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Capela român\ de la Baden-Baden
în lumina unor noi documente
Istoria Bisericii nu este o poveste, nici o încercare de a relata anumite fapte [i
evenimente din trecut. Este un demers al istoricului Bisericii de a creiona, dup\
puterile sale, istoria lucr\rii lui Dumnezeu în lume, într-un timp [i spa]iu bine
definit. În acest context, efortul de cunoa[tere pe care îl întreprinde cel care studiaz\ istoria Bisericii pleac\ de la premisa c\ nu poate cunoa[te decât o parte din
ceea ce s-a întâmplat. Actorii principali ai epocii respective (autorit\]i centrale [i
locale, ierarhi, preo]i sau simpli credincio[i) îndeplinesc într-o m\sur\ mai mare
sau mai mic\ voia lui Dumnezeu. Datoria istoricului Bisericii este de a analiza
acest efort de împlinire a voii Creatorului, sau de a identifica motivele pentru
care cineva nesocote[te sau lupt\ cu toate puterile împotriva planului divin.
Nicolae Iorga considera c\ dac\ ar fi avut mai mult talent poetic ar fi fost mai
aproape de adev\r1. Dac\ afirma]ia este valabil\ în spa]iul istoriei laice, în cazul
istoriei Bisericii apropierea de adev\rul istoric este direct propor]ional\ cu smerenia istoricului. Premisele acestei atitudini au fost enun]ate de Henri-Irénée
Marrou, care considera c\ istoricul trebuie s\ aib\ în fa]a documentului o atitudine de „profund\ [i constant\ umilin]\”2. Smerenia istoricului este un rezultat al
constat\rii imposibilit\]ii dezleg\rii unor enigme ale trecutului. Spre deosebire
de cel care nu consider\ util\ o asemenea abordare, cel smerit evit\ s\ se pronun]e în chip r\spicat asupra unor evenimente, s\ anun]e hot\rât c\ ceea ce a descoperit este adev\rul [tiin]ific. Mai mult decât atât, istoricul smerit evit\ s\-i judece pe cei a c\ror activitate o analizeaz\, nu se încumet\ s\ premieze sau s\ condamne, con[tient c\ nu are niciun drept, nici [tiin]ific [i nici uman.
Metoda abord\rii istoriei Bisericii este esen]ial\ pentru istoric [i ea influen]eaz\ în mod decisiv analiza propriu-zis\ a faptelor. Demersul [tiin]ific în sine
presupune un contact nemijlocit cu izvoarele, cele care ilustreaz\ o anumit\ realitate, pe care istoricul o supune aparatului s\u critic. De aceea primul pas în scrierea
istoriei Bisericii este reprezentat de scoaterea la lumin\ a cât mai multor izvoare,
pentru ca fondul documentar s\ permit\ o cercetare temeinic\. Exemplul lui Nicolae
Iorga este unul de referin]\ [i pentru istoria Bisericii: savantul a scris Istoria Românilor, întemeindu-[i cercetarea pe un nou fond documentar, astfel încât, din

