
Printre preoþii din fostul judeþ Muscel care au
cunoscut Golgota ºi Învierea în temniþele comuniste se
numãrã ºi preotul Gheorghe Cotenescu, arestat în
martie 1949 pentru sprijinirea “bandei teroriste” din
munþii Muscelului, condusã de militarul de excepþie
care a fost colonelul Gh. Arsenescu din Câmpulung-
Muscel, secondat de fraþii Toma ºi Petre Arnãuþoiu din
com. Nucºoara, jud. Argeº. 

Torturat de faimosul cãpitan Cârnu din cadrul
Securitãþii Piteºti, preotul Gheorghe Cotenescu va fi condamnat în cadrul
primului lot de musceleni în baza sentinþei Tribunalului Militar nr. 478 din 11 mai
1950, cu martiraj de 14 luni la închisoarea militarã din Piteºti pe care o
pãrãseºte în iunie 1950 cu sãnãtatea ºubrezitã pentru totdeauna. 

Oricât de mari ar fi fost suferinþele prin care i-a fost dat sã treacã sau la care
a fost martor (de Sfântul Nicolae 1949, la Piteºti începe infernala „Reeducare”,
experiment coordonat de Securitate ºi executat de echipele studentului
Þurcanu pe cobaii-deþinuþi politici), cel mai mult l-a durut pierderea statutului
sãu moral în faþa propriilor enoriaºi, alimentatã din belºug de conducãtorii
vremelnici locali (prin abuz de putere, i se confiscã întreaga proprietate ºi e
ºantajat cu închisoarea dacã se mai opune înfiinþãrii C.A.P. în com. Stoeneºti,
fiind tot restul vieþii sale în vizorul reþelei de informatori coordonate de Se-
curitate pe plan local, conform dosarului de urmãrire informativã pe care l-am
consultat la CNSAS).

În cadrul primului lot de musceleni arestaþi, anchetaþi ºi condamnaþi au intrat
urmãtoarele persoane, în ordine alfabeticã: Alexandrescu Alexandru, cpt.
Andreescu Ion, învãþãtorul Arnãuþoiu Ion (Iancu – tatãl fraþilor Arnãuþoiu), Ardei
Gheorghe, Banu Constantin, Bossie Gheorghe, Burtea Dumitru (fiul), Burtea
Toma (tatãl), Catrinu Alexandru, Chirca Ion, Chiriþã Gheorghe, Ciolan
Gheorghe, cpt. Cojocaru Petre (cumnatul colonelului Arsenescu), Coman
Gheorghe, Constantinescu Ion (viitorul scriitor Constantinescu-Mãrãcineanu),
preotul Cotenescu Gheorghe (bunicul meu, arestat la vârsta de 63 de ani),
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Dumitrescu Ioan, Dumitrescu Ion (zis Lãzoiu), col. Duþeanu Gheorghe,  Enescu
Niculae (fost deputat liberal, ales în noiembrie 1946, care în mod miraculos va
supravieþui ºi va fi ales deputat dupã 1990), Georgescu Mihai, Greculescu
Constantin, Greculescu Ion, plut. maj. Gulie Niculae, Hachentzellner
Gheorghe, plut. Ivan Alexandru, Marinescu-Geagu Traian (nepotul preotului
Cotenescu Gheorghe ºi unchiul meu, rãnit în luptã, arestat ºi executat
miºeleºte pe 4 februarie 1950 la marginea comunei natale Izvoarele din jud.
Dâmboviþa, în urma unei aºa-zise tentative de evadare de sub escortã), Milea
Benone (infiltrat de Securitate printre partizanii din munþi ºi inclus în lot pentru
a nu se afla rolul sãu real), plut. maj. Miron Gheorghe, preotul Muºatescu Iosif
(zis Vicã – fratele scriitorului Tudor Muºatescu), Niþu Niculae, Pimen Bãrbieru
(la naºtere Pavel, fostul elev al bunicului meu la Seminarul din Câmpulung-
Muscel, viitorul stareþ al Schitului Cetãþuia – Negru Vodã), Popescu Decebal,
Predescu Gheorghe, Predoiu Longhin, Purnichescu Gheorghe, Purnichescu
Ion, Purnichi Ioan, Rosetti Radu, Roºca Ion (zis Auricã), Sãndescu Vasile,
Suicescu Victor ºi Uleia Dumitru.

