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PREFAȚĂ

Spre marea mea uimire am fost rugat de editorul aces-
tei cărți să scriu câteva cuvinte în deschiderea acestui atât 
de folositor volum pus la dispoziția publicului românesc 
de Editura Predania. Deși nu am niciun fel de expertiză 
care să mă recomande într-un fel sau altul pentru aceas-
tă sarcină, s-a întâmplat că în martie 2017 am ținut nea-
părat să scriu un text (publicat mai apoi pe blogul per-
sonal) prin care să marchez împlinirea unui veac de la 
abdicarea țarului Nicolae al II-lea (în data de 15/2 mar-
tie 1917). Textul cu pricina a atras atenția editorului, care 
a socotit că unele dintre ideile exprimate acolo ar putea 
fi folosite și pentru a prefața acest volum. 

Drept urmare, cu speranța că aceste idei vor părea in-
teresante și pentru cititorii acestei cărți, voi relua câteva 
din observațiile mele cu privire la semnificația istorică 
a sfârșitului monarhiei creștine în Rusia prin abdicarea 
forțată, arestarea și, în cele din urmă, executarea țarului 
Nicolae al II-lea și a familiei sale. 
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Astfel, un prim aspect pe care aș vrea să-l supun aten-
ției cititorilor este acela că, pe firul cauzal al istoriei, înlă-
turarea de la putere a ultimului împărat ortodox a fost un 
moment de bifurcație chiar mai important decât atentatul 
de la Saraievo din 28 iunie 1914. Dacă uciderea lui Franz 
Ferdinand a declanșat un alt război general între Marile 
Puteri ale timpului (de data asta de dimensiuni planeta-
re și cu o intensitate ce a depășit, din motive de „progres” 
tehnologic, cele mai rele așteptări ale contemporanilor), 
abia odată cu abdicarea țarului pravoslavnic s-au pus în 
mișcare forțe și puteri ce aveau să genereze șiragul de 
nenorociri și fărădelegi cu totul aparte prin care se parti-
cularizează istoria omenirii din cel de al XX-lea veac de 
după Hristos: regimuri politice totalitare, gulaguri, ingi-
nerii sociale și manipulări ce au atentat la însăși esența 
firii omenești, prigoane demonice drapate în culorile tu-
turor „umanismelor,” crima și minciuna ridicate la ran-
gul de politică de stat, ș.a.m.d. Înlăturarea țarului a făcut 
posibilă revoluția bolșevică, revoluția bolșevică a stârnit 
contra-revoluția nazistă, iar mai departe toată lumea știe 
ce a urmat... A urmat și nici pe departe nu s-a încheiat, 
chiar dacă răul se camuflează și reapare în forme nebă-
nuite (de pildă, cine s-ar fi așteptat, în urmă cu câțiva zeci 
de ani, ca „revoluția sexuală” pusă în practică în anii 20 
de ramura troțkistă a bolșevicilor în URSS și mai apoi li-
chidată, fără mult zgomot, de Stalin în anii 30 să renască 
și să triumfe în cele din urmă peste Atlantic, în SUA, iar 
din SUA se se impună în întreaga „lume liberă”?!).
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Un alt aspect esențial ce nu trebuie pierdut din ve-
dere este acela că odată cu abdicarea Țarului Nicolae al 
II-lea se încheie o foarte lungă durată din istoria bimile-
nară a creștinismului, începută în secolul al IV-lea prin 
Sfântul Împărat Constantin cel Mare: epoca imperiului 
creștin și a puterii politice katehonice.

Prin conceptul de putere katehonică se exprimă un 
înțeles special al puterii politice formulat pentru întâia 
oară de creștinii din primele veacuri prin referire la ro-
lul pe care Imperiul Roman l-ar fi avut de jucat în isto-
ria mântuirii neamului omenesc. Astfel, încă în timpul 
împăraților romani păgâni, o seamă de părinți ai Bise-
ricii și scriitori creștini (Tertulian, Ipolit al Romei, Lac-
tanțiu) au afirmat identitatea dintre Imperium Romano-
rum și katehon, acea forță tainică menționată în Epistola a 
doua către tesaloniceni de Apostulul Pavel, care are rolul 
de a opri (pentru un răstimp) manifestarea răului final 
în lume și venirea lui Antihrist. După ce Sfântul Împă-
rat Constantin cel Mare și-a asumat (precum ne încre-
dințează, dintr-un izvor de primă mână, biograful său 
contemporan, Eusebiu din Cezareea) datoria de „episcop 
al celor aflate în afara Bisericii,” dimensiunea katehoni-
că, de apărare a lucrării de vestire și trăire a Evangheli-
ei împotriva lucrării tainei fărădelegii în istorie, a deve-
nit o componentă fundamentală a exercițiului puterii în 
imperiul creștinat.  