1

N. Iorga, Materiale pentru o istoriologie uman\, cuvânt înainte de D.M. Pippidi, Bucure[ti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. X.
2 Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 101.
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acest punct de vedere, este u[or de sesizat diferen]a dintre aceast\ oper\ a sa [i
cea a lui V.A. Urechia.
În acest context se înscrie [i efortul nostru de a introduce în circuitul [tiin]ific
documente inedite referitoare la Capela român\ de la Baden-Baden.
Principele Mihail Sturdza, al c\rui nume îl poart\ capela3, a abdicat din scaunul
domnesc al Moldovei în 1849 [i s-a retras la Paris, unde a tr\it pân\ la moarte.
Era legat de ora[ul Baden-Baden prin faptul c\ avea acolo o re[edin]\. Îndurerat
profund de trecerea la cele ve[nice a fiului s\u, Mihai, la 30 iunie 1863, când acesta
avea numai 17 ani, Mihail Sturdza a ridicat capela din ora[ul german în memoria
copilului s\u4. Construc]ia a durat 3 ani (1863-1866) [i a costat 2 milioane de m\rci5.
La 29 august 1867 a fost dat uriculul de funda]ie al a[ez\mântului, care constituia
regulamentul de func]ionare al capelei.
La 20 august/2 septembrie 1882 Mihail Sturdza se adreseaz\ Mitropolitului
Iosif Naniescu, exprimându-[i dorin]a de a trece capela sub jurisdic]ia administra]iei biserice[ti din Moldova. R\spunsul chiriarhului locului consfin]e[te noul
statut al capelei6.
Semnale despre importan]a capelei încep s\ apar\ [i în presa româneasc\ a
vremii. Astfel, la 7 mai 1885, „România liber\” nota: „oric\rui visitator din BadenBaden, care vede capela zidit\ de perechea princiar\ Sturdza, îi va r\mânea întip\rit
în memorie acest monument admirabil, ridicat în memoria unui fiu reposat în etate
fraget\”7.
Documentele redate în acest volum acoper\ istoria capelei în secolul XX.
Dincolo de aspectele administrative reflectate de acestea (numirea unor slujitori
[i demisia lor), ies la lumin\ informa]ii referitoare la via]a de zi cu zi a celor trimi[i
de Mitropolia Moldovei în ora[ul german. Ajuns la Baden-Baden, protosinghelul
Iuliu Scriban îi scria prietenului s\u, Victor Puiu (viitorul mitropolit Visarion
Puiu), în 1904: „aici, m\i Puiule, sunt ni[te pozi]iuni admirabile. Eu sunt cu casa
pe o culme de deal la marginea ora[ului. Am trei od\i foarte bune [i mobilate, dar
tot le-ar mai trebui câte ceva. De jur împrejur avem alei imense, în spatele casei e
p\durea, un aer de pace domne[te pretutindenea, în sfâr[it mediul cel mai potrivit
ca s\ te apuci de lucru, cum îmi place mie”8.

3 Pentru o istorie actualizat\ a capelei Sturdza a se vedea Prep. univ. dr. Daniel Buda,
Contribu]ii privind istoria Capelei Ortodoxe Românesti din Baden-Baden Germania în
„Anuarul Facult\]ii de Teologie «Andrei {aguna»”, serie nou\ IV (XXIX), 2003-2004,
pp. 69-89.
4 Alexandre A. C. Sturdza, Le regne de Michel Sturdza, prince regnant de Moldavie 1834-1849,
Paris, Plon, 1906, pp. 125-126.
5 Biserica Ortodox\ Român\ , seria II, an XLV, nr. 11(560), noiembrie 1927, p. 658.
6 Ibidem, an VIII, nr. 7, iulie 1884, pp. 543-544.
7 România liber\, an IX, nr. 2339, 7 mai 1885, p. 3.
8