Scriitorul Ion Constantinescu Mãrãcineanu, colegul sãu de temniþã, descrie
în imagini ºocante infernul prin care au trecut cu toþii, având cuvinte de preþuire
pentru comportamentul demn pe care l-a avut atunci bunicul meu, alãturi de
covârºitoare majoritate a deþinuþilor.

Prezint în continuare pasaje semnificative din romanul-fluviu Cuibul cu
bibelouri (volumul 3 – “Coborârea în infern”).

Colonelul Arsenescu cãtre Vlad Cristian (pseudonimul autorului – precizare
R.P.):  “… Traian Geagu a fãcut o prostie mai mare ca el, care ne costã scump
pe toþi. A cãzut în plasã ºi nemernicul a spus totul la anchetã. Deja au început
ridicãrile în judeþ. … N-a stat cu noi pe Muntele Roºu decât o lunã. Mi-l dãduse
în primire unchiul lui, pãrintele Ghiþã Cotenescu. Nu-l bãnuiam aºa de slobod
de gurã. … Ticãlosul a mãrturisit cu lux de amãnunte ºi înflorituri toatã aventu-
ra lui. N-a neglijat sã pomeneascã perioada petrecutã cu noi în munte…. I-a
pomenit pe toþi prietenii noºtri din munte. Mare parte au fost arestaþi. Nici pe
unchi-sãu, bãtrânul preot, nu l-a uitat.” (pag. 40-41).

“… Venerabilul preot de la Stoeneºti, Gheorghe Cotenescu, fost deputat, se
apropie de noul venit, Vlad Cristian, îl strânse la piept ca pe feciorul lui ºi cu
lacrimi în ochi îi grãi:

- Cu ce-ai greºit de te-au adus ticãloºii ãºtia în asemenea hal? Ce durere
trebuie sã fie pe taica Mihail (tatãl autorului cãrþii, preot pe care bunicul meu îl
cunoºtea bine).

- Cu ce-au greºit toþi românii adevãraþi, taicule. Noi am fãurit istoria numai
cu vãrsare de sânge ºi lacrimi. De douã milenii cãlcãm pe drumul Golgotei.

Preotul încãrunþit (avea 63 de ani în momentul arestãrii ºi trãise grozãvia
exproprierii soacrei sale, Paraschiva Rãuþoiu, scoasã din casã în cãmaºã de
noapte pe 2 martie 1949 – precizare R.P.) ºi cu obrajii pãmântii, scoase din
buzunar o batistã. Îºi ºterse lacrimile, întorcând semnificativ privirea cãtre
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nepotul sãu,Traian, tolãnit într-un pat lângã uºã.
- Nu le plac ochii mei, dragã domnule Cristian. Un bãtrân de ºaptezeci de

ani (vârsta corectã era de 63 de ani în 1949, eroarea aparþine autorului – pre-
cizare R.P.) n-are ce cãuta între aceste ziduri. A trecut pe la mine amãrâtul ãsta
de nepot ºi netot cum este, drept mulþumire, i-a declarat lui Cârnu cã l-am
ospãtat într-o searã. Uite aºa am devenit complice cu el fãrã sã ºtiu nimic din
faptele lui.

- Un gest necugetat, taicule. Nu ºtiu cum va spãla obrazul. Datoritã
declaraþiilor lui aproape toþi de pe Muntele Roºu sunt arestaþi. Îl vãd ºi pe
pãrintele Muºatescu, cucernicia sa cu ce este acuzat?

- A vândut colonelului (Arsenescu – precizare R.P.) câteva baniþe cu mãlai
pentru pãsãrile lui de la fermã. Îl acuzã cã mãlaiul a ajuns la fugari în munte.”
(pag. 71-72).

“22 septembrie 1949 (spre închisoarea militarã din str. Uranus, la
Bucureºti)….Cãpitanul Cârnu, ºeful escortei, echipat într-o uniformã de
paradã, le explicã:

- Veþi merge la proces. Sã nu dea mama dracului sã mã faceþi de ruºine.
- Cum o sã vã facem, domnule cãpitan, îi replicã preotul Cotenescu. Cu

mâna pe cruce vom spune numai adevãrul, chiar dacã judecãtorii vor fi din
neamul lui Pillat. Vom arãta semnele adevãrului care nu s-au vindecat încã, sã
nu le uitãm.

