MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
IOSUD – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
UMANISTE
DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE UMANISTE
DOMENIUL ISTORIE

REZUMATUL
TEZEI DE DOCTORAT
CONSTITUIREA ȘI ACTIVITATEA MITROPOLIEI
OLTENIEI, RÂMNICULUI ȘI SEVERINULUI (1939–
1949)

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
Prof.univ.dr. Silviu-Marian MILOIU

DOCTORAND ,
Ion COCONEȚU

TÂRGOVIŞTE
2021

MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
IOSUD – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
UMANISTE
DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE UMANISTE
DOMENIUL ISTORIE

Constituirea și activitățile Mitropoliei Olteniei, Râmnicului și
Severinului (1939-1949)
Mitropolia Olteniei, Râmnicului și Severinului este o instituție administrativbisericească cu sediul la Craiova, ce are în subordinea ei Arhiepiscopia Craiovei,
Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului și Strehaiei și Episcopia Slatinei și
Romanaților.
Prezenta teză de doctorat își propune să răspundă la întrebările următoare: care
a fost itinerarul parcurs de cea dintâi instituție bisericească administrativă cunoscută
în această zonă, Episcopia Severinului înființată la 1370?; de ce la 1504 se înființează
episcopie la Râmnic și nu la Craiova unde începând cu secolul XVI avem Marea
Bănie?; care a fost evoluția în timp a evenimentelor ce au transferat către Craiova
centrul de greutate al vieții bisericești?; care au fost activitățile celor două
personalități marcante episcopul Râmnicului Vartolomeu Stănescu și cel dintâi
mitropolit al Olteniei Nifon Criveanu?; ce factori au condus la înființarea Mitropolie
Olteniei la 7 noiembrie 1939 și în același timp la desființarea ei în 1945?; cum au
lucrat intelectuali din Oltenia precum Constantin Argetoianu, Constantin S.
Nicolaescu-Plopșor, Sebastian Chilea, sau preotul Constantin Stănică-Orodel, pentru
reînființarea la 18 iunie 1947 a Arhiepiscopiei Craiovei și a Mitropoliei Olteniei la 25
martie 1949 prin purtarea de grijă a patriarhului Iustinian Marina dar și cu acceptul
autorităților politice ale vremii respectiv Partidul Comunist care și-au înscris în
program dorința populației din Oltenia de a avea Universitate și Mitropolie în cel mai
mare oraș al zonei, la Craiova.
Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul capitol este denumit : De la
Mitropolia Severinului la Mitropolia Olteniei. În cadrul său sunt studiate Mitropolia
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Severinului, Episcopia Strehaiei, Episcopia Râmnicului între 1502-1939, iar într-un
subcapitol este prezentat orașul Craiova ca reședință episcopală temporară între
secolele XVII-XIX, Al doilea capitol este denumit : Înființarea Mitropolie Olteniei,
Râmnicului și Severinului(7 noiembrie 1939). Este prezentată organizarea bisericii de
după actul de la 1 decembrie 1918, personalitatea episcopului de Râmnic Vartolomeu
Stănescu, fenomenul de la Maglavit și schimbările pe care le produce, este analizată
concepția de ”creștinism social„ adusă în viața publică de către eruditul episcop
Vartolomeu, încercările pe care le trăiește înaltul prelat și personalitatea celui dintâi
mitropolit al Olteniei, Nifon Criveanu. Al treilea capitol este intitulat : Organizarea și
activitățile Mitropoliei Olteniei între 1939-1945.Urmărește prezentarea modului în
care această instituție a fost implicată în problemele curente ale vieții bisericești și
politice. Este prezentată activitatea administrativă , culturală și de asistență socială dar
și misiunile din Transnistria ca și implicarea ierarhului Nifon în ajutorarea clerului
refugiat din teritoriile cedate de România în 1940. Capitolul al patrulea vorbește
despre reînființarea Mitropoliei Olteniei ca o realizare ce a fost cerută de locuitorii
acestui ținut și căreia i-au răspuns afirmativ atât autoritățile politice cât și cele
bisericești care îl aveau ca intâistătător pe patriarhul Iustinian Marina.
Cercetarea, analizarea și prezentarea documentelor ce sunt cuprinse în această
teză de doctorat ne întărește încă o dată convingerea pe care o exprima în urmă cu
milenii poetul latin Cicero : ”Historia magistra vitae (est)„ .
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ESTABLISHMENT

