române: inventatori, ingineri, tehnicieni, zburători, civili şi 
militari de la soldat până la general şi ministru, din 1906 
până în 1940, anul restaurării acestei voievodale mănăs-
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tiri de către Ministerul Aerului şi Marinei, cu piosul gând 
de a se cinsti numele acestora, aici, în ctitoria marelui 
domnitor şi creştin Matei Basarab, la Sfântul Ilie, ocroti-
torul aviatorilor. 

Enumerarea personalităţilor s-a făcut pe criteriu crono-
logic, pe patru secţiuni. 

Secţiunea întâi: Pionierii naţionali şi mondiali 1906-1911 
cuprinde 24 de personalităţi în care se remarcă Traian Vuia, 
care la 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, a zburat 
cu Vuia I, primul aparat mai greu decât aerul care dispunea 
de sisteme proprii de decolare, propulsie şi aterizare, Aurel 
Vlaicu, Henri Coandă, Gogu Constantinescu, Jorj Bibescu ş.a.

Prin realizările lor au făcut nu numai pionierat dar au 
înscris Aviaţia Română în elita aeronauticii mondiale.

Secţiunea a doua: Creatorii Aviaţiei Militare 1911-1916 
enumăra 24 de aviatori militari dintre care atrage atenţia 
numele Elenei Caraiani.

Secţiunea a treia: Aviatorii din Războiul Marii Uniri 1916-
1919 inscripţionează 40 de nume. Atrag atenţia: Radu 
Irimescu, Horia Hulubei, care şi-a desfăşurat activitatea ca 
aviator în Franţa, în cadrul unui grup de tineri reuniţi de 
generalul Berthelot, fiind rănit şi decorat. Sunt trecuţi 40 de 
aviatori.

Secţiunea a patra: Realizatorii Aviaţiei Marine 1919-1940 
cuprinde 68 de nume, între care Elie Carafoli, întemeietorul 
specializării de Aeronautică, în 1928, la Şcoala Politehnică 
din Bucureşti. Sunt inscripţionate numele aviatoarelor 
Smaranda Brăescu, Irina Burnaia, Ioana Cantacuzino, Valeria 
Ionescu, Maria Drăgescu, Marina Ştirbei, dar şi numele unor 
mari aviatori precum Gheorghe Bănciulescu, Bâzu Cantacu-
zino, Max Măndescu ş.a. În total pe placă au fost trecute 156 
de nume considerate ca cele mai reprezentative.

Placa marinarilor precizează în registrul de sus Pentru cei 
care urmând pilda luntraşilor şi corăbierilor moldoveni şi 
munteni, pentru cei care căliţi în aspra şcoală a mării au 
contribuit, prin curajul, sacrificiul şi priceperea lor lumi-
nată la reputaţia şi înălţarea marinei române. Aşezatu-s-
au aceste inscripţii de evocare veşnică a amintirii acelora 
care, de la începuturile marinei până în 1940, anul resta-
urării acestei voievodale mănăstiri de către Ministerul 
Aerului şi Marinei, seculară ctitorie a marelui domnitor 
şi creştin Matei Basarab pentru a fi pomeniţi în ziua de 
Sfânta Marie, ocrotitoarea celor ce plutesc pe ape. (foto 6)

Enumerarea numelor s-a realizat după criteriul crono-
logic, pe trei secţiuni:

I. Întemeietorii Marinei şi luptători pentru independenţa sa 
1859-1878. Sunt enumeraţi 24 de ofiţeri de marină, în ordine 
alfabetică, începând cu Anton Barbieri şi încheind cu Vasile 
Urseanu. 

II. Marinarii din perioada 1878-1913, din Campania 1913 şi 
Războiul Marii Uniri 1916-1919 cuprinde 60 de nume.

III. Marinarii contemporani 1919-1940. Pe placă sunt 
inscripţionate 72 de nume. Întreaga inscripţie comemora-
tivă cuprinde 156 de nume.