- Popo, sã taci din gurã. Nu uita cã tot aici te vei întoarce dacã nu vei
recunoaºte ce-ai semnat. 

- Aþi fost prea nedrept cu noi, domnule cãpitan, interveni ºi preotul Muºates-
cu, fratele scriitorului. Cum vã închipuiþi cã voi minþi în faþa instanþei. Enoriaºii
mei care încã mai pãstreazã credinþa în dreptatea divinã vor mai avea
încredere în pãstorul lor duhovnicesc?

- Eu v-am fãcut atenþi. Nu vã jucaþi cu focul. Hai urcaþi.
- Miºcã-te, strigã locotenentul major Târziu, împingând din spate pe bãtrânul

învãþãtor din Nucºoara, Ion Arnãuþoiu.
- Ai putea sã fii mai milos cu nepuþinþa unui bãtrân, ºi dumneata vei ajunge

la asemnea vârstã. Nu ºtiu cum te-ai simþi dacã te-ar brutaliza de maniera în
care te comporþi azi, îl înfruntã bãtrânul.

- Lasã-i sã urce în voie, interveni împãciuitor cãpitanul. N-avem nici o grabã.
De-acum nu ne mai aparþin.

Un vot de blam dat organelor de Securitate, care, în ciuda atâtor incursiuni,
nu reuºiserã sã captureze nici unul din cei fugiþi în munþi, dar pierduserã în
lupte câteva cadre.

Urcarã toþi. Lipseau treisprezece din lot (34 din 47 – precizare R.P.). Printre
cei absenþi figurau: colonelul, fraþii Purnichescu, fraþii Arnãuþoiu, cãpitanul Ion
Andreescu, Longin Predoiu, Miticã Purnichi. ” (pag. 87-88).

“22 februarie 1950. Din nou în strada Uranus….. Enescu îi mãrturisi cã tre-
cuse ºi el prin supliciile politrucului Marina. În celula lui se petrecuse un eveni-
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ment grav, poate ieºit din comun. Traian Geagu a fost scos ºi n-a mai apãrut
în lot. Cãpitanul îl avertizase pe Enescu cã dacã nu va semna declaraþia aºa
cum a ticluit-o el îl va face înger ca pe Geagu. O afirmaþie care devenise rea-
litate. Bãrbatul care putea ucide un om cu-o singurã loviturã de pumn fusese
împuºcat. Securitatea nu i-a iertat aventura de la primãria satului (Isvoarele din
jud. Dâmboviþa – precizare R.P.) cu urmãri tragice. Cãpitanul l-a dus în lanþuri
ºi cãtuºe la marginea satului ºi fãrã nicio reþinere l-a împuºcat sub pretextul
unei tentative de evadare de sub escortã (pe 4 februarie 1950 – precizare
R.P.). Prizonierul în lanþuri ºi cãtuºe cutezase sã evadeze, ce înscenare
grosolanã. Cine putea crede asemenea ticãloºie. I-au dezlegat lanþurile ºi
cãtuºele ºi l-au predat familiei pentru înhumare. Era o demonstraþie de intimi-
dare pentru cei care ar mai cuteza sã se confrunte cu organele de Securitate
(în acelaºi mod terorist l-a asasinat cãpitanul Cârnu anterior ºi pe profesorul
Apostol Dumitru, conducãtorul unei alte „bande de partizani“ din judeþul Argeº
– precizare R.P.). …

… Cele 33 de chipuri palide aflate în lanþuri ºi înghesuite în boxe (în clãdi-
rea anexã a Palatului Justiþiei – precizare R.P.), cu ochii ascunºi în orbitele
întunecate ºi cu cearcãne vinete în jurul lor, cu pomeþii obrajilor supþi, pãreau
mai extenuate decât la prima înfãþiºare. Unul din ei fusese ºters de pe listã,
ancheta avusese grijã sã-l împuºte ca pe-un câine la marginea ºanþului. Traian
Geagu nu mai figura printre ei.” (pag. 112 ºi 116).