Fără a aduce în discuție și alte dimensiuni ale lup-
tei de stăvilire a lucrării răului în istorie, mă limitez la a 
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aminti că celor două imperii creștin-ortodoxe li se dato-
rează, înainte de toate, înfrânarea asaltului islamic asu-
pra Europei. Astfel, dacă primul califat arab a eșuat în fața 
zidurilor Constantinopolului, mai târziu, după ocuparea 
orașului împărătesc de lângă Bosfor de către musulmani, 
Rusia țaristă a avut o contribuție decisivă la grăbirea sfâr-
șitului califatului turcesc și la eliberarea popoarelor din 
Balcani și din Caucaz din robia otomană.

Se cuvine totuși să înțelegem, de asemenea, că, în 
contrast cu toate proiectele politice gestate de iluminism, 
care promit raiul pe pământ (dar invariabil sfârșesc prin 
a aduce iadul între oameni, haosul și fărădelegea pe post 
de lege), ambițiile și promisiunile puterii politice în im-
periul creștin au fost mult mai modeste și, în ultimă in-
stanță, mult mai realiste. Nu utopia zidirii paradisului 
terestru (proiect inevitabil în conflict cu orice Autorita-
te transcendentă), ci ținerea în frâu a celor mai rele por-
niri și patimi omenești, oprirea sau, pe cât posibil, întâr-
zierea deplinei manifestări a Răului istoric, acestea a fost 
țelurile pe care le-au împlinit după puteri și cu un suc-
ces istoric incontestabil cele două mari imperii creștine: 
imperiul roman creștin de 1000 de ani și imperiul țarilor 
pravoslavnici din Moscova.

Odată cu abdicarea ultimului împărat creștin orto-
dox, țarul pravoslavnic Nicolae al II-lea, etapa de dura-
tă milenară în care împărații creștini apărau Biserica și 
temeiurile evanghelice ale ordinii sociale s-a încheiat, 
probabil pentru totdeauna. O nouă epocă s-a deschis în 
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viața Bisericii de după 1917, o epocă a martirajului creș-
tin ca fenomen de massă, a secularizării pe scară largă 
și a încercărilor sistematice de a elimina definitiv creș-
tinismul din viața publică a statelor și a națiunilor plă-
mădite în istorie sub lumina razelor Evangheliei lui Ii-
sus Hristos.

Pentru amatorul de lecturi istorice abdicarea și mar-
tirajul lui Nicolae al II-lea poate fi un eveniment istoric 
ca oricare altul. Pentru creștinii interesați în deslușirea 
sensului duhovnicesc al „întâmplărilor” din trecut și din 
prezent, sfârșitul Rusiei pravoslavnice și martirajul ulti-
mului împărat creștin și al familiei sale nu pot să nu aibă 
o semnificație cu totul aparte. Din fericire, după publica-
rea acestui volum, cititorul român va avea la dispoziție 
o seamă de tâlcuiri profunde ale acestui eveniment isto-
ric, datorate unor sfinți din ultimul veac, precum Sfântul 
Ioan Maximovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul 
Filaret Voznesenski. Nu mă încumet să comentez aceste 
texte, așa că nu pot decât să recomand cititorului creștin 
să se folosească de aceste tâlcuiri care ne ajută să înțele-
gem nu numai ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un veac 
în Rusia, dar și care sunt cauzele adânci ale lucrării rău-
lui revărsat peste întreaga lume după îndepărtarea de la 
putere a ultimului împărat creștin-ortodox.

Pe lângă aceste tâlcuiri, ce pun în lumină înțelesuri 
duhovnicești ale unor evenimente pe care școala ne-a 
învățat să le citim exclusiv într-o cheie de cauzalitate 
istorică materialistă, florilegiul de texte incluse în acest 
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volum îi permite cititorului să facă cunoștință cu viața 
familiei imperiale. O familie despre care s-au colportat 
atâtea minciuni și care a fost ținta unei campanii de de-
făimare sistematică, ce a început cu mult înainte de răs-
turnarea de la putere a dinastiei Romanov și care con-
tinuă până în ziua de astăzi. Mulțumită textelor incluse 
în acest volum cititorul poate să urmărească întregul 
parcurs pământesc al acestei familii, de la întemeiere și 
până la curmarea vieții tuturor membrilor ei prin cri-
ma abominabilă săvârșită de bolșevici la Ekaterinburg 
în 4/19 iulie 1918. 