Însumând cifrele celor două plăci constatăm un total 
de 312 nume care, în aprecierea, să spunem, a grupului 
coordonat de generalul Paul (Pavel) Teodorescu, bineme-
ritau să primească recunoaştere şi să fie pomenite de zilele 
celor două categorii de forţe armate. Surprinzător este că 
s-a păstrat în text zilele de Sf. Ilie, Ziua Aviaţiei şi Sf. Marie, 
Ziua Marinei, care în timpul regimului comunist nu s-au 

mai sărbătorit. Bunăoară ca zi a marinei s-a stabilit prima 
duminică din luna august pentru a se evita Sf. Maria, nead-
miţându-se evenimente legate de sărbători religioase, pe 
care regimul ce se prezenta ca ateu nu le putea accepta. Alte 
două plăci, una reprezentând vulturul cu aripile desfăcute, 
simbol al Aviaţiei şi globul în gheare, iar cealaltă, o ancoră 
tip Amiralitate ce reprezintă Marina, au fost aşezate la loc 
vizibil. Paul Teodorescu nu putea fi decât mulţumit, reuşise 
să consolideze proiectul său de suflet legat de Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, deşi vremurile erau dificile, chiar potrivnice 
unor activităţi de genul celor promovate de el.

O surpriză neplăcută, chiar şocantă pentru venerabilul 
general avea să-i vină peste câţiva ani, mai precis pe 26 ianu-
arie 1977. Printr-o adresă, datată 8 ianuarie 1977, Episcopia 
Râmnicului îi aducea la cunoştinţă reclamaţia făcută de un 
obscur ofiţer de aviaţie Raţă-Racoveanu, din coada promo-
ţiei 1932, care contesta câteva nume de pe plăcile aviatorilor 
şi marinarilor. Desigur nu putea lăsa lucrurile neclarificate 
întocmind un memoriu clarificator: Este surprinzător – avea 
să sublinieze în document – că tocmai acum – în pragul 
vârstei de 90 de ani – mi se arată neîncredere, starea mea 
morală fiind supusă unei grele încercări. 

În document Paul Teodorescu apreciază că respectivul 
ofiţer nefigurând pe placă l-a determinat probabil, pe recla-
mant să inventeze şi afirmaţia tendenţioasă că plăcile ar fi fost 
montate în grabă noaptea. Afirmaţia este respinsă de general 
ca neadevărată ce poate fi uşor dovedită cu martori, cu meşterii 
care au lucrat timp de două zile precum şi cu o fotografie luată 
în timpul lucrului şi pe care o ţinem la dispoziţie”.

Raţă-Racoveanu contesta 10 nume. Generalul Paul 
(Pavel) Teodorescu le-a întocmit fişe biografice succinte prin 
care justifică de ce respectivele personalităţi au fost înscrise 
pe plăci.

Să vedem, distinse cititor, argumentele generalului:
 Astfel: 
 1. Maior Aviator (r.) Inginer Radu Irimescu a fost iniţial 

ofiţer de marină. Trecut în aviaţie obţine brevetul de ofiţer-
aviator la 28 iulie 1916. Erou din războiul 1916/1919, a activat 
în tot acest timp, atât ca pilot pe avioane în grele misiuni, pe 
frontul din zona Siret – Nămoloasa - Mărăşeşti şi altele, cât şi în 
calitate de comandant al Esca drilei F-40 şi ca instructor de zbor. 
A fost distins cu cele mai înalte ordine militare de război şi de 
pace, citări prin ordine de zi etc. 

Ca o recunoaştere a deosebitelor sale merite, în dubla sa 
calitate de marinar şi aviator, cât şi datorită calităţilor sale inte-
lectuale şi organizatorice, în anul 1932 – când a luat fiinţă la 
noi Departamentul Aviaţiei şi Marinei – a fost numit ministru 
al acestuia, pe care l-a organizat, dotat şi condus cu multă 
competenţă şi simţ patriotic, timp de 3 ani. 

În perioada 1937/1938, din nou i se încredinţează condu-
cerea aceluiaşi minister, după care este investit cu misiunea de 
ambasador al României în S.U.A. 

În anul 1940, fiind destituit din acest post de către guvernul 
de atunci legionaro-antonescian, nu s-a mai înapoiat în ţară, 
deoarece ştia că nu este agreat de conducerea dictatorială pe 
care nici el nu o aproba. 

A revenit de mai multe ori în Republica Socialistă România, 
în perioada 1950-1973, menţinându-se în tot timpul în cele mai 
bune raporturi cu patria sa. 

A decedat la data de 18 mai 1975. 
2. Pilotul Maximilian Manolescu a intrat în aviaţie în anul 
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1922 cu gradul de soldat. A fost brevetat pilot la 7 august 1923 
şi a avansat între timp până la gradul de căpitan-aviator. 