“… Clopotul cel mare al Patriarhiei spãrgea prelung tãcerea misterioasã a
nopþii. Pe coridorul închisorii începuse vânzoleala… Un sobor de preoþi se
pregãtea în liniºte sã înceapã slujba. Stareþul Pimen oferi fiecãruia câte o
lumânãricã albã. Prin ce mister reuºise sã le procure numai el ºtia. Grupul
celor patru studenþi din Corul Danga luã loc în picioare lângã soborul celor
ºapte preoþi. Luminile au fost stinse. În acel întuneric de tainã vocea baritonalã
a preotului Iosif Muºatescu îi invitã cu evlavie pe toþi din jur sã se apropie sã
primeascã luminã din luminã. De undeva din ascunziºurile nevãzute ale cre-
dinþei parcã vocea evanghelistului îi chema la adevãrata luminã ce aducea
pacea în omenire. Becurile cãpãtarã luminã. Preotul Gheorghe Cotenescu,
emoþionat de clipele pe care le trãiau împreunã în hrubele suferinþei, rosti
primele fraze din Evanghelia Învierii:

- La început a fost cuvântul ºi cuvântul a fost de la Dumnezeu. ªi Dumnezeu
a fost cuvântul…

Cele patru voci deosebit de calde rãspunserã cu adâncã emoþie:
- Hristos a înviat din morþi cu moartea pe moarte cãlcând ºi celor din

morminte viaþã dãruindu-le.
Slujba Învierii fusese oficiatã aproape în întregime. Heruvicul ºi Tatãl Nostru

intonate de cor parcã zguduiau zidurile. A fost o noapte copleºitor de emoþio-
nantã. Chiar ºi garda din curte a rãmas þintuitã câteva minute sã asculte textul
Evangheliei ºi rãspunsurile sublime date de corul studenþesc. Aproape trei sute
de arestaþi, uniþi într-o comuniune sufleteascã, parcã uitaserã de surghiunul în
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care se aflau. Trãiau împreunã emoþia celei mai înãlþãtoare zile de sãrbãtoare
intonând împreunã cu preoþii ºi corul stihurile credinþei, aducând un gând de
recunoºtinþã pentru Iisus cel rãstignit ºi înviat din morþi”. (pag. 118).

“Extras din sentinþa nr. 478 din 11 mai 1950:
Tribunalul, în unanimitate de voturi, în numele legii, hotãrãºte:
Disjunge cauza penalã privitoare la inculpaþii: Gh. Arsenescu, Gh. Duþeanu,

Toma Arnãuþoiu, Petre Arnãuþoiu, Ion Chirca ºi Benone Milea.
1. Achitã de orice penalitate pe Gh. Predescu din Bucureºti pentru

favorizarea infractorului.
Condamnã în contumacie pe:
2. Gheorghe Purnichescu, fost mare industriaº, liberal, care a iniþiat lângã

Gh. Arsenescu organizarea bandei, a participat pe munte contribuind la
aprovizionarea cu alimente ºi bani, la 25 ani muncã silnicã, pentru crimã de
uneltire în scopul rãsturnãrii ordinei sociale.

3. Ion Purnichescu, fost mare industriaº, liberal, care a iniþiat lângã Gh.
Arsenescu organizarea bandei, a participat pe munte contribuind la
aprovizionarea cu alimente ºi bani, la 25 ani muncã silnicã, pentru crimã de
uneltire ºi omor.

4. Longhin Predoiu, fiu de moºier, legionar, participant pe munte, la 25 ani
muncã silnicã pentru crima de uneltire.

5. Pimen Bãrbierul, stareþ, la 25 ani.
6. Ion Purnichi, fost primar legionar (în realitate liberal), 20 ani muncã

silnicã.
7. Miron Grigore, fost plut. major, liberal,  fost om de legãturã al col.

Arsenescu: 20 ani.
8. Suicescu Victor, pentru aprovizionare cu alimente: 20 ani.
9. Alex. Alexandrescu, om de încredere al colonelului: 10 ani.
10. Vasile Sãndescu, legionar, transport cu maºina: 10 ani.
11. Ion Greculescu, învãþãtor þãrãnist, cumnat cu fraþii Purnichescu, pe care-i

informa despre activitatea P.M.R.: 10 ani.
12. Const. Greculescu, cumnat cu fraþii Purnichescu, iniþiator al organizaþiei,

membru al Partidului Naþional Popular, ofiþer deblocat: 10 ani.
13. Cpt. Petre Cojocaru, cumnat cu colonelul, a procurat aparatul de radio:

20 ani.
14. Nicolae Enescu, fost deputat liberal: 15 ani.
15. Vlad Cristian (pseudonimul autorului cãrþii), fost avocat liberal: 15 ani.
16. Hackenzellner, legionar: 15 ani.
17. Constantin Banu, fost perceptor, liberal (în realitate legionar – precizare