Ceea ce se vădește cu prisosință din aceste texte este 
viața creștină exemplară pe care această familie greu 
încercată prin crucea bolii țareviciului Alexei a știut să 
o ducă deopotrivă în vremurile mai bune, cât și în cea-
surile de pe urmă, din lunile de arest, surghiun și de 
pregătire pentru martiriu. Paginile din volum în care 
se prezintă crâmpeie din viața de familie a ultimului 
împărat pravoslavnic s-ar putea să atragă în mod par-
ticular atenția creștinilor din vremurile noastre. Vre-
muri de „progres” în care, la un veac de la dărâmarea 
instituției Imperiului Creștin, cetățenii din „democra-
țiile liberale” au ajuns să trăiască în societăți în care, ca 
o încoronare a politicilor sistematice de descurajare și 
discreditare a instituției familiei firești, liderii politici 
tind să fie recrutați din rândul celor fără copii , ba chiar 
și din reprezentanți ai așa-ziselor „minorități sexuale.” 
Contrastul dintre ceea ce a însemnat viața de familie a 
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ultimului împărat ortodox rus și ceea ce a ajuns să în-
semne familia (iar uneori „familia”) liderilor politici 
contemporani e un indicator foarte concludent despre 
natura „progresului” de care a avut parte biata omenire 
în perioada istorică scursă de la demantelarea mult-hu-
litelor (de către „revoluționarii” de toate riturile) mo-
narhii creștine…

Un alt merit al volumului de față este acela că pune 
la dispoziția cititorilor traducerea Raportului Comisiei 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse privind mar-
tiriul familiei imperiale. Acest document oficial poate fi 
deosebit de util cititorilor care mai au întrebări, nedu-
meriri, ba poate chiar și rezerve cu privire la justețea ho-
tărârii de a-l trece pe Nicolae al II-lea și pe ceilalți mem-
brii ai familiei imperiale uciși de bolșevici odată cu el în 
rândul sfinților mult pătimitori cinstiți în cadrul Biseri-
cii Ortodoxe Ruse. 

În încheiere, nu pot decât să mulțumesc domnului 
Ionuț Gurgu pentru privilegiul neașteptat de a fi invitat 
să introduc cu câteva idei și observații personale acest 
volum necesar pe piața românească. Am încredințarea 
că textele incluse în acest volum aduc nu numai o bi-
nevenită perspectivă duhovnicească asupra unor per-
soane și evenimente despre care în România s-a vorbit 
și s-a scris preponderent dintr-o perspectivă îngustă, 
dar și că, prin mai buna cunoaștere a tragediei famili-
ei imperiale Romanov, vom putea să deslușim cumva 
mai clar unele din rădăcinile teologico-politice ale cri-
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zei fără precedent istoric ce erodează sfânta instituție 
a familiei și accelerează declinul națiunilor europene, 
cândva creștine.

Corneliu Berari



VIAȚA SFINȚILOR                 
ȚARI MUCENICI,                    
MULT-PĂTIMITORI
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CUVÂNT ÎNAINTE