A.N.R., Fond Visarion Puiu, dosar nr. 181, f. 10.
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Istoria capelei nu a fost lipsit\ de încerc\ri dintre cele mai diverse. Dorin]a
Patriarhiei de Constantinopol de a avea sub jurisdic]ie proprie capela nu a fost
pus\ în practic\, iar noua lege a clerului promulgat\ în 1906 trecea l\ca[ul de cult
ctitorit de Principele Sturdza sub autoritatea Mitropolitului Primat, care nu a f\cut
schimb\ri în privin]a personalului. Aceast\ stare de fapt nu a durat mult, astfel c\
la momentul demisiei Arhimandritului Iuliu Scriban din postul de superior al
capelei, în 1909, aceasta revenise la statutul s\u ini]ial.
Impresiile cu care a r\mas tân\rul monah l-au determinat s\-l îndemne pe
Arhimandritul Visarion Puiu s\ îi urmeze la Baden-Baden: „aici sunt avantagiile
morale mari. Te afli în rela]iune cu o lume cu care ca preot n-ai a face la noi. {i
rela]iunile astea folosesc [i-]i servesc ca o foarte pre]ioas\ experien]\ pastoral\.
[...] Totul pledeaz\ s\ vii aici. Lini[tea [i independen]a n-o ai în ]ar\. [...] Aici
îns\ ai toat\ lini[tea sufleteasc\ [i te po]i ocupa în voie. Aici e locul de a zice:
via]a pustnicilor fericit\ este. Deci eu te rog s\ vii aici, c\ci ocaziunile acestea nu
se întâlnesc deseori”9.
În septembrie 1909 Preotul Cicerone Iord\chescu era numit superior al capelei.
Avea s\ fie impresionat de comportamentul personalului: „personalul bisericii consta
din preot (intitulat superior), un diacon, un cânt\re], un portar [i un gr\dinar. Biserica
avea [i un cor, compus din 5 sau 6 persoane (nem]i localnici), condus fiind corul
de un cânt\re]. Ei cântau române[te, pronun]ând cuvintele cum puteau [i cum primiser\ din pronun]ia dirijorului, care era român. To]i erau la datorie, f\r\ s\-i
constrâng\ cineva, decât numai con[tiin]a lor. Treaba mergea ca un ceasornic. În
cei patru ani, cât am fost superior acolo, n-am spus niciodat\ cuiva [i chiar nici
portarului-un b\trân neam], veteran din r\zboiul de la 1870 - s\-[i fac\ datoria.
Ar fi fost o jignire pentru demnitatea lui de slujba[ credincios. N-ai fi v\zut vreodat\, nici chiar un fir de praf pe mânerul de la u[a bisericii”10.
Situa]ia financiar\ a capelei s-a înr\ut\]it dup\ plecarea Arhimandritului Iuliu
Scriban, din cauza cre[terii pre]urilor în Germania. Preotul Cicerone Iord\chescu
[i diaconul Constantin Provian au resim]it din plin acest lucru. Mai mult decât
atât, Preotul Gheorghe Br\ni[teanu, care a slujit la Baden-Baden din 1913, a
solicitat Mitropolitului Pimen Georgescu acordarea unui concediu din postul de
preot de la catedrala mitropolitan\, pentru a face fa]\ cheltuielilor11.
Primul R\zboi Mondial a produs o ruptur\ în rela]iile româno-germane, fapt
ce s-a repercutat [i asupra situa]iei capelei. Neexistând rela]ii diplomatice între cele
dou\ ]\ri, Consiliul de administra]ie a renu]at la numirea unui preot [i a comunicat
aceast\ stare de fapt [i ierarhului de la Ia[i12.

9

Ibidem, f. 89.
Biblioteca Sfântului Sinod, Ms. III 45, f. 60.