R.P.): 20 ani.
18. Plut. Alex. Ivan, ºeful postului de jandarmi: 8 ani.
19. Radu Rosetti, inginer liberal, fiu de moºier, a reparat pe munte aparatul

de radio: 4 ani.
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20. Dumitru Burtea, student þãrãnist: 20 ani.
21. Toma Burtea, învãþãtor þãrãnist: 4 ani.
22. Cpt. Ion Andreescu, þãrãnist: 8 ani.
23. Ion Dumitrescu Lãzoiu, liberal: 10 ani.
24. Gheorghe Ciolan, liberal: 3 ani.
25. Chiriþã Gheorghe, farmacist, liberal: 5 ani.
26. Gheorghe Andrei, fost legionar, industriaº: 3 ani.
27/29. Ing. Gheorghe Bossie, Ion Dumitrescu ºi Nicolae Niþu: 3 ani.
30/31. Suicescu Eugen, plut. major Nic. Gulie: 5 ani.
32/35. Al. Catrinu, cioban, Mihai Georgescu, ºofer, Gh. Coman, ºofer ºi

Decebal Popescu, câte 2 ani fiecare.
36/37. Pr. Gh. Cotenescu, fost deputat, ºi pr. Iosif Muºatescu, 1 an.
... Cei doi preoþi, complet nevinovaþi, condamnaþi doar pentru justificarea

anului de prevenþie pentru vini imaginare aduse de Cârnu, respiraserã liniºtiþi
cã se vor întoarce la familiile lor. Restul lotului cu condamnãri de la 2 ani la 20
ani se resemnarã, deºi în majoritate puteau fi acuzaþi cel mult de omisiune de
denunþ. Erau buchetele de flori pe care Justiþia Militarã le oferise în acea
primãvarã bântuitã de suspine ºi lacrimi.

- Dragã domnule Vlad, îi grãirã cei doi preoþi în ziua eliberãrii lor, în trecere
prin comunã (Mãrãcineni – precizare R.P.) ne vom opri la taica Mihai sã-i
ducem o dozã de încredere ºi liniºte sufleteascã. Sã fii sigur cã Dumnezeu nu
te va uita. Nu va dura mult ºi þara va intra pe fãgaºul ei normal.

- Vã mulþumesc pentru gest. ªtiu cã veþi duce tatei un cuvânt de mângâiere
ºi încurajare. Cât priveºte viitorul, sã nu ne facem iluzii. Neamul nostru va
trebui sã dea tributul încã multã vreme. Nu se întrevede la orizont niciun semn
de înseninare. Norii sunt încã negri, iar corbii se înmulþesc. Þara va trebui sã
mai suporte croncãnitul lor” (pag. 123-125).

* 
*    *

În ziua de 13 februarie 2007 s-au împlinit 42 de ani de la stingerea din viaþã,
la Câmpulung-Muscel, dupã o grea suferinþã, a Preotului Profesor Iconom
Stavrofor Gheorghe Cotenescu, parohul Bisericii cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului” din com. Stoeneºti – jud. Argeº.

În timpul acelor vremuri grele pentru întreaga þarã, la Stoeneºti a avut loc
trista ceremonie a înmormântãrii, la care au luat parte membrii familiei
îndoliate, întreaga comunã ºi mult popor din împrejurimi, din locurile în care
defunctul a împrãºtiat cu dãrnicie cuvântul lui Hristos Mântuitorul.

Slujba religioasã a înmormântãrii a fost oficiatã de un sobor de 70 de preoþi
în frunte cu Protoiereul de Muscel, împreunã cu o parte din elevii ºi prietenii sãi
de o viaþã.

A servit exemplar altarul timp de 53 de ani iar prin activitatea sa rodnicã a
devenit în comuna sa un adevãrat model de credinþã, fiind considerat pe drept
cuvânt figura cea mai proeminentã a parohiei Stoeneºti.
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Nãscut la 4 iulie 1886 în com. Isvoarele din judeþul Dâmboviþa ca descen-
dent al unei familii cu veche tradiþie în Muscel (Neamul Coteneºtilor), urmeazã
între 1898-1905 Seminarul de la Curtea de Argeº, ºi apoi pe cel Central din
Bucureºti, unde se remarcã în special la studiul ambelor muzici, avându-l ca
mentor pe ilustrul profesor I. Popescu-Pasãrea.

