
FOŞTI SLUJITORI AI BISERICII BELIVACĂ  

De curând, un venerabil enoriaş al parohiei noastre mi-a atras atenţia 
că, pe pereţii bisericii, sunt însemnate, scrijelite în fescă, cu slove cirilice, 
numele unor foşti preoţi care au slujit, în vechime, aici. Dincolo de 
frământările sale interioare, izvorâte din teama că, în timpul lucrărilor de 
restaurare a picturii, aceste nume ar putea fi pierdute pentru totdeauna, am 
sesizat grija pentru cunoaşterea numelor foştilor preoţi ai bisericii, 
consemnarea lor în documente care să le perpetueze amintirea şi pomenirea 
lor la sfintele slujbe. 

Interesul enoriaşului nostru este deplin justificat. Ca fiu de preot, acesta 
cunoaşte că sacerdoţii sfintelor altare îşi leagă chiar şi cele mai adânci 
străfunduri ale fiinţei lor de locurile unde au slujit lui Dumnezeu şi 
oamenilor. Unii intră în veşnica amintire a comunităţii prin ridicarea sau 
repararea lăcaşului sfânt, alţii printr-o frumoasă slujire liturgică, alţii printr-
o bogată activitate învăţătorească, predicând şi catehizând, unii printr-o 
impresionantă voce, alţii printr-o măiastră pătrundere în adâncurile 
sufletelor enoriaşilor la Sfânta Spovedanie, ori prin numeroase alte daruri cu 
are au fost înzestraţi de Atotţiitorul. 

Despre foarte mulţi din cei care au fost în timpurile îndepărtate nu mai 
ştim nimic. Au rămas numai nişte simple nume, însemnate pe colţurile unor 
vechi cărţi de slujbă sau zgâriate în frescă. Despre cei care au slujit în 
timpurile mai noi se păstrează informaţii în arhiva bisericii sau în conştiinţa 
vie a parohienilor. Ceea ce ştim cu siguranţă este faptul că, şi unii şi alţii, au 
păstrat cu sfinţenie acest chivot de artă bisericească, biserica Sf. Nicolae 
Belivacă, de cea mai curată factură brâncovenească, şi ni l-au transmis, 
nealterat, nouă, generaţiilor mileniului III. Mai mult decât atât, ei au condus 
spre Împărăţia lui Dumnezeu sufletele tuturor bunilor creştini din mahalaua 
Trăistarilor, timp de peste două sute două zeci de ani, împărtăşindu-le harul 
Duhului Sfânt prin Sfintele Taine şi învăţându-i Evanghelia. 

Astfel, am purces la adunarea în acest document a numelor preoţilor 
acestei biserici, consemnaţi în arhivă, în cărţile de cult, pe zidurile bisericii, 
ori în diferite alte locuri, fiind pe deplin sigur că, în timp, această înşiruire va 
fi îmbunătăţită prin studierea mai atentă a izvoarelor. Mi-au fost foarte 
folositoare sinodicele scrise de părinţii Nicolae Nicolaescu şi Ioan Stanciu, 
precum şi o listă a d-lui profesor Ion Pătraşcu, care a descifrat numele celor 
însemnaţi pe fresca pridvorului. 



Cronologic, primul slujitor, cunoscut nouă, al bisericii Belivacă a fost 
ieromonahul Nicolae, care a lăsat câteva însemnări pe unele cărţi de cult 
vechi, anterioare anului 1794, anul sfinţirii bisericii. În Mineiul lunii 
octombrie, tipărit la Râmnic în anul 1776, el consemna: „Această sfântă şi 
dumnezăiască carte ce să chiamă Minei, iaste la biserica ce să chiamă Sfântu 
Nicolae ot Mah(alaua) Trăistarilor, în Craiova. Şi cine s-ar ispiti, a o fura, să 
fie afurisit de trei sute opsprezăce sfinţi părinţi. Fieru, oţălu să putrezească, 
iar (trupul) aceluia să nu putrezească. Şi am scris eu Nicolae (i)er(o)monah. 
Octomvrie, 7, 1783”. 