10
11
12

A.M.M.B, dosar 27/1913, nepaginat.
Ibidem, dosar 27/1916, nepaginat.
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Domnul lect. dr. Gra]ian Lupu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
ne-a ajutat la realizarea unei traduceri cât mai fidele a documentelor din limba
german\.
Sfaturi extrem de pre]ioase pentru realizarea în bune condi]ii a acestui volum
am primit de la regretatul Academician Florin Constantiniu, care datorit\ ata[amentului s\u sincer fa]\ de Biseric\, nu a ezitat niciun moment, de[i starea sa de
s\n\tate era extrem de [ubred\, s\ ne îndrepte gre[elile [i s\ ne ajute s\ integr\m
istoria capelei în cea a epocii.
Domnul Prof. univ. dr. Remus Rus ne-a sus]inut înc\ de la început în acest
demers de a face cunoscut un moment din istoria Bisericii. Îl asigur\m de toat\
gratitudinea noastr\.
În procesul de selec]ie a documentelor am beneficiat de sprijinul generos al
domnului profesor Gheorghe Vasilescu, [ef-serviciu al Arhivei Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
1 iunie 2013
La pr\znuirea Sfântului Iustin Martirul [i Filosoful
Dorin-Demostene Iancu
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Not\ asupra edi]iei
Documentele de fa]\ provin din Arhivele Na]ionale ale României, fondurile
„Visarion Puiu” [i „Ministerul Cultelor [i Artelor”, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fondul „Problema 15”, Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiva Administra]iei
Patriarhale [i Politisches Archiv des Auswärtigen Amts de la Berlin.
În vederea edit\rii documentelor, am dorit redarea cât mai fidel\ a con]inutului
lor. În acest sens, cele redactate în limbile german\ [i francez\ se reg\sesc în limba
original\, fiind urmate de traducerea lor în limba român\.
A fost înlocuit, acolo unde a fost cazul, apostroful cu cratima, [i corectate
tacit gre[elile de ortografie [i cele gramaticale. Cuvintele ilizibile au fost marcate
prin „...[indescifrabil]”, iar adnot\rile [i rezolu]iile de pe documente au fost eviden]iate la sfâr[itul lor prin men]iunea „[Note marginale]”. Interven]iile editorului
în text au fost indicate prin „n.ed.”.
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Lista documentelor
1. 1901, octombrie 17, [Ia[i]. Adres\ a lui Iuliu Scriban c\tre Mitropolitul
Moldovei, privind intrarea sa în cler
2. 1904, martie 1, [Ia[i]. Cerere a lui Iuliu Scriban c\tre Mitropolitul Moldovei
privind intrarea în c\lug\rie
3. 1904, iulie 15, [Ia[i]. Adres\ de luare la cuno[tin]\ a decizie mitropolitane
privitoare la intrarea în c\lug\rie a lui Iulius Scriban, c\tre Mitropolitul Moldovei
[i Sucevei
4. 1904, iunie 27, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al
Funda]iei „Principele Mihai Sturdza” c\tre Mitropolitul Moldovei privind demisia
superiorului capelei
5. 1904, septembrie 6, [Ia[i]. Jurnal al Mitropoliei Moldovei privind numirea
ieromonahului Iuliu Scriban ca slujitor la capel\
6. 1904, septembrie 9, [Ia[i]. Carte chiriarhal\ a Mitropolitului Moldovei
privind numirea la capel\ a Protosinghelului Iuliu Scriban
7. 1904, septembrie 19, Baden-Baden. Carte po[tal\ a Protosinghelului Iuliu
Scriban c\tre Puiu privind locuin]a sa din ora[ul german
8. 1907, iunie 3/16, Baden-Baden. Scrisoare a Arhimandritului Iuliu Scriban
c\tre Mitropolitul Moldovei privind discu]ia sa cu Principele Alexandru Sturdza
9. 1907, iunie 22 /iulie 5, Baden-Baden. Scrisoare a Arhimandritului Iuliu
Scriban c\tre Mitropolitul Moldovei privind probleme de jurisdic]ie asupra bisericilor române din diaspora, cartea canonic\ [i situa]ia catolicismului
10. 1906, martie 27, Ia[i. Adres\ a Mitropolitului Moldovei c\tre Mitropolitul
Primat privind trecerea unor biserici sub jurisdic]ia celui din urm\
11. 1906, aprilie 16, [Bucure[ti]. Decret al Mitropolitului Primat, de confirmare a superiorului Bisericii române din Baden-Baden, Protosinghelul Iuliu Scriban