Frecventeazã în paralel cursurile Facultãþii de Teologie ºi ale
Conservatorului de Muzicã ºi Artã Dramaticã, implicându-se masiv în
numeroase activitãþi extraºcolare (Societatea Studenþilor Teologi, animator ºi
funcþionar al Ligii Culturale, secretar personal al lui Nicolae Iorga etc.) spre
împlinirea idealului Marii Uniri,  iar dupã examenul de licenþã lucreazã ca pe-
dagog ºi secretar la Seminarul Nifon din Bucureºti.

Se cãsãtoreºte în aprilie 1912 cu Elisabeta Rãuþoiu din com. Stoeneºti, care
la rândul sãu provine dintr-o strãveche familie de moºneni musceleni, iar în
iunie 1912 este hirotonit preot pe seama parohiei Conþeºti-Muscel, de unde se
transferã definitiv în aprilie 1913 în nou-înfiinþata parohie Stoeneºti (fosta filialã
a parohiei Bãdeni-Pãmânteni), slujind multã vreme în paralel în satele
Stoeneºti ºi Piatra.

Aici îºi dedicã întreaga viaþã ºi toatã puterea sa de muncã - practic inepui-
zabilã - luminãrii spirituale a satului ºi ridicãrii unei noi biserici, care sã
înlocuiascã bisericuþa veche, grav afectatã de vitregiile vremurilor ºi nepãsarea
oamenilor.

În timpul Primului Rãzboi Mondial este mobilizat ca preot confesor militar în
spitale de evacuare, în spitale de contagioºi, iar dupã armistiþiu în Regimentul
9 Vânãtori, o glorioasã unitate combatantã cu care ia parte la campania din
Basarabia, Transilvania ºi Ungaria, fiind printre puþinii preoþi musceleni mobi-
lizaþi în ambele campanii militare (1916-1919). Meritele sale, descrise pe larg
în caracterizãrilor tuturor superiorilor sãi, sunt recunoscute prin ordine ºi dis-
tincþii militare, fiind înaintat la gradul de cãpitan asimilat.

Înapoiat din rãzboi în toamna anului 1919, va dedica parohiei ºi vieþii fami-
liale întreg restul vieþii sale, fiind rãsplãtit de bunul Dumnezeu cu doi bãieþi ºi o
fatã.

De la 1 septembrie 1919 pânã la 1 aprilie 1924 ocupã ºi postul de învãþãtor
în comuna Stoeneºti-Muscel. În 1924 îºi dã cu succes examenul de capacitate
ºi respectiv de maestru de muzicã, fiind numit profesor de ambele muzici la
seminarul din Huºi în perioada 1 aprilie - 1 septembrie 1924. Ulterior se trans-
ferã la Seminarul Orfanilor de Rãzboi “Miron Cristea” din Câmpulung-Muscel
(cu catedrã, în paralel, ºi la ªcoala de Cântãreþi Bisericeºti), unde profeseazã
pânã la incendiul devastator din mai 1934. 

Desfiinþarea seminarului câmpulungean îl obligã sã preia catedra de spe-
cialitate, timp de câteva luni în 1934, la Seminarul “Chesarie Mitropolitul” din
Buzãu, iar doi ani de zile (1934-1936), va preda la Seminarul “Neagoe
Basarab” din Curtea de Argeº

Rezultatele obþinute ºi bunul renume de care se bucurã în sfera învãþãmân-
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tului teologic secundar îl recomandã pentru catedra de muzicã bisericeascã a
ºcolii de elitã a monahismului românesc pe care îl reprezenta în epocã
Seminarul Monahal Cernica, pãstorit de arhimandritul Chesarie Pãunescu
(viitorul Mitropolit), catedrã pe care o deþine între septembrie 1936 ºi noiembrie
1940, când este îndepãrtat cu brutalitate din viaþa didacticã sub regimul
Antonescu – Horia Sima. 

Din acest moment se dedicã integral parohiei, pânã la pensionarea forþatã
survenitã în 1959, dar respectul  ºi preþuirea pe care i le aratã succesorii sãi îl
ajutã sã continue sã predice, în ciuda apãsãrii vârstei înaintate ºi a asprimii
acelor vremuri.