Țarul Mucenic Nicoale al II-lea nu a fost tratat după cu-
viință de către nicio categorie de istorici laici, nici de că-
tre cei sovietici, nici de către cei din Occident. Istoricii 
se raportează la monarhii ortodocși ca la orice alte figuri 
strict politice, care interacționează cu alte figuri politi-
ce numai în plan fizic și intelectual, iar viața și persona-
litatea acestor conducători sunt evaluate numai în baza 
succeselor sau eșecurilor înregistrate în domeniul admi-
nistrativ-guvernamental. Istoria domniei unui monarh 
ortodox, însă, nu poate fi apreciată cuvenit decât prin ra-
portare la rostul esențial al unei astfel de domnii: acela 
de a garanta și de a spori siguranța și dezvoltarea unui 
mediu național care să ocrotească și să înlesnească vie-
țuirea duhovnicească și întreaga existență a supușilor 
ortodocși ai monarhului, astfel încât aceștia să se poată 
îndrepta nestingheriți către adevărata și veșnica Împă-
răție a Cerurilor. 
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După cum vom vedea din cele ce urmează, în tot ceea 
ce au săvârșit, Țarul Nicolae și familia sa au dat întâietate 
Domnului nostru Iisus Hristos și poruncilor Lui, așezând 
învățătura Evangheliei mai presus de toate lucrurile lumii 
acesteia. Din această pricină au și fost greșit înțeleși de că-
tre cei din jur, chiar și de către unii dintre membrii famili-
ei extinse, iar crucile pe care le-au avut de purtat în lipsa 
înțelegerii celorlalți au fost, așadar, deosebit de grele. Câ-
teva dintre sufletele mai simțitoare care le-au stat alături 
au întrezărit, însă, crâmpeie din viața cea adevărată a fa-
miliei Țarului Nicolae, iar acestor prieteni, rude și supuși 
credincioși le și suntem, de fapt, adânc îndatorați pentru 
toate însemnările și amintirile pe care le-au păstrat. 

Felul în care Țarii Mult-pătimitori au primit muce-
nicia care le-a fost pusă dinainte nu este nici pe departe 
dovada unui fatalism pasiv, ci, dimpotrivă, a unei pro-
funde cunoașteri a adevărului Sfintelor Scripturi, și anu-
me acela că aici, pe pământ, „nu avem cetate stătătoare, 
ci pre aceea ce va să fie căutăm.” /Evrei 13, 14/ 

Sfântul Nicolae Romanov și familia sa au vădit, până 
în clipa morții, puterea de a ierta mulțimea greșelilor să-
vârșite împotriva lor, precum și de a se ruga pentru vrăj-
mași, fapt ce dovedește că Țarii Mucenici izbutiseră să 
împlinească porunca de căpătâi, cea a dragostei, și că se 
pregătiseră mai dinainte pentru binecuvântarea făgădu-
ită de Hristos tuturor acelora care fac voia Lui. 

Virtutea creștinească dobândită de către Țarii Muce-
nici se vădește, negreșit, și din faptul că aceștia se numă-
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ră, în prezent, printre sfinții cei mai îndrăgiți ai Rusiei, 
iar icoanele lor se găsesc în aproape fiecare biserică de 
pe cuprinsul țării. De la căderea comunismului încoace, 
a apărut un număr impresionant de cărți și articole scri-
se în apărarea Sfinților Martiri Romanov, lucrări ce do-
vedesc înșelăciunea datelor ce ne parvin din istoria se-
culară privind viața familiei Țarilor. 

Relatarea despre viața Sfinților Țari Mucenici a fost 
alcătuită din fragmente preluate din mai multe surse, 
atât de limbă rusă, cât și de limbă engleză. Pasajele cita-
te sunt însoțite de referințe, ori de câte ori indicarea sur-
sei a fost posibilă. 
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VIAȚA SFINȚILOR ȚARI MUCENICI AI RUSIEI

COPILĂRIA ȘI TINEREȚEA ȚARULUI NICOLAE 
AL II-LEA ȘI ALE ȚARINEI ALEXANDRA

Viitorul Împărat al Întregii Rusii, Nicolae al II-lea, s-a 
născut la Sankt-Petersburg în data de 6 mai*  1868, dată 
la care Biserica prăznuiește pomenirea Dreptului Iov 
Mult-pătimitorul. Nicolae a fost cel dintâi fiu al Împăra-
tului Alexandru al III-lea și al Împărătesei Maria Feodo-
rovna. Încă de când era copil, Țareviciul Nicolae vădea o 
dragoste aparte către Dumnezeu și Biserica Lui. Sufletul 
băiatului era adânc mișcat de durerile tuturor celor aflați 
în suferințe și în nevoi, iar ziua și-o începea și o sfârșea 
întotdeauna cu rugăciune. Nicolae cunoștea bine rându-
iala sfintelor slujbe, iar când se afla în biserică îi plăcea 
să cânte la strană. 

* Toate datele calendaristice care apar în text sunt conforme 
calendarului iulian („vechi”). 
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Educația pe care Nicolae a primit-o sub îndruma-
rea tatălui său a fost una strictă și riguroasă. „Copiii mei 
trebuie să crească firesc și sănătos, ca orice copil rus.” – 
aceasta a fost cerința adresată de Împărat dascălilor care 
i-au educat fiii și fiicele. Țareviciul Nicolae era un copil 
deosebit de inteligent: stăpânea mai multe limbi (rusa, 
engleza, germana și franceza), cunoștea în profunzime 
istoria națională și pe cea universală și a finalizat studii 
la nivel înalt în domeniul economic, legal și militar. Tâ-
nărul își uimea adesea dascălii datorită memoriei nemai-
pomenite de care se bucura, precum și altor înzestrări in-
telectuale de excepție. 