Un alt sfinţit slujitor din perioada de început a parohiei este Mitrache, 
pictat în glaful de miazăzi al uşilor bisericii. Tabloul îl reprezintă în picioare, 
îmbrăcat în rasă preoţească, cu plete lungi peste umeri şi barbă, purtând 
culion pe cap, Sf. Cruce în mâna dreaptă şi toiag în cea stângă. În partea 
superioară a tabloului stă scris: „Mitrachie ereu care s-au ostenit”. Probabil 
că a contribuit foarte mult, fie prin donaţii, fie prin purtarea de grijă, la 
ridicarea bisericii, astfel încât Belivacă a hotărât să fie pictat în registrul 
ctitorilor. Faptul acesta i-a adus şi duşmani, căci se păstrează şi azi două 
lovituri de ciocan în fresca moale, încă proaspătă, pe culionul părintelui. 

În aceeaşi perioadă, de început, a parohiei, a păstorit aici şi preotul 
Ignatie, care, asemenea lui Nicolae, a scris şi el un blestem împotriva celor 
care vor îndrăzni a prăda biserica de cărţile sale de cult, pe Liturghierul 
tipărit la Râmnic, în 1787: „Această sfântă şi dumnezeiască Liturghie este 
cumpărată de dumnealui jupâ(n) Hristea Belivacă de ot Craiova, cu t(a)l(eri) 
13 şi par(ale) 10, din Sfânta Episcopie a Râmnicului, a sfinţii sale Kiriu Kir 
Filaret. Şi pe acea vreme era doamnâ Ţării Rumâneşti Io Nicolae Petr(e) 
Mavrogheni voievod. Şi cine să va ispiti ca să o înstrăinăză sau să o fure să-i 
arză maţăle împreună cu ale (lui) Arie şi loc cu Iuda şi cu călcătorii de lege să 
aibă. Şi am scris eu Ignat, la l(ea)t 1796, săpt(em)vrie 15. Ignat”. Tot el a lăsat 
o însemnare şi pe Mineiul lunilor februarie şi martie (un singur volum), 
tipărit la Râmnic, în 1779: „… Şi am scris eu robul lu Dumnezău, Ignat ierei. 
Şi am scris la l(ea)t 1810 avgust 19”. În anul 1812, Ignat încă slujea la biserica 
lui Belivacă, făcând o nouă însemnare, pe Mineiul lunii mai, tipărit la 
Râmnic, în 1780: „Acest minei al lui Mai este al Sfintei Skimbări la Faţă şi 
cine să va ispiti ca să-l fure sau să-l ascunză, heru, oţălu să putrezască, iar 
trupul aceluia să stea întreg până la Învierea cea de obşte şi blestămat de trei 
sute patru spre zece sfinţi părinţi cei de la scaunul Nikei(i). Şi am scris eu 
Ignat, l(a) l(ea)t 1812. 7320”. 

În anul 1800 este consemnat în documentele din arhivă „Popa Ştefan”, 
al cărui nume îl găsim pomenit şi pe crucea de piatră, ridicată de Belivacă în 
curtea Bisericii, în acelaşi an, fapt care presupune că acesta era o persoană 
foarte apropiată ctitorului, fie ca rudă după trup, fie ca duhovnic. 



În 1809, un „Popa Dumitru” îşi lăsa numele înscris pe tabloul 
Înfricoşătoarei Judecăţi din tinda bisericii, în partea de miazănoapte, unde 
este reprezentat raiul. În anul 1810 apare în documentele parohiale „Popa 
Ion”, care, probabil, este aceeaşi persoană cu „Ioan Popa” al cărui nume 
apare şi el scrijelit în pridvor. În 1813 întâlnim din nou un „Popa Ştefan”, 
fără a şti dacă este aceeaşi persoană cu cel din 1800, alături de „Popa 
Constantin”, care se semnează şi el pe zidurile raiului, în pridvor 
(„Kostandin”). 