12. 1906, aprilie 16, [Bucure[ti]. Decret al Mitropolitului Primat de confirmare a Diaconului Pantelimon Opreanu ca slujitor al capelei
13. 1906, aprilie 19/mai 2, Baden-Baden. Adres\ a Protosinghelului Iuliu
Scriban c\tre Mitropolitul Primat privind trecerea capelei sub jurisdic]ia Mitropoliei
Ungro-Vlahiei
14. 1909, martie 2, Baden-Baden. Telegram\ c\tre Mitropolitul Moldovei privind
demisia Arhimandritului Iuliu Scriban
15. 1909, 23 februarie/8 martie, Baden-Baden. Scrisoare a Arhimandritului
Iuliu Scriban c\tre Mitropolitul Moldovei privind recomandarea unor monahi [i
reforma bisericeasc\
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16. 1909, martie 23, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al
Funda]iei „Principele Mihail Sturdza” c\tre Mitropolitul Moldovei privind trimiterea
unui nou preot slujitor al capelei
17. 1909, martie 17/29, Baden-Baden. Scrisoare a Arhimandritului Iuliu
Scriban c\tre Arhimandritul Visarion Puiu privind situa]ia superiorului capelei
18. 1909, aprilie 10/23, [Ia[i]. Adres\ a Mitropolitului Moldovei c\tre Consiliul de administra]ie al Funda]iei „Principele Mihail Sturdza” privind numirea
la capel\ a Arhimandritului Ieremia Iliescu
19. 1909, septembrie 28, [Ia[i]. Scrisoare a Preotului Cicerone Iord\chescu
c\tre Mitropolitul Moldovei privind candidatura sa la postul vacant de preot al capelei.
20. 1909, septembrie 29, [Ia[i]. Decret al Mitropolitului Moldovei de numire
a Preotului Cicerone Iord\chescu în postul de superior al capelei din Baden-Baden
21. 1909, octombrie 18, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al Funda]iei „Principele Mihail Sturdza” c\tre Mitropolitul Moldovei privind
numirea unui nou preot la capel\
22. 1909, octombrie 8/20, Strasbourg. Scrisoare a Preotului Cicerone Iord\chescu C\tre Mitropolitul Moldovei privind situa]ia capelei la sosirea lui la
Baden-Baden
23. 1909, noiembrie 26, Bucure[ti. Adres\ a lui Constantin Provian c\tre
Mitropolitul Moldovei, privind hirotonia sa pe seama capelei
24. 1909, noiembrie 28, Bucure[ti. Adres\ a Ministerului Cultelor [i
Instruc]iunii c\tre Mitropolitul Moldovei privind hirotonia lui Constantin Provian
pe seama capelei
25. 1909, noiembrie 30, [Ia[i]. Referat al vicarului Mitropoliei Moldovei,
Nicodim B\c\uanul, despre hirotonia lui Constantin Provian
26. 1909, decembrie 15/28, Baden-Baden. Scrisoare a Preotului Cicerone
Iord\chescu c\tre Mitropolitul Moldovei privind repara]ia capelei, cump\rarea unor
c\r]i [i numirea lui Provian
27. 1909, decembrie 25, Baden-Baden. Adres\ a Preotului Cicerone Iord\chescu c\tre Mitropolitul Moldovei privind sosirea la capel\ a Diaconului Constantin
Provian
28. 1910, ianuarie 27, Bucure[ti. Adres\ a Ministerului Cultelor [i Instruc]iunii.
Administra]iunea Casei Bisericii, c\tre Mitropolitul Moldovei privind c\r]ile de
cult solicitate
29. 1910, ianuarie 29, [Ia[i]. Adres\ a Mitropolitului Moldovei c\tre superiorul capelei privind achizi]ionarea c\r]ilor de cult necesare
30. 1910, februarie 27 / martie 12, Baden-Baden. Adres\ a superiorului
capelei c\tre Mitropolitul Moldovei privind sus]inerea financiar\ a Consiliului de
administra]ie pentru achizi]ionarea c\r]ilor de cult
31. 1910, mai 16/29, Baden-Baden. Adres\ a superiorului capelei c\tre Mitropolitul Moldovei privind comemorarea a 25 ani de la trecerea capelei sub
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supravegherea unei comisii formate din prefectul [i primarul ora[ului BadenBaden
32. 1910, mai 24, [Ia[i]. Telegram\ a Mitropolitului Moldovei c\tre superiorul
capelei privind mul]umirile adresate membrilor comisiunii
33. 1910, mai 30/ iunie 12, Baden-Baden. Adres\ a superiorului capelei c\tre
Mitropolitul Moldovei privind serbarea jubileului de 25 ani al comisiunii Administrative
34. 1911, octombrie 26, Baden-Baden. Adres\ a superiorului capelei c\tre
Mitropolitul Moldovei privind decorarea lui Wilhelm Schaub