A fost cel mai bun pilot al ţării noastre – fără egal – înaintea 
tuturor aşilor aviaţiei române, atât ca instructor de zbor la 
nenumărate serii de piloţi timp de aproape 25 de ani, cât şi 
ca pilot de linie şi mai ales ca pilot acrobat, el fiind sufletul şi 
reclama celebrei escadrile ,,Dracii Roşii”, care a uimit ţara 
întreagă, la mitingurile de propagandă aviatică în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. 

La data de 19 oct. 1932 a câştigat „Cupa Bibescu” pe 
distanţa Roma - Bucureşti în competiţie cu aviatorii italieni, 
bătând recordul de viteză al cursei. 

Max Manolescu a fost singurul pilot român, pe care 
compania franco-română pentru transporturi aeriene l-a 
acceptat ca pilot pe linia Paris-Bucureşti-Istanbul în pe rioada 
1934-1938. 

A deservit aviaţia română până către sfârşitul anului 1947, 
îndeplinind tot timpul misiuni de cea mai mare importanţă, 
atât în timpul războiului cât şi după aceea. Printre altele cităm 
transportul comisiilor ministeriale pentru încheierea armisti-
ţiului la Paris în anii 1944-1945 precum şi alte transporturi de 
demnitari şi înalte personalităţi de stat sau de valori materiale 
etc. 

Începând din anul 1948 a fost încadrat ca pilot-inspector şi 
instructor de navigaţie pe liniile aeriene franceze ale societăţii 
„Air France”. A participat la unele concursuri internaţionale de 
acrobaţie organizate în Franţa, câştigând detaşat premiul I. 

Cel mai bun pilot din Franţa era socotit, într-o anumită peri-
oadă, aviatorul de origine română Max Manolescu! 

Nu a făcut, niciodată, niciun fel de politică şi nici nu a 
activat, în niciun fel, împotriva statului nostru, ci dimpotrivă 
a făcut să strălucească de multe ori pe cerul lumii numele de 
român. 

Cum se împacă cele de mai sus cu afirmaţia reclamantului 
că Manolescu şi-a sfârşit cariera ca un traficant de rând, când 
acesta ieşit, de curând, la pensie este onorat ca unul dintre cei 
mai străluciţi aviatori ai lumii, cu o activitate prodigioasă şi 
neîntreruptă de peste o jumătate de secol pe toate meridianele 
globului. 

Şi după cum cu Vuia, Coandă, Oberth, Gogu Constanti-
nescu, Botezatu, George Fernic, Papană şi alte figuri celebre, 
care au activat şi în străinătate în domenii ce au făcut cinste 
patriei noastre, la fel şi de Max Manolescu suntem mândri că 
este al nostru.

3. Inginer Mihail Marinescu, pilot brevetat la 16 oct. 1925, 
pe când gradul de elev-sergent T.R., ulterior specializat pe 
avionul Potez XV, socotit ca unul dintre cele mai pretenţioase la 
pilotat, s-a afirmat ca unul dintre piloţii de nădejde ai aviaţiei 
române. 

În dubla sa calitate de inginer specializat în aviaţie şi de pilot 
a dus o intensă activitate de întreţinere şi reparare a parcului de 
avioane ale unităţilor, de recepţionare la sol şi în aer a avioa-
nelor noi construite sau ieşite din reparaţii. Între timp a orga-
nizat o asociaţie cu caracter etnic – Industria Tehnică Română 
– precum şi Secţia de aviaţie din cadrul Asociaţiei Sportive de 
pe lângă Şcoala Politehnică din Bucureşti, din a cărei condu-
cere a făcut parte. Această secţie a produs, cu material propriu 
de zbor, o serie de tineri piloţi-ingineri, care s-au dovedit foarte 
valoroşi în dubla lor calitate de ingineri şi piloţi, ca recepţioneri 
pe lângă tânăra noastră industrie aeronautică. 

În perioada 1938-1944 i s-a încredinţat conducerea fabricii 

de avioane „ICAR” din Bucureşti, pe care a reorganizat-o pe baze 
tehnice moderne şi dându-i un impuls considerabil a reuşit să 
furnizeze aeronauticei române diferite tipuri de avioane origi-
nale ICAR sau construite în licenţă. 

Cunoscut şi apreciat şi peste hotare, a reuşit să intre în legă-
tură cu cele mai serioase industrii din Europa, contribuind în 
mod substanţial la dotarea aviaţiei noastre cu avioane, arma-
ment şi accesorii diverse (avioane tip Hawk, Fieseler-Storck, 
tunuri Oerlikon etc.). 