Prima tragedie din viața viitorului Țar Nicolae a avut 
loc în anul 1881, pe când acesta nu avea decât treispreze-
ce ani. Bunicul său, Împăratul Alexandru al II-lea, a fost 
asasinat de un revoluționar pe străzile Petersburgului. 
Prima bombă aruncată a ratat ținta și nu l-a nimerit pe 
Împărat, rănindu-i în schimb pe câțiva membri ai gărzii 
sale. Fără să țină seama de primejdie, Împăratul s-a gră-
bit să sară în ajutorul celor vătămați, fiind rănit fatal de 
o a doua bombă. A fost adus îndată la Palatul de Iarnă,
tânărul Nicolae fiind chemat la căpătâiul Împăratului, 
pentru a-și lua la revedere de la preaiubitul său bunic. 

Împărăteasa Alexandra Feodorovna (născută sub nu-
mele de Prințesa Alix Victoria Helena Louise Beatrice de 
Hesse) a venit pe lume în data de 25 mai 1872, în Darm-
stadt, capitala unui mic ducat alipit prin forță Imperiului 
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German. Tatăl Prințesei Alix a fost Marele Duce Ludovic 
al IV-lea de Hesse-Darmstadt, iar mama ei a fost Prințe-
sa Alice a Angliei, cea de-a treia fiică a Reginei Victoria. 

În primii ani de viață, Prințesa Alix a fost un copil 
vesel și jucăuș, cei dragi alintând-o „Sunny.”*  Alături de
ceilalți șase frați, Prințesa a fost educată în spiritul unor 
valori profund tradiționale și patriarhale. Copiii au fost 
crescuți cu deosebită strictețe, nefiindu-le îngăduit să iro-
sească niciun moment din zi. Îmbrăcămintea și mânca-
rea erau deosebit de simple. Prințesele nu se bizuiau pe 
ajutorul servitorilor la fiecare pas, ci au fost învățate, de 
pildă, să aprindă singure focul în șemineu și să se îngri-
jească de curățenie în odăile lor. Mama copiilor s-a stră-
duit necontenit să cultive în aceștia trăsături de caracter 
întemeiate pe o abordare profund creștină a vieții. 

Aidoma Țareviciului Nicolae, și Prințesei Alix i-a 
fost hărăzit să îndure o mare durere la o vârstă deose-
bit de fragedă. Pe când Alix avea doar șase ani, mama 
ei, în vârstă de treizeci și cinci de ani, a murit în timpul 
unei epidemii de difterie. În urma acestei tragedii, co-
pila, sensibilă din fire, a devenit retrasă și a început să 
evite persoanele străine. Nu se simțea în largul ei decât 
printre membrii familiei apropiate. După moartea fiicei 
ei, Regina Victoria și-a revărsat toată dragostea asupra 
nepoților, mai cu seamă asupra celei mai mici dintre ne-
poate, Prințesa Alix, de a cărei educație Regina s-a pre-
ocupat în mod deosebit.

* „Rază de soare”
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Prima întâlnire dintre Țareviciul Nicolae, în vârstă de 
șaisprezece ani, și tânăra Prințesă Alix a avut loc în anul 
1884, cu prilejul nunții surorii mai mari a lui Alix, viitoa-
rea Nouă Muceniță și Mare Ducesă Elisabeta și a Mare-
lui Duce Serghei Alexandrovici, unchiul lui Nicolae. În-
tre cei doi tineri a înflorit o prietenie deosebit de strânsă 
care a odrăslit, mai apoi, o dragoste profundă. Împlinind 
vârsta de douăzeci și unu de ani, Țareviciul le-a cerut pă-
rinților binecuvântarea de a o lua în căsătorie pe Prințe-
sa Alix, dar Țarul Alexandru s-a împotrivit, socotind că 
cei doi erau încă prea tineri. Nicolae s-a supus cu smere-
nie voinței tatălui său, dar nu și-a pierdut nădejdea că și 
dorința sa se va împlini cândva. 