35. 1912, ianuarie 1, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al
Funda]iei „Principele Mihail Sturdza” c\tre Mitropolitul Moldovei privind confirmarea primirii decora]iilor
36. 1912, mai 9, [Bucure[ti]. Adres\ a Ministerului Instruc]iunii [i al Cultelor, Direc]iunea Înv\]\mântului secundar [i superior, c\tre Ministerul Afacerilor
Str\ine, privind diploma de licen]\ în teologie a Pr. Cicerone Iord\chescu
37. 1912, 6/19 iunie, Berlin. Adres\ a Ministrului României la Berlin, Alexandru Beldiman, c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind primirea diplomei de
licen]\ a Pr. Cicerone Iord\chescu
38. 1912, decembrie 7, Baden-Baden. Scrisoare a Preotului Cicerone Iord\chescu c\tre Mitropolitul Moldovei privind prelungirea [ederii lui [i a Diaconului Constantin Provian la Baden-Baden
39. 1913, iulie 19/august 1, Baden-Baden. Demisie a Preotului Cicerone
Iord\chescu din postul de superior al capelei
40. 1913, iulie 31, [Ia[i]. Adres\ a Preotului Gheorghe Br\ni[teanu c\tre Mitropolitul Moldovei privind candidatura sa la postul de superior al capelei
41. 1913, septembrie 6, [Ia[i]. Adres\ a Preotului Gheorghe Br\ni[teanu
c\tre Mitropolitul Moldovei privind concediul din postul de preot de la catedrala
mitropolitan\
42. 1913, septembrie 6, [Ia[i]. Decizie a Mitropolitului Moldovei de numire
a Preotului Gheorghe Br\ni[teanu ca slujitor al capelei
43. 1913, septembrie 12, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al Funda]iei „Principele Mihail Sturdza” c\tre Mitropolitul Moldovei privind
numirea unor noi preo]i la capel\
44. 1915, martie 2, Baden-Baden. Adres\ a Preotului Gheorghe Br\ni[teanu
c\tre Mitropolitul Moldovei privind hirotesia sa întru duhovnic
45. 1918, decembrie 18, Baden-Baden. Memoriu al Preotului Gheorghe
Br\ni[teanu c\tre Mitropolitul Moldovei privind situa]ia capelei
46. 1918, decembrie 18, [Ia[i]. Adres\ a Mitropolitului Moldovei c\tre
Prim-ministrul, Ion I.C. Br\tianu privind situa]ia capelei
47. 1919, august 2, Baden-Baden. Adres\ a Consiliului de administra]ie al
Funda]iei „Principele Mihail Sturdza”c\tre Mitropolitul Moldovei privind renun]area
la numirea unui preot la capel\
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48. 1920, august 18, [Bucure[ti]. Adres\ a Pre[edin]iei Senatului c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind situa]ia capelei dup\ r\zboi
49. 1921, martie 15, Berlin. Adres\ a Lega]iei Române la Berlin c\tre Ministerul de Externe German privind sechestrarea fondurilor capelei în timpul r\zboiului
50. 1921, iulie 30, Berlin. Adres\ a Ministerului de Externe German c\tre
Lega]ia Român\ la Berlin privind situa]ia dificil\ a capelei dup\ r\zboi
51. 1921, septembrie 14. [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind demersurile
Ministerului Afacerilor Str\ine în privin]a capelei
52. 1922, februarie 18. [Ia[i]. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei,
c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind redeschiderea capelei
53. 1922, martie 17. [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind data numirii unui
nou preot la capel\ [i salariul acestuia
54. 1922, mai 1, Berlin. Raport al ministrului român la Berlin c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind cheltuielile sus]inerii unui preot la capel\
55. 1922, mai 3, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind redeschiderea capelei
56. 1922, mai 31, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind r\spunsul Lega]iei
de la Berlin referitor la salariul preotului de la capel\
57. 1923, august 15, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind raportul Preotului
Cicerone Iord\chescu despre situa]ia capelei
58. 1923, septembrie 22, [Bucure[ti]. Adres\ a Ministerului Cultelor [i Artelor.
Direc]iunea General\ a Cultelor, c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind analizarea situa]iei capelei în cadrul comisiunii bugetare
