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Sensibilități religioase în vremea Marelui Război. Românii, bulgarii și 
moaștele Sfântului Dimitrie 

 

 Povestea furtului Moastelor Sfantului Dimitrie din Catedrala Mitropolitana din Bucuresti 
se petrece tarziu. In luna februarie 1918, dupa aproape patru ani de la inceperea rzboiului (1914). 
Ea dezvaluie sensibilitatea religioasa a romanilor, o tema de istorie sociala  putin explorata in 
trecut. Sărbătorile religioase,  chemările Bisericii, venerarea relicvelor și a sfintelor moaște, 
depășește limitele unui simplu ritual religios, devine un aspect al vieții mondene. Fiindcă 
mondenitate in Bucureștii de dinainte și din anii războiului nu înseamnă doar plimbarea la șosea, 
ori vizita la film și cafenea. În egală măsură oamenii, majoritatea covârșitoare a populației, 
rămân sensibili la ceremonialul religios, răspund chemărilor lăuntrice,  nevoii de spiritualitate, 
într-n scenariu al religiozității mondene rămas nealterat. Biserica devine astfel un spațiu 
permanent deschis socializării, locul unde oamenii, bogați și săraci, se întâlnesc deopotrivă.  
Situația apare cu atât mai semnificativă la comunități din spațiul ortodoxiei răsăsritene. Lumea 
căreia îi aparțin și Bucureștii de înainte și de după Marele Război.  

 La vremea războiului, când populația Bucureștilor, apăsată de griji, se mobilizează mai 
greu, furtul moaștelor Sfântului Dimitrie ( Basarabov) reprezintă un eveniment cutremurător. La 
auzul veștii mahalalele Bucureștilor iau drumul Mitropoliei și jelesc greaua infamie ce se abătuse 
asupra norodului. Curând vinovații, după unele peripeții, sunt prinși. Moaștele „repatriate”. De 
aici ]ncolo jalea populației se transform în bucurie și creeazăm premize pentru un veritabil 
eveniment monden. Nu în fiecare zi se petrece o asemenea grozăvie!  Bucuria poporului nu mai 
cunoștea margini. Sicriul cu moaște este repus la locul lui cu toată pompa cuvenită. S-au făcut 
slujbe religioase în fața unui public numeros, cum nu se mai văzuse pe ulițele capitalei. Deși 
lipsa de lumânări era foarte mare, fiecare avea în mâini câte una sau două lumânărele de ceară. 
Germanii, care îi prinseseră pe hoți, primesc și ei un mic souvenir, la cererea poporului. Țărani și 
târgoveți deopotrivă îngenunchează pe drumul cortegiului. Se înfiripă și o legendă. Sfântul s-a 
lăsat greu și d’aia bulgarii nu au putut să-l ducă mai departe.   Concluzia comunicării? Poporul se 
mulțumește cu epilogul povestirii. Ca și înainte de război, românii se înfățișează ca un popor 
dominat de un sentiment profund religios, dar unul mai degrabă mistic, superstițios. Așteaptă 
miracole, cred în supranatural. Pierderea moaștelor Sfântului Dimitrie reprezintă adevărata 
dramă a războiului. De acum încolo sunt condamnați definitv, fiindcă jefuirea Bisericii e semnul 
că-i părăsise Dumnezeu! Recuperarea raclei echivalează cu redarea speranței. E semnul că 



divinitatea nu i-a părăsit. Doar le-a încercat credința. Un nou început din care stă se nască 
biruința finală.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 