Pe când era încă tânăr, Țareviciul Nicolae a trecut prin 
două împrejurări deosebit de primejdioase care aproape 
că l-au costat viața. Prima s-a petrecut în toamna anului 
1888, când trenul regal a deraiat în apropierea localității 
Harkov, iar vagoanele s-au prăvălit pe o pantă abruptă. 
Mulțumita forței fizice de excepție a Țarului Alexandru, 
care a izbutit să susțină acoperișul vagonului ce amenin-
ța să se prăbușească din clipă în clipă, membrii familiei 
au scăpat teferi. 

Al doilea incident a avut loc în anul 1891, în timpul 
unei călătorii a Țareviciului în Orientul Îndepărtat. Un 
jandarm japonez fanatic s-a năpustit asupra lui Nicolae 
cu o sabie, rănindu-l la cap. Din fericire, verișorul Țarevi-
ciului, Prințul George al Greciei, l-a apărat, lovindu-l pe 
atacator cu bastonul și salvând, astfel, viața viitorului Țar. 
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În 1894, Țarul Alexandru i-a dat, în cele din urmă, 
fiului său binecuvântarea de a se căsători cu Prințesa 
Alix. Mai rămânea, însă, o piedică – Alix fusese cres-
cută în credința luterană, căreia i se dedicase cu de-
plină seriozitate. Acum, însă, pentru a se putea căsă-
tori cu viitorul Țar al Rusiei, Prințesa se vedea nevoită 
să îmbrățișeze dreapta credință răsăriteană. Țarevi-
ciul Nicolae a alergat, ca întotdeauna, la rugăciune. 
Vedem dintr-o însemnare făcută în jurnalul perso-
nal că tânărul era pe deplin încredințat de făgăduin-
țele Evangheliei: 

Mântuitorul nostru a zis: „Orice veți cere întru numele 
Meu, aceea voiu face, ca să se proslăvească Tatăl întru Fiul.” 
/Ioan 13, 14/ Aceste cuvinte sunt nesfârșit de dragi inimii mele. 
În ultimii cinci ani m-am rugat stăruitor, cugetând la ele și ros-
tindu-le seară de seară, cerându-I Domnului necontenit să în-
lesnească trecerea lui Alix la credința pravoslavnică și să mi-o 
dăruiască drept soție.

Prin credința și dragostea sa, Țareviciul a izbutit, în 
cele din urmă, să o înduplece pe Prințesă să primească 
dreapta credință. Într-una din discuțiile hotărâtoare pe 
care cei doi le-au purtat, Nicolae i-a spus astfel lui Alix: 

Când vei ajunge să cunoști cât de frumoasă, cât de plină 
de har și cât de smerită este credința noastră pravoslavnică și 
când vei vedea măreția bisericilor și a mănăstirilor noastre, pre-
cum și duhul plin de biruință și adevărată maiestate al dum-
nezeieștilor noastre slujbe, vei ajunge să le iubești și nimic nu 
ne va mai despărți atunci.
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De bună seamă, atunci când s-a apropiat mai mult 
de Ortodoxie, Alix s-a încredințat pe deplin de adevărul 
dreptei credințe. Convertirea ei nu a fost o simplă forma-
litate. Viitoarea Țarină a îmbrățișat Ortodoxia cu întrea-
ga inimă, devenind, mai apoi, o pildă vrednică de urmat 
pentru cei din jur. Până la sfârșitul vieții pământești, cre-
dința pravoslavnică a rămas temelia și sprijinul cel mai 
puternic ale Țarinei Alexandra Feodorovna. 

Bucuria tinerilor căsătoriți avea să fie umbrită însă 
la scurtă vreme după nuntă de starea de sănătate tot mai 
precară a Țarului Alexandru al III-lea. Nici călătoria în 
Crimeea, din toamna anului 1894, nu a adus înzdrăve-
nirea mult așteptată, iar Împăratul a murit în data de 20 
octombrie, spovedit și primind împărtășirea cu Sfintele 
Taine din mâna Sfântului Ioan de Kronstadt, părintele 
duhovnicesc al familiei Țarilor, care l-a însoțit în Crime-
ea pe fiul său duhovnicesc. 