59. 1923, noiembrie 30, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind situa]ia capelei
[i comisiunea bugetar\
60. 1923, decembrie 5, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind fondurile necesare sus]inerii capelei
61. 1924, februarie 14, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind propunerea
Mitropolitului Moldovei de a vinde o parte din locul capelei
62. 1924, martie 4, Berlin. Adres\ a Lega]iei române la Berlin c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine German privind vinderea unei p\r]i din terenul capelei
63. 1924, iunie 27, Berlin. Adres\ a Ministerului de Stat din Baden c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine German privind propunerea Mitropolitului Moldovei
64. 1924, august 23, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind pozi]ia Consiliului
local al ora[ului Baden-Baden fa]\ de Funda]ia „Principele Sturdza”
65. 1924, octombrie 11, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei,
c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind atitudinea membrilor familiei Sturdza
66. 1924, decembrie 3, Bucure[ti. Adres\ a Lega]iei germane din Bucure[ti
c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine German privind situa]ia capelei
67. 1925, ianuarie 12, Bucure[ti. Adres\ a Ministerului Cultelor [i Artelor,
c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind decizia Consiliului de Mini[tri referitoare la capel\
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68. 1925, februarie 3, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind decizia Consiliului de Mini[tri referitoare la capel\
69. 1926, decembrie 24, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind situa]ia capelei
70. 1927, ianuarie 29, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind scrisorile Preotului Stefâr
71. 1927, februarie 11, Berlin. Raport al ministrului român la Berlin c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind situa]ia capelei [i reluarea serviciului divin
72. 1927, martie 4, [Bucure[ti]. Not\ de serviciu privind referatul consilierului Aurelian
73. 1927, mai 10, Berlin. Not\ verbal\ a Ministerului de Externe German
c\tre Lega]ia român\ la Berlin privind r\spunsul Guvernului din Baden
74. 1927, iunie 15, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei {i Sucevei, c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind interven]iile f\cute pe lâng\ Familia Sturdza
75. 1927, august 9, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind r\spunsul primit de la M.D. Sturdza
76. 1931, martie 6, Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, c\tre
Pre[edin]ia Consiliului de Mini[tri [i Ministerul Afacerilor Str\ine privind situa]ia capelei
77. [1931], [Bucure[ti]. Referat al Sec]iei a III-a a Direc]iunii Politice pentru
Occident privind situa]ia capelei
78. 1935, noiembrie. Ia[i. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i Sucevei c\tre
Patriarhul României privind situa]ia capelei
79. 1940, [Bucure[ti]. Adres\ a Ministerului Cultelor [i Artelor. Direc]iunea
Cultelor, c\tre Ministerul Afacerilor Str\ine privind trimiterea unui preot la capel\
80. 1940, noiembrie 14, Bucure[ti. Not\ a Ministerului Afacerilor Str\ine,
c\tre Lega]ia român\ la Berlin privind trimiterea unui preot la capel\
81. 1941, februarie 6, Berlin. Raport al ministrului român la Berlin, c\tre
Ministerul Afacerilor Str\ine privind A[ez\mântul „Principele Mihail Sturdza”
82. 1944, iulie 8, M\n\stirea Govora. Adres\ a Mitropoliei Moldovei [i
Sucevei c\tre Ministerul Cultelor [i Artelor privind numirea Preotului Visarion
Puiu la capel\
83. [1979]. Not\ a Preotului {tefan Alexe despre înmormântarea Preotului
Mihail {tefâr]\
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1
ADRES| A LUI IULIUS SCRIBAN C|TRE
MITROPOLITUL MOLDOVEI16, PRIVIND INTRAREA SA ÎN CLER
Primit la nr. 1888 din 20 octombrie 1901