Întreaga viaþã a ostenit pentru ridicarea ºi finalizarea noului Sfânt Locaº, pe
o temelie turnatã în 1893 pe terenul donat de viitorul sãu socru. Grava deteri-
orare a vechii bisericuþe pângãrite în 1916 de armata germanã ºi suferinþele la
care a fost martor ocular în Marele Rãzboi l-au determinat sã iniþieze chiar pe
linia frontului primele liste de subscripþie, colindând dupã 1919 întreaga þarã,
cântând cu glasu-i duios în diferite ocazii ºi determinându-i pe mulþi binevoitori
– cunoscuþi sau necunoscuþi – sã contribuie financiar ºi material la ridicarea
bisericii. 

Este semnificativã în acest sens propria sa mãrturie din pantahuza anului
1933: “M-aº simþi uºurat de singura dorinþã pe care o mai râvnesc vieþii de la
mila Providenþei, sã vãd ridicatã pe aceastã frumoasã vale a Dâmboviþei în
Stoeneºtii Muscelului aceastã Bisericã ocrotitoare a aducerii aminte de gloria
strãbunã înfrãþitã cu lupta marelui rãzboi de reîntregire”.

Temelia iniþialã a fost sfinþitã în septembrie 1929 iar timp de 10 ani de zile
s-a lucrat în condiþiile grelei crize economice, morale ºi politice prin care trecea
þara. 

Visul sãu de o viaþã s-a finalizat pe 8 octombrie 1939, printr-o frumoasã ce-
remonie de târnosire transmisã la postul de radio naþional, la care iau parte,
printre alþii, PF Patriarh Nicodim Munteanu ºi ardeleanul Nicolae Zigre,
Ministrul Cultelor. 

Biserica este ridicatã de antreprenori locali, fraþii italieni De Nicolo, dupã pla-
nurile arhitectului ºef al Patriarhiei, musceleanul Dumitru Ionescu-Berechet.
Catapeteasma din lemn de stejar, stranele ºi sfeºnicele mari împãrãteºti, toate
frumos sculptate, sunt opera artistului D. Iliescu-Cãlineºti. Pictura a fost exe-
cutatã de bunul sãu coleg ºi prieten de la Seminarul Cernica, profesorul Octav
Angheluþã, ajutat de Vasile Blendea, Ion Fleºaru ºi Gh. Vânãtoru.

Pentru meritele sale de necontestat, i se recunoaºte calitatea de ctitor prin-
cipal, iar pe peretele vestic al pronaosului se aflã tabloul votiv, care îl înfãþi-
ºeazã pe preotul Gheorghe Cotenescu împreunã cu soþia sa, îmbrãcatã în port
muscelean (minunata lucrare a fost executatã prin strãdania copiilor sãi).

De-a lungul vieþii ocupã diverse funcþii în com. Stoeneºti, în judeþul Muscel
ºi la nivel naþional (preºedinte de obºti forestiere ºi cooperative sãteºti,
preºedinte al filialei societãþii ”Cultul Eroilor”, vicepreºedinte al Cãminului
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Cultural, preºedinte al Asociaþiei Clerului Muscelean, membru în comitetul
ºcolar al seminarului teologic din Câmpulung-Muscel, membru în prima
Camerã Agricolã a judeþului Muscel, funcþionar al centralei Ligii Culturale din
Bucureºti ºi organizator al serbãrilor organizate de aceasta, deputat de Muscel
în parlamentul ales în 1931 în timpul guvernului Iorga – Argetoianu, membru
fondator ºi ulterior desemnat pânã în 1946 membru al conducerii executive a
Partidului Naþionalist-Democrat condus de Nicolae Iorga etc.). 

În perioada interbelicã, face parte din cercul de intelectuali care anima viaþa
culturalã a oraºului Câmpulung-Muscel, în compania aleasã a unor scriitori ºi
profesori secundari musceleni, precum fraþii Tudor ºi Mihail Muºatescu, I. U.
Soricu, Gh. ªapcaliu, I. G. Marinescu, I. Antonescu, E. Chirovici ºi I. Þicãloiu.

A fost un admirator, colaborator ºi prieten apropiat al marelui cãrturar
Nicolae Iorga, cu care a purtat corespondenþã ºi pe care l-a gãzduit la
Stoeneºti, sprijinindu-i – în calitate de conferenþiar – activitatea pe care acesta
o desfãºura la Universitatea de varã de la Vãlenii de Munte (bun orator, este
singurul muscelean invitat personal de cãtre Nicolae Iorga sã participe cu
prelegeri – în perioada 1931-1943 a þinut peste 10 conferinþe privind istoria
muzicii), iar în timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941 doar bunul
Dumnezeu îl ajutã sã scape cu viaþã din tentativa de asasinat în care a fost
implicatã o “echipã a morþii” sositã special în propria sa parohie.