AND

ACTIVITIES

OF

THE

METROPOLITAN

CHURCH OF OLTENIA, RÂMNICU AND SEVERIN (1939-1949)

The Metropolitan Church of Oltenia, Râmnicu and Severin, is an
administrative-church institution based in Craiova, which has under its subordination
the Bishopric of Craiova, the Bishopric of Râmnicu, the Bishopric of Severin and
Strehaia and the Bishopric of Slatina and Romanati.
This doctoral thesis aims to answer the following questions: what was the
itinerary of the first known church administrative institution in this area, the Bishopric
of Severin founded in 1370 ?; why in 1502 a diocese was established in Râmnic and
not in Craiova where starting with the 16th century we have the Great Bănie ?; what
was the evolution in time of the events that transferred to Craiova the center of gravity
of the church life ?; what were the activities of the two outstanding personalities the
bishop of Râmnicu Vartolomeu Stănescu and the first metropolitan of Oltenia Nifon
Criveanu ?; what factors led to the establishment of the Metropolitan Church of
Oltenia on November 7, 1939 and at the same time to its dissolution in 1945 ?; how
intellectuals from Oltenia worked, such as Constantin Argetoianu, Constantin S.
Nicolaescu-Plopșor, Sebastian Chilea, or the priest Constantin Stănică-Orodel, for the
re-establishment on June 18, 1947 of the Bishopric of Craiova and the Metropolitan
Church of Oltenia on March 25, 1949 by caring for the patriarch Iustinian Marina but
also with the consent of the political authorities of the time, respectively the
Communist Party, which included in their program the desire of the population of
Oltenia to have a University and a Metropolis in the largest city in the area, in
Craiova.
The paper is structured in four chapters. The first chapter is called: From the
Metropolitan Church of Severin to the Metropolitan Church of Oltenia. Within it are

MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
IOSUD – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
UMANISTE
DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE UMANISTE
DOMENIUL ISTORIE

studied the Metropolitan Church of Severin, the Bishopric of Strehaia, the Bishopric
of Râmnicu between 1502-1939, and in a subchapter is presented the city of Craiova
as a temporary episcopal residence between the XVII-XIX centuries, The second
chapter is called: The establishment of the Metropolitan Church of Oltenia, Râmnicu
and Severin (November 7, 1939). It presents the organization of the church after the
act of December 1, 1918, the personality of the bishop of Râmnic Vartolomeu
Stănescu, the phenomenon of Maglavit and the changes it produces, it analyzes the
concept of "social Christianity" brought into public life by the scholar Bishop
Vartolomeu, the rough periods lived by the high prelate and the personality of the first
metropolitan of Oltenia, Nifon Criveanu. The third chapter is entitled: The
organization and activities of the Metropolitan Church of Oltenia between 1939-1945.
It aims to present the way in which this institution has been involved in the current
problems of church and political life. It presents the administrative, cultural and social
assistance activity but also the missions in Transnistria as well as the involvement of
Hierarch Nifon in helping the refugee clergy from the territories ceded by Romania in
1940. The fourth chapter talks about the re-establishment of the Metropolitan Church
of Oltenia and to which both the political and the ecclesiastical authorities, which had
Patriarch Justinian Marina as their leader, answered affirmatively.
The research, analysis and presentation of the documents that are included in
this doctoral thesis strengthens once again the conviction that the Latin poet Cicero
expressed millennia ago: "Historia magistra vitae (est)".