În 1830 a fost numit preotul Marin Băluţă, iar în 1861 era preot 
Dimitrie Dobrescu. Probabil că în această perioadă au slujit şi „Tudor” şi 
„Mihail”, semnaţi şi ei pe fresca pridvorului, cu litere cirilice. În anii 1871-
1872 a fost preot Petre Muţescu, care, apoi, a fost transferat la Podbaniţa, 
ctitoria Bălaşei Sinescu, cea care la 1870 a construit turnul-clopotniţă de la 
Belivacă. Între anii 1872-1875, documentele consemnează că încă slujeau 
Dimitrie Dobrescu şi Marin Băluţă. În dosarele anilor 1891 şi 1893 apare 
amintit numele preotului Ştefan Ionescu. La 17 martie 1882 a fost instalat 
preotul Pavel Ionescu, care a slujit aici până la 17 septembrie 1911, când 
trece la Domnul. În locul său vine părintele Constantin Ştefan 
Constantinescu, numit la 15 octombrie 1911, care moare în anul 1919 de o 
boală foarte molipsitoare. 

Urmează la slujire părintele Dumitru Preoţescu, paroh până în anul 
1949 şi preot II până în 1971, ajutat de preoţii Grigore Mihalache 
(începând cu 1943), Sergiu Roşca, refugiat din Basarabia (între 1944-1947) 
şi Victor Percec (1945-1946). 

Din anul 1949 până în anul 1980 slujeşte ca paroh părintele Nicolae 
Nicolaescu, doctor în Teologie la Cernăuţi şi vicar administrativ al 
Arhiepiscopiei Craiovei, ajutat de părintele Ştefan Jianu, protopop al 
Protoieriei Craiova Nord (1 decembrie 1971 – 1 ianuarie 1978). În urma 
pensionării părintelui Jianu este numit părintele Ioan Stanciu, care devine 
paroh în anul 1980. În anul 1981 este numit în postul II părintele Nicolae 
Păunescu, protopop al Protoieriei Craiova Sud, care ajunge paroh în anul 
1987. 

Opresc aici şirul iereilor care au slujit la altarul venerabilei biserici 
Belivacă. Numele lor a fost scris, de îngerul păzitor al bisericii, în Cartea 
Vieţii şi se bucură acum de părtăşie la viaţa veşnică, împreună cu toţi cei care 
au primit harul punerii mâinilor, prin succesiune neîntreruptă de la Sfinţii 
Apostoli, slujind în ceruri Liturghia veşnică. 

Despre cei care au continuat să slujească după ei, fiind încă în Biserica 
luptătoare, nedesăvârşindu-şi lucrarea sfinţitoare, învăţătorească şi 
conducătoare spre mântuire, vor mărturisi, la momentul potrivit, atât 
Îngerul cât şi memoria vie a parohiei. 

Pr. Florin Bonea 



„Mitrachie ereu care s-au ostenit”, frescă în glaful ușii  

Părintele Dumitru Preoțescu, Părintele Nicolae Nicolaescu și 

cântărețul Ion Stoichiță (1970) 

Părinții Ioan Stanciu și Nicolae Păunescu 

(1985) 



Părintele  Ștefan Jianu 

Cântărețul Alexandru Secioreanu, părintele  Nicolae 

Păunescu și părintele Ioan Stanciu  

Părintele Ioan Stanciu (centru), 

părintele Ștefan Jianu (stânga), 

părintele Nicolae Nicolaescu (dreapta) și 

câțiva enoriași (6 decembrie 1980) 



De la stânga la dreapta: 

Pr. Ștefan Jianu—fostul protopop al 

Protoieriei Craiova Nord 

Arhidiacon Constantin Negoescu—

Directorul Seminarului Teologic 

Pr. Ioan Stanciu—parohul bisericii 

Pr. Budin Ilie—protopopul Protoieriei 

Craiova Nord 

Pr. Nicolae Nicolaescu—fostul paroh și 

vicar administrativ al Mitropoliei 

Pr. Nicolae Păunescu—protopopul 

Protoieriei Craiova Sud 

Alexandru Secioreanu—cântărețul bisericii 

 

(probabil 1982) 

Părinții Nicolae Păunescu și Ioan Stanciu (1989) 