A publicat numeroase articole în diferite ziare ºi reviste interbelice, pe
diverse teme ºi cu puncte de vedere surprinzãtor de actuale.

A compus, armonizat ºi publicat lucrãri muzicale cu caracter bisericesc ºi
laic (cea mai cunoscutã fiind “Slava laudelor pe glasul VI la Slujba Tãierii
Capului Sf. Ioan Botezãtorul”, din  lucrarea “Noul Idiomelar”, tipãritã în 1933 de
profesorul I. Popescu-Pasãrea), fiind unul dintre marii specialiºti interbelici în
probleme de muzicã psalticã.

Preotul Gheorghe Cotenescu a fost o pildã de înaltã cuminþenie ºi
neprihãnitã curãþenie sufleteascã, care a ºtiut sã-ºi înþeleagã ºi sã-ºi apropie
semenii, indiferent de statutul lor social, acordând în permanenþã o atenþie
specialã lumii celor bãtuþi de soartã, pe care îi privea ca pe o problemã primitã
spre rezolvare prin priceperea sa.

Fiinþã bunã, blândã, modestã ºi optimistã, nobilã ºi dreaptã, om de simþitã
gândire, de iniþiativã ºi acþiune viguroasã – fãrã sã aºtepte acoperirea
circularelor îndrumãtoare – a înþeles ºi a ºtiut sã stãpâneascã totdeauna glasul
destinului, cu toate vitregiile timpurilor.

În conversaþie era un om fermecãtor, adaptându-se tuturor interlocutorilor
sãi. Plin de altruism ºi abnegaþie, îmbina dulceaþa cântului ºi vorbei cu fineþea
gesturilor, bunãtatea cu generozitatea. Liniºtit ºi cumpãtat, îºi urma cu paºi si-
guri calea misiunii sale, din care îºi fãcuse scop al vieþii.

A iubit mult copiii, i-a îndrumat ºi ajutat în permanenþã, iar aceºtia l-au
îndrãgit ºi respectat: printre aceºtia se regãsesc mari valori ale ordodoxiei pre-
cum patriarhii Iustin Moisescu ºi Teoctist Arãpaºu, episcopii Gherasim Cristea
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ºi Eftimie Luca, arhimandriþii Sofian Boghiu, Grigorie Bãbuº, Roman Braga,
Ioasaf Ganea, Felix Dubneac ºi Ioasaf Popa, profesorii Ioan Rãmureanu ºi
Anton Uncu etc.

Fericirea ºi-a gãsit-o nu în avantaje materiale (a donat construcþiei noii bi-
serici ºi banii puºi cu greu de-o parte pentru viitoarea dotã a unicei sale fete),
ci în satisfacerea completã a aspiraþiilor sale spirituale – în cultul adevãrului,
binelui ºi frumosului – lãsând adânci urme de înãlþimi nebãnuite ºi de pioasã
însufleþire religioasã, care îl ridicã pe culmile pãcii divine. 

Viaþa sa închinatã binelui general nu a fost o simplã toleranþã a naturii sau
a cerului, ci o luptã permanentã, iar moartea care i-a curmat firul zilelor l-a tri-
mis spre odihna binemeritatã dupã atâta ostenealã. Cu preþul celor 53 ani
serviþi în Casa Domnului, pentru triumful dreptei credinþe ºi al fericirii sociale,
ºi-a câºtigat pe deplin nobilã nemurire ºi un nume scris în cartea vieþii veºnice.

Cinstitã ºi binecuvântatã sã-i fie de-a pururi amintirea.

P.S. Întrucât se împuþineazã pe zi ce trece  numãrul celor care i-au cunos-
cut – direct sau indirect – ºi pot astfel depune mãrturii necesare realizãrii unei
monografii modeste despre Preotul Profesor Gheorghe Cotenescu (bunicul
meu), respectiv despre Traian Marinescu-Geagu (unchiul meu), îi rog din
suflet, cu multã speranþã, sã-mi scrie de urgenþã pe adresa: Radu Petrescu -
str. Dumitrache Banu nr. 3, sector 2 – Bucureºti.
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