O BISERICĂ UNICĂ ÎN ROMÂNIA – BISERICA MARINARILOR
ȘI A AVIATORILOR
MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN ARE DE-ACUM O
MONOGRAFIE ISTORICĂ
Valentin Ciorbea, Mănăstirea Dintr-un Lemn – un complex monahal unic în
România. Monografie istorică, Dintr-un Lemn Monastery a unique
monastic complex in Romania. Historical monograph, Editura Academiei
Oamenilor de Știință din România, București, 2020, 443 p.
Mănăstirea Dintr-un Lemn (jud. Vâlcea, comuna Frâncești) are o
frumusețe aparte, poate chiar unică. Aleea generoasă, străjuită de sălcii, de
la intrarea pe domeniu și până a păși pe poarta complexului, te fac să simți
mai bine sufletul locului. Apoi imaginea care se deschide cu biserica de
piatră, ctitorie a domnitorului Matei Basarab și undeva, în dreapta, așanumita „biserica mare”,
ridicată prin strădania Maicii
Starețe Emanuela Oprea și a
întregii comunități monahale,
te introduc mai bine în
maiestuozitatea complexului,
părând mai degrabă pavăză,
micuței și delicatei Mănăstiri
Dintr-un Lemn, aflată în
spatele „fraților” săi mai
mari.
În
cimitirul
ce
înconjoară micuța mănăstire
ridicată dintr-un singur stejar
secular în trunchiul căruia a
fost găsită Icoana Făcătoare
de Minuni, Maica Domnului
cu Pruncul, se poate vedea o
placă de mormânt din
marmură albă, impecabil
întreținută, cu flori proaspete
și lumina mereu aprinsă la căpătâi. Este locul de odihnă al generalului
adjutant Paul (Pavel) Teodorescu. În calitate de ministru al Aerului și
Marinei în perioada 1938-1940, a coordonat lucrările de restaurare a
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complexului monahal al Mănăstirii Dintr-un Lemn și al tuturor clădirilor din
compunerea acestuia, ajutându-se în acest generos demers cu soldați din
aviație și marină. Începând de la acel moment, sfântul locaș a devenit
simbolic loc de închinăciune și rugă pentru aviatori și militari.
Profesorul și cercetătorul consacrat Valentin Ciorbea, membru al
Academiei Oamenilor de Știință din România, și-a canalizat toată energia în
direcția aducerii în prim plan a valorilor românești celor mai pure și mai
puțin aflate sub luminile rampei, una dintre acestea fiind Mănăstirea Dintrun Lemn. Primul pas a fost realizat în urmă cu aproape 9 ani, prin înființarea
Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata
României „General Paul Teodorescu” cu sediul chiar la mănăstire, proiect în
care Maica Stareță Emanuela Oprea s-a implicat cu tot sufletul. Iar lucrurile
nu s-au oprit aici: sub egida Centrului a apărut Revista „Misiunea”, revistă
cu apariție anuală, care cuprinde lucrări științifice de mare valoare pe teme
de istorie militară și istorie bisericească, susținute de nume consacrate în
cercetarea românească, la Simpozionul național: Biserica și Armata.
Tradițiile conlucrării, pe care profesorul îl organizează anual la Mănăstirea
Dintr-un Lemn în preajma hramului acesteia, Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
În toată această dedicare a profesorului Valentin Ciorbea, apariția
unei monografii a complexului monahal nu părea altceva decât un proces
firesc și o datorie de suflet. Inițiativa, declarată și începută în urmă cu câțiva
ani, iată că vede lumina tiparului în anul 2020. Volumul debutează așa cum
e și firesc, cu legenda locului, practic, nu multe mănăstiri fiind lipsite de o
poveste a întemeierii care se pierde în negura vremii. Urmează o descriere a
perioadei 1635-1863, unde se pune accent pe ctitori, prefacerile realizate,
arhitectura mănăstirii, stăpânirea austriacă, secularizare ș.a. Pe coordonate
istorice mai sunt tratate în două capitole: perioada de la secularizare la
începutul regimului comunist (1863-1947) și perioada regimului comunist și
anii de după 1990 (1948-2019).
În ultima parte a volumului, autorul face cunoscute tezaurul și
colecțiile de obiecte bisericești, precum și Casa memorială „Arhimandrit dr.
Chesarie Gheorghescu (1929-2017)” și încheie șirul capitolelor cu cel de-al
VI-lea în care, printre altele, trece în revistă câteva din impresiile și
aprecierile pelerinilor și vizitatorilor din perioada 1896-2018 și realizează
portrete de duhovnici și maici cu viețuire sfântă din obștea Mănăstirii Dintrun Lemn.
Monografia se încheie cu o anexă în care sunt prezentate Starețele
Mănăstirii Dintr-un Lemn, cu o bibliografie selectivă extrem de consistentă,
cu note și index general.
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Avem în față nu doar o monografie completă a Complexului
Monahal al Mănăstirii Dintr-un Lemn, ci și o dovadă a respectului acordat
subiectului prin ținuta aleasă a volumului, prin alegerea celor mai bune
soluții de tipărire și prin traducerea integrală în limba engleză pentru ca
informația, așa cum merită, să ajungă mai ușor și în afara țării.
Poate că cea mai potrivită încheiere a prezentării unui volum de
valoarea celui de față sunt chiar cuvintele pline de modestie ale autorului:
„Dacă monografia de față va trezi un interes în rândul românilor și al
cititorilor din străinătate, pentru autor și toți câți i-au stat alături în
săvârșirea ei, înseamnă că misiunea asumată a fost îndeplinită”.
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