Plecat în străinătate, după 1946, devine unul dintre apre-
ciaţii tehnicieni şi conducători al unor industrii de maşini şi 
motoare, fiind gata oricând să aducă servicii ţării sale.

Nu a făcut politică şi nu a întreprins acţiuni dăunătoare 
Statului român. 

Prin moartea sa, survenită în anul 1976, a rămas un gol în 
lumea tehnică internaţională, unde oricând Statul român ar fi 
putut găsi un ajutor, sincer şi binevoitor. 

 4. Constantin Abeles, pilot brevetat la 28 sept. 1924, când 
avea gradul de ser gent. A fost avansat, treptat, până la gradul 
de maior-aviator. 

Instructor de zbor timp de peste 22 de ani, atât în şcolile 
militare cât şi în cele ale aviaţiei civile, a instruit şi educat sute 
de elevi-piloţi, care între timp au devenit piloţi de bază şi eroi ai 
aviaţiei noastre. 

A executat şi a participat la nenumărate raiduri interne şi 
internaţionale, la mitin guri aeriene de propagandă aviatică, 
fiind tot timpul, fără nici o întrerupere în cariera sa, sufletul şi 
promotorul aviaţiei civile şi militare. 

A participat la războiul antifascist, în calitate de coman-
dant şi pilot al unei esca drile de transport greu, aducând mari 
servicii frontului. 

Nu a făcut politică. A decedat, în străinătate, în anul 1973. 
5. Petre Stamatescu, pensionar, fost tehnician în aviaţia 

civilă şi pilot bre vetat la data de 3 iulie 1935. Reprezentant al 
Fabricii de avioane Klemm, a adus în ţară material de zbor 
necesar şcolilor de pilotaj civile, reuşind în mare parte să sati-
sfacă nevoile urgente ale aeronauticii, în perioada 1935-1944. 

Dacă ne referim la numele înscris pe placă, se constată că s-a 
strecurat o eroare. Conform tabelului iniţial, urma să se înscrie 
numele „Stamatescu G.” al eroului subloco tenent-aviator căzut 
la datorie în anul 1933 şi nu ,,Stamatescu P.”, tehnicianul pensi-
onar mai sus arătat. Eroarea urmează a fi corectată. 

6. Irina Burnaia este a 2-a femeie din România care a 
obţinut brevetul de pilot în anul 1934. Sacrificându-şi toate 
posibilităţile financiare, renunţând la cariera în care era pregă-
tită ca absolventă a unei facultăţi, se dedică zborului; procu-
rându-şi un avion propriu de concepţie românească pe care se 
antrenează, executând raiduri, participând la mitinguri aeriene 
şi la concursuri aviatice. Execută mai multe raiduri de răsunet 
interna ţional, în perioada 1935-1940, printre care un raid 
Bucureşti-Istanbul-Beyrouth-Cairo -Vad Halfa, până la ecuator, 
în Africa şi înapoi, împreună cu aviatorul Petre Ivanovici. 

Singură la bord execută mai multe raiduri peste hotare 
printre care: Bucureşti-Bagdad şi înapoi; altul în Italia şi înapoi; 
altul în Anglia etc., dovedindu-se cea mai bună aviatoare a ţării 
la acea vreme şi făcând o frumoasă propagandă pentru aviaţia 
română. 

A fost singura femeie, care în timpul războiului, a avut 
comanda unei escadrile de aviaţie de transport, pe care a 
condus-o cu competenţă şi energie. 

Căsătorită şi având un copil, a plecat legal din ţară, în 1947. 
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Nu a făcut politică şi nici nu s-a manifestat ostilă patriei sale. 
7. Marina Ştirbei a făcut parte dintre pionierele aviaţiei 

române, fiind femeia care a obţinut brevetul de pilot nr. 6 din 
anul 1935. 

Pasionată de zbor şi-a dedicat acestei îndeletniciri cea mai 
mare parte din tim pul său şi din posibilităţile sale financiare. 
Şi-a procurat un avion propriu, pe care s-a antrenat, întreprin-
zând numeroase zboruri în ţară şi în străinătate, participând 
la mitin guri aeriene, la competiţii şi concursuri, câştigând mai 
multe premii. 

Urmează şi Şcoala de Perfecţionare pe avioane militare, 
fiind prima femeie care a obţinut un brevet de pilot pe avioane 
militare. S-a calificat, de asemenea, şi pe avioane bimotoare 
sanitare. 