[Ia[i], 17 octombrie 1901

Înalt Preasfin]ite St\pâne,
Subsemnatul, absolvent al Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti, v\ rog binevoi]i a-mi viza al\turatul angajament în care m\ oblig c\ dup\ ce voi da licen]a în
teologie voi intra în cler oriunde mi se va designa locul hirotoniei mele, în Eparhia
Sfintei Mitropolii a Moldovei, cu care angajament urmeaz\ s\ m\ prezint la depositul
de recrutare.
Sunt al Înalt P.S. Voastre supus serv.
(ss) Iulius Scriban
[Note marginale:]
Se va viza al\turatul angajament. Director Econom (ss) indescifrabil; Am primit
angajamentul vizat. (ss) Romulus Scriban.

16

Iosif Naniescu.
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Nr. 2100, din 20 octombrie 1901

Ia[i, 15 octombrie 1901

Angajament
Subsemnatul Iulius Scriban, absolvent al Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti,
dup\ cum se probeaz\ cu certificatul de fa]\ nr. 34817 din curenta lun\ octombrie
în 17 a.c., declar c\ m\ oblig prin aceasta c\ voi intra în cler oriunde mi se va
designa locul hirotoniei în Eparhia Sfintei Mitropolii a Moldovei.
Drept care fac acest angajament vizat de Sfânta Mitropolie a Moldovei conform
art. 22 din legea pentru recrutare.
(ss) Iulius Scriban
Urbea Ia[i, jud. Ia[i
[Note marginale:]
Sfânta Mitropolie a Mold[ovei] [i Sucevei ia act de acest angajament ce face
tân\rul Iulius Scriban din Urbea Ia[i, absolvent al Facult\]ii Teologice din
Bucure[ti, c\ dup\ ob]inerea gradului de licen]iat în teologie, va intra în cler unde
se va designa de Sf. Mitropolie. Director.

A.M.M.B., dosar 93/1901, f. 1-2.

17

Nu se public\.
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2
CERERE A LUI IULIUS SCRIBAN C|TRE MITROPOLITUL
MOLDOVEI PRIVIND INTRAREA ~N C|LUG|RIE
Intrare nr. 438, din 1 martie 1904

Înalt Preasfin]ite St\pâne,
Subsemnatul, licen]iat al Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti, doritor de a
servi [i a m\ devota cu tot sufletul sfintei noastre Biserici, viu prin aceasta a V\
manifesta cu cel mai profund respect aceast\ vie dorin]\ a mea de a îmbr\]i[a
schima monahal\ în Sf. M\n\stirea Neam]ului, rugându-V\ s\ binevoi]i a dispune
cele ce Î.P.S.V. ve]i crede de cuviin]\ întru aceasta.
Actele necesare le voi depune la cancelaria Sf. Mitropolii în cel mai scurt
timp.
Primi]i, V\ rog, Înalt Preasfin]ite St\pâne, asigurarea nem\rginitului meu
respect.
Al Înalt Preasfin]iei Voastre supus fiu duhovnicesc,
(ss) Iulius Scriban
[Note marginale:]
Se las\ suplicantului timpul prev\zut de regul[amentul] Sfântului Sinod spre
a medita cu dinadinsul asupra hot\rârii ce zice c\ a luat în privin]a intr\rii sale în
monahism. (ss) Partenie18; Am luat cuno[tin]\ de con]inutul înaltei rezolu]iuni nr. 438
[i m\ voi conforma întocmai. (ss) Iulius Scriban.

A.M.M.B., dosar 70/1904, f. 1.

18

Partenie Clinceni, Mitropolitul Moldovei.

