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O BINEMERITATĂ RECUNOAȘTERE

Izvoare istorice cercetate de noi în fondul documentar al Mănăstirii 
Dintr-un Lemn dovedesc că în mod organizat aviatorii militari au 
venit la Sfântul lăcaș în anul 1938 la chemarea generalului Paul 

Teodorescu, ministrul Aerului și Marinei care, după ce a cercetat 
starea precară a mănăstirii la rugămintea Reginei Maria, a lansat pro-
gramul ÎNNOIRE. Echipe de la Aviație, Marină și Regimentul de Gardă 
“Mihai Viteazul” au lucrat timp de doi ani executând lucrări de repa-
rații, ridicarea de noi construcții și modernizări.2 

Pe rezultatele muncii lor, consemnate în Cartea de aur a mănăs-
tirii, pe dorința de a întreține în continuare Sfântul lăcaș, generalul 
Paul Teodorescu s-a adresat Ministerului Cultelor și Artelor pentru 
a aproba ca Mănăstirea Dintr-un Lemn să devină loc de închinare și 
pomenire pentru personalul Aviației și Marinei. S-a deschis astfel o 
filă importantă în hronicul conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 
României la Mănăstirea Dintr-un Lemn. De acum mănăstirea a bene-
ficiat de sprijin din partea conducerii Aviației Militare, iar aviatori au 
venit în pelerinaj la Sfântul lăcaș. Soborul de maici a înălțat rugăciuni 
pentru aviatorii militari și eroii acestei categorii de forță armată în 
mod constant. 

După instaurarea regimului comunist legăturile oficiale dintre 
mănăstire, Aviație și Marină au încetat, nu și pelerinajele individuale 
și în grupuri restrânse. Până la trecerea la cele veșnice, la 17 ianuarie 
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1981, generalul Paul Teodorescu 
și colaboratorii săi au fost prezenți, 
au organizat activități și au depus 
în Camera memorială a generalului 
din Palatul brâncovenesc plachete, 
însemne și pergamente ca mărturii. 

Prin demersurile generalului Paul 
Teodorescu, la mănăstire s-au așezat 
două plăci cu caracter memorial. Pe 
Memorialul aviatorilor s-au inscrip-
ționat 156 de nume: “ingineri, teh-
nicieni, zburători civili și militari de 
la soldat până la general și ministru 
din 1906 până în 1940.”3 

În testamentul său, “Ultimele 
dorințe”, generalul Paul Teodorescu 
a nominalizat opt aviatori: coman-
dor (r) Ion Popescu Oiță, comandor 
(r) Ștefan Circă, comandor (r) Ion 
Di Cezare, comandor (r) Mihail G. 
Pavlovschi, aviator inginer Ilie Stan, 
comandor (r) Boris Capbătut, aviator 
Nicolae Marinescu, aviator Nicolae 
G. Cândea “să ducă mai departe tra-
diția bunei colaborări cu administra-
ția Mănăstirii Dintr-un Lemn.”4 

Căderea regimului comunist, în 
decembrie 1989, avea să ducă, nu 
după mult timp, la reluarea ofici-
ală la nivelul structurii de comandă 
a Forțelor Aeriene a legăturilor cu 

Mănăstirea Dintr-un Lemn. Pentru 
prima data elicoptere militare au 
survolat mănăstirea, au aterizat 
și au adus comandanți ai Forțelor 
Aeriene, grupuri de ofițeri pentru 
pelerinaj, ajutoare și materiale 
necesare maicilor. Câteva maici au 
fost invitate la bordul unui elicop-
ter pentru a survola mănăstirea, un 
moment emoționant, de neuitat 
pentru obștea de maici. 

La 20 decembrie 2000, în preajma 
Crăciunului și Anului Nou, domnul 
general comandor Gheorghe Bucșe, 
comandantul Forțelor Aeriene 

Române, cu un grup de ofițeri de la 
Baza 90 Transport Aerian și Grupul 
61 Elicoptere, au poposit “cu mare 
bucurie și plăcere printre măicuțele 
acestui lăcaș religios care se roagă 
pentru viața și sănătatea aviatorilor 
români și duce mai departe crezul 
celui ce a fost Paul Teodorescu.”5 
Peste un an, la 20 decembrie 2001, 
ofițeri piloți și tehnicieni, conduși 
de generalul Constantin Croitoru, 
comandant al Bazei 90 Transport 
Aerian, au venit la mănăstire “pentru 
a ne deschide sufletele și a ne 
închina Celui de Sus. Lăsăm gându-
rile noastre bune și luăm cu noi liniș-
tea și puterea credinței. Credem că 
Mântuitorul le va ocroti pe harnicele 
măicuțe și va coborî și asupra avia-
torilor militari îngăduind puterea Sa 
supremă”.6 Pe 22 decembrie 2006 
domnul general Gheorghe Catrina 
sosește la mănăstire însoțit de cola-
boratori. Avea să noteze la rândul 
său în Cartea de aur: “Niciunde 
aviatorii nu sunt mai aproape de 
Dumnezeu ca aici, în acest lăcaș de 
credință, cu valorile strămoșești, 
în ceea ce românii au mai bun și în 
tihna pe care cu toții ne-o dorim.”7