A urmărit, a perseverat şi a determinat forurile superioare să 
înfiinţeze o escadrilă sanitară cu scopuri umanitare. Pentru a se 
documenta în această privinţă, între alte raiduri internaţionale, a 
întreprins şi un raid – singură la bord – pe un avion Icar-Universal în  
Suedia şi Norvegia în condiţii meteorologice cu totul nefavora-
bile, traversând golful Finic şi o parte din Marea Nordului pe o 
vizibilitate aproape nulă. 

Înapoiată în ţară a furnizat conducerii aviaţiei române 
toate datele necesare şi după repetate insistenţe a reuşit să 
vadă înfăptuită o escadrilă sanitară deservită numai de femei. 
Activează personal în această escadrilă, care a adus servicii 
considerabile ţării, atât în timp de pace, când s-au executat 
transporturi de bolnavi ce aveau nevoie de intervenţii urgente 
şi de medicamente sau zboruri la înălţime cu copii bolnavi de 
tuse convulsivă etc., cât şi mai ales în timp de război când, în 
condiţii grele, aterizând până în primele rânduri ale frontului 
şi prin terenuri necunoscute sau uneori minate sau atacate de 
aviaţia inamică, salvând răniţi grav şi vieţi scumpe. 

Pentru astfel de servicii, în condiţiile grele ale frontului, 
majoritatea acestor brave femei aviatoare – în frunte cu Marina 
Ştirbei şi Irimia Burnaia – au fost răsplătite cu înalte ordine şi 
medalii militare de pace şi de război. 

Plecată legal în străinătate, mamă a 2 copii – astăzi majori, 
care fac peste tot o propagandă ţării lor natale şi cinste numelui 
de român, Marina Ştirbei caută, ori de câte este cazul, să fie 
folositoare Statului român. 

8. Inginer Nicolae Caranfil, fost ministru al Aerului şi 
Marinei în perioada 1 mai 1935 şi 31 decembrie 1936, unul 
dintre principalii organizatori ai aviaţiei moderne române şi un 
om de valoare excepţională, care peste tot pe unde a trecut a 
lăsat urme puternice: Societatea de Gaz şi Electricitate, Uzinele 
Comunale Bucureşti ş.a. Este in ginerul şi tehnicianul care a 
înfăptuit asanarea lacurilor Herăstrău, Băneasa, Floreasca etc.; 
de asemenea, a asanat lacul Siutghiol (Mamaia), pe care func-
ţionează baza de hidro -avioane a aeronauticei române. 

Menţionăm că de fapt ing. N. Caranfil nici nu figurează pe 
placă (din lipsă de spaţiu, cu toate că ar fi meritat cu prisosinţă). 
Cât de superficial şi rău intenţionat este reclamantul se vede şi 
din faptul că atacă, nemotivat, pe acest om de mare valoare. 

9. Gheorghe Dumitrescu, amiral în retragere în vârstă de 
90 ani. A fost ataşat militar la Londra, unde, în anii celui de-Al 
Doilea Război Mondial a protestat contra alianţei României cu 
Germania hitleristă. 

A avut o comportare excepţională în Primul Război Mondial, 
luând parte la opera ţiunile Marinei Militare de la Dunăre. 

A fost comandant, într-o anumită perioadă, pe bricul 
„Mircea” când a instruit şi format generaţii de excelenţi navi-

gatori. A comandat şi alte tipuri de nave militare, pe mare şi pe 
Dunăre, ultima comandă fiind a unei escadrile de distrugătoare. 

10. Arpad Gherghel, comandor în marină, în retragere, în 
vârstă de 77 de ani, brevetat al Şcolii Superioare de Război. A 
fost îmbarcat şi a comandat diferite tipuri de nave de război, 
ultima comandă fiind aceea a unui distrugător. Decorat cu 
ordinul „Mihai Viteazul”. 

A fost un ofiţer dintre cei mai bine pregătiţi din punct de 
vedere profesional, ab solvind o şcoală de marină din Italia şi 
specializându-se în artileria navală. 

Menţionez că motivul principal pe care îl invocă recla-
mantul, împotriva celor vizaţi în reclamaţie, este acela de pără-
sire a ţării. 

– Faptul că tabelele, care au stat la baza înscrierilor actu-
alelor plăci, au fost în tocmite şi aprobate în anul 1940, când 
toţi cei care figurează acolo se aflau şi activau în slujba patriei 
noastre, acest cap de acuzaţie nu poate rămâne valabil. 