Mai înainte de sfârșitul vieții sale pământești, Împă-
ratul Alexandru i-a lăsat moștenitorului său următorul 
testament: 

Va trebui să ridici de pe umerii mei și să așezi acum pe 
umerii tăi greaua povară a conducerii acestui popor și să o porți 
până la groapă, după cum și eu, și înaintașii noștri am pur-
tat-o. Îți încredințez împărăția pe care Dumnezeu Însuși mi-a 
încredințat-o și pe care și eu am primit-o de la părintele meu, 
cu treisprezece ani în urmă... 

Pe când se afla pe tron, bunicul tău a alcătuit numeroa-
se reforme de mare însemnătate menite spre binele poporului 
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rus. Drept răsplată, a primit, din partea revoluționarilor ruși, 
o bombă care i-a adus moartea. În acea cumplită zi, mi-a stat
dinainte întrebarea: Ce cale să aleg? Să pășesc, oare, pe cea pe 
care mă vedeam împins de către așa-zisa societate progresis-
tă, infestată de ideile liberale occidentale, sau să rămân pe cea 
spre care mă îndrumau propria mea încredințare și conștiin-
ță, precum și datoria cea sfântă de suveran? Mi-am ales, așa-
dar, calea. Liberalii mi-au socotit alegerea ca fiind de factură 
reacționară. Pe mine nu m-a preocupat, însă, decât binele po-
porului meu și măreția Rusiei. M-am străduit din răsputeri, 
neîncetat, să păstrez pacea, atât în interiorul granițelor, cât și 
în afara lor, astfel încât statul nostru să se poată dezvolta ne-
stingherit, să sporească în putere și bogăție și să propășească, 
păzind cinstea și rânduielile cuvenite. Prin intermediul auto-
crației, Rusia și-a dobândit individualitatea istorică. Dacă, fe-
rească Dumnezeu, autocrația va să cadă, Rusia va cădea dim-
preună cu ea. Dispariția acestei forme de guvernământ a cărei 
valoare a fost atestată de însăși trecerea timpului, va fi sino-
nimă cu inaugurarea unei ere de lupte civile și de sângeroase 
războaie interne.

Îți poruncesc să iubești și să urmărești tot ceea ce slujește 
binelui, onoarei și demnității Rusiei. Păzește autocrația, amin-
tindu-ți, totodată, necontenit, că vei răspunde de soarta supu-
șilor tăi dinaintea Tronului Ceresc. Credința în Dumnezeu și 
sfințenia datoriei tale împărătești să-ți fie însăși temelia vieții! 
Rămâi tare și neînfricat. Să nu vădești nicicând vreo slăbiciu-
ne! Ascultă-i pe toți – nu-i nicio rușine în asta –, dar hotărâ-
rea s-o iei mereu tu însuți, așa cum te va îndemna conștiința. 
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În politica externă, rămâi independent. Nu uita – Rusia nu are 
prieteni! Cu toții se tem de întinderea noastră. Evită războiul. 
În politica internă, mai înainte de orice, să aperi Biserica. Ea 
a salvat adesea Rusia în vreme de necaz. Să aperi și să sprijini 
familia. Familia e temelia oricărui stat.

PRIMII ANI DE DOMNIE AI ȚARULUI NICOLAE

Cu câteva zile înainte de adormirea Țarului Alexan-
dru, Prințesa Alix a sosit în Rusia pentru a-i fi alături lo-
godnicului ei, la căpătâiul părintelui acestuia. La o zi după 
trecerea Țarului la cele veșnice, Alix a îmbrățișat credin-
ța ortodoxă, primind numele de Alexandra Feodorovna. 
În chip prorocesc, tânăra Țarină a căpătat numele și, cu 
odată cu el, și ocrotirea Sfintei Împărătese Mucenițe Ale-
xandra († 303, prăznuită la 21 aprilie). În aceeași zi, Ni-
colae a urcat pe tronul Imperiului Rus. Prima declarație 
publică a Țarului, alcătuită în ziua încoronării, a cuprins, 
printre altele, următoarele cuvinte: 

În acest dureros, dar solemn ceas al urcării noastre pe Tro-
nul Strămoșesc al Imperiului Rus, amintindu-ne testamentul 
răposatului nostru părinte și păstrând insuflarea aceluiași duh, 
jurăm cu sfințenie înaintea feței Celui Preaînalt să urmărim un 
singur țel: propășirea pașnică, puterea și slava iubitei noastre 
Rusii, precum și fericirea tuturor credincioșilor supuși. Așa să 
ne ajute Atotputernicul Dumnezeu, Cel care a binevoit să ne 
cheme la această mărită slujire...
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