La 23 aprilie 2007 și 24 aprilie 
2008 domnul general Gheorghe 
Catrina, șef al Statului Major al 
Forțelor Aeriene, a revenit la Sfânta 
mănăstire. A mulțumit maicii starețe 
Prea Cuvioasa Emanuela Oprea și 

Grupul de aviatori în Camera memorială a generalului Paul Teodorescu

Domnul general de flotilă Lian Someșan înmânând însemnele maicii starețe Emanuela Oprea
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celor ce slujesc că în rugăciunile ce 
le înalță lui Dumnezeu sunt “amin-
tiți și cei care slujim forțele aerie-
ne.”8 Următorul șef de Stat Major 
al Forțelor Aeriene care a venit la 
mănăstire a fost domnul general dr. 
Ion Aurel Stanciu. Vizita a avut loc 
la 15 aprilie 2009. Cu acest prilej s-a 
discutat cu maica stareță posibilita-
tea amplasării unui monument în 
parcul mănăstirii. La 20 iulie 2009 s-a 
dezvelit și a fost sfințit Monumentul 
eroilor aviatori, realizat de Baza 90 
Transport Aerian. 

O nouă filă în hronicul prezenței 
aviatorilor la mănăstire s-a scris la 
21 aprilie 2011. Domnul general dr. 
Fănică Cârnu, șeful Statului Major 
al Forțelor Aeriene, cu un grup de 
colegi adresa “mulțumiri din suflet 
maicii starețe pentru grija manifes-
tată de a ne primi cu drag și pentru 
tot ceea ce face pentru a pune în 
valoare patrimoniul mănăstirii.”9

La Jubileul a 80 de ani de când 
Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost 
desemnată Sfânt lăcaș al aviatori-
lor și marinarilor, domnii generali 
Constantin Dobre și Lian Someșan, 
însoțiți de un grup de militari, au 
reprezentat Statul Major al Forțelor 
Aeriene la activitățile organizate în 
cinstea jubileului în după amiaza 
zilei de 29 iunie 2019. Din motive 
obiective, domnul general-maior 
dr. Viorel Pană, șeful Statului Major 

al Forțelor Aeriene a venit să vizi-
teze mănăstirea peste trei zile, fiind 
impresionat de tradițiile aviatorilor 
păstrate aici. 

La reîntoarcerea la București 
a decis să răsplătească meritele 
maicii starețe Emanuela Oprea și 
să-i acorde la 20 iulie 2019 Medalia 
Emblema de Onoare a Forțelor 
Aeriene. Era o binemeritată recu-
noaștere a jertfei depuse în cei 37 de 
ani de stăreție pentru păstrarea tra-
dițiilor conlucrării aviatorilor militari 
cu Sfânta mănăstire. 

Medalia a fost înmânată maicii 
starețe Emanuela Oprea la 20 
decembrie 2019 de domnul general 
Lian Someșan, atestatul fiind citit de 
comandorul Manolache. A urmat o 
slujbă de pomenire la mormântul 
generalului Paul Teodorescu ofici-
ată de părintele Ghenadie, duhov-
nicul mănăstirii și de preotul militar 
al Forțelor Aeriene, Manea Nicu 
George.

Însoțiți de maica Tecla, ghidul 
mănăstirii, oaspeții au vizitat biseri-
cuța dintr-un lemn, Palatul brânco-
venesc, poposind în Camera memo-
rială a generalului Paul Teodorescu. 
Domnul general de flotilă Lian 
Someșan a consemnat în Cartea de 
onoare la finalul emoționantelor 
momente ce au îmbogățit legătu-
rile istorice dintre Forțele Aeriene 
ale României și Mănăstirea Dintr-un 

Lemn: “Acum, în prag de sărbă-
tori, sărbătorile noastre creștine, cu 
multă recunoștință pentru liniștea 
ce o câștig de fiecare dată când trec 
pe la preasfințiile voastre, doresc să 
vă urez tot binele din “zvăzduhul” 
aviatorilor români.”10

Așa s-a scris o nouă pagină din 
hronicul conlucrării aviatorilor mili-
tari cu Mănăstirea Dintr-un Lemn. 

Abstract: For the support, the con-
stant promotion and the religious servi-
ces at Dintr-un Lemn Monastery for the 
Romanian military aviators, the mother 
abbess Emanuela Oprea has been 
rewarded by the chief of staff of the Air 
Forces, general major dr. Viorel Pană, 
with the medal of the Honour Emblem 
of the Air Forces. 

Keywords: Dintr-un Lemn 
Monastery, aviators, medal, pilgrimage.

NOTE

[1] Membru corespondent al Academiei Oamenilor 
de Știință din România

[2] NOTE  Vezi “Misiunea”, anul VI, nr. 1 (2), 2019, pp. 
5-12. 

[3] Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu 
(1888-1981). Vocația creativității. (Coord. Prof. univ 
dr. Valentin Ciorbea, PS. Dr. Emilian Lovișteanu, 
comandor dr. Marian Moșneagu). Editura ExPonto, 
Constanța, 2013, p. 435. 

[4] Ibidem, p. 297. 

[5] Cartea de aur a Mănăstirii Dintr-un Lemn. 

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

Slujba de pomenire la mormântul generalului Paul Teodorescu
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