– Pe de altă parte – chiar dacă ulterior aceştia au plecat 
din ţară – aceasta nu poate şterge activitatea lor deosebită din 
trecut în slujba aviaţiei şi marinei române. 

– În plus, majoritatea sunt plecaţi în mod legal şi niciunul nu 
a dus vreo activitate dăunătoare sau defăimătoare, ci dimpo-
trivă au purtat cu cinste numele de român şi au făcut o propa-
gandă favorabilă patriei noastre. 

– Şi dacă Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. din 17 iunie 
1976 prevede am nistii sau graţieri în care se încadrează 
absolut toţi cei vizaţi în reclamaţie – drept urmare a înţelegerii 
şi înţelepciunii Conducerii Superioare a Statului Român – care 
con sideră că este cazul să-şi apropie copiii săi rătăciţi, poate din 
forţă majoră sau din dife ritele stări confuze în care au fost târâţi 
fără voia şi vina lor în anumite perioade tulburi, atunci tocmai 
reclamaţia numitului Raţă-Racoveanu, situată pe o altă poziţie 
decât cea legală, este în contradicţie cu legile ţării. 

Faţă de cele arătate mai sus şi încrezători în înţelegerea şi 
aprecierea pe care Sf. Episcopie a arătat-o întotdeauna faţă de 
tot ce s-a realizat la Sf. Mănăstire Dintr-un Lemn. 

Vă rugăm înalt Prea Sfinte, să înlesniţi să se facă lumină 
în această problemă pornită, atât de înălţător şi cu stăruinţă 
încă din anul 1940, când Sf. Mitropolie a Olteni ei, împreună cu 
Departamentul Cultelor – Direcţia Monumentelor Istorice – au 
înţeles să acorde înalta lor apreciere, mulţumire şi binecuvân-
tare pentru înfăptuirile noastre şi să nu permiteţi ca invidia şi 
răutatea să pângărească memoria aviatorilor şi marinarilor 
înscrişi pe plăcile fixate la Sf. Mănăstire, aviatori şi marinari, 
care – după cum Sfinţia Voastră veţi putea deduce cât sunt de 
merituoşi – dacă şi cei reclamaţi, socotiţi de recla mant ca neco-
respunzători, au biografiile pe care acum le cunoaşteţi. 

Demolarea plăcilor fixate în beton armat, pe pereţii clopot-
niţei, ar periclita însăşi rezistenţa acestei construcţii. 

Totodată, aş dori să vă aduc la cunoştinţă că Legea nr. 
32/1968 şi H.C.M. nr. 2490 din 31 dec. 1969, prevăd clar şi cate-
goric – pentru asemenea cazuri, dacă sunt justificate  apli-
carea numai a unor amenzi şi nimic mai mult. Nici demolări. 
Nici demontări de plăci. 

Pe de altă parte dispariţia plăcilor de pe pereţii Sf. Mănăs-
tiri, fatal va da naştere unor interpretări şi mai nefavorabile 
din partea marelui public român şi străin, care ani de-a rândul 
le-au văzut şi le-au admirat, iar familiile, prietenii şi cunoscuţii 
celor înscrişi pe plăci vor încerca un sentiment de îndreptăţită 
durere. 

Menţinerea plăcilor în cauză constituie un simbol şi un 
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minunat mijloc de edu caţie şi un stimulent pentru generaţiile 
viitoare. 

Rugămintea noastră, Înalt Prea Sfinte, este ca Sf. Mănăstire 
Dintr-un Lemn, să rămână aşa cum a fost hărăzită, LĂCAŞ de 
rugăciune, de pomenire şi de reculegere pen tru aviatori şi mari-
nari, cu tot ceea ce s-a făcut până în prezent şi cu tot ceea ce 
aviatorii şi marinarii de bună credinţă, urmăresc şi doresc să 
mai înfăptuiască întru menţinerea tradiţiei şi întărirea legătu-
rilor, atât cu Marea Ctitorie Voievodală cât şi cu Glia Strămo-
şească.

General (r) Paul Teodorescu,
                                        Bucureşti 
Memoriul depus de generalul Paul Teodorescu la 

Episcopia Râmnicului a clarificat reclamaţiile lui Raţă-Raco-
veanu ca nefiind fondate. De altfel nici nu au fost luate în 
consideraţie de episcop.

Pentru venerabilul general a fost ultima bătălie dusă 
şi, evident, câştigată. Plăcile au fost salvate, iar Mănăstirea 
Dintr-un Lemn şi-a păstrat rolul şi misiunea în conlucrarea 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României.
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