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INTRODUCERE

Puține figuri istorice au fost atât de greșit înțele-
se și de defăimate precum Țarul Mucenic Nicolae al 
II-lea, ultimul împărat al Rusiei Pravoslavnice. Min-
țile moderne „occidentale,” tind să privească istoria 
dintr-o perspectivă strict politică. Din perspectivă 
ortodoxă însă, istoria este înțeleasă ca povestea afla-
tă în desfășurare a înnoiri omului prin întruparea 
Domnului nostru Iisus Hristos, prin moartea Lui pe 
Cruce din dragoste pentru neamul omenesc, și prin 
Sfânta Lui Înviere. 

Ascensiunea și declinul națiunilor, dezvoltarea 
culturii – pe scurt, întreaga istorie a omenirii – nu 
pot fi analizate corect decât în această cheie. Odată 
cu uciderea Țarului Nicolae, forma bizantină de gu-
vernământ care Îl are drept conducător pe Hristos a 
luat sfârșit, fiind înlocuită de epoca prezentă – o eră 
a fărădelegii, apostaziei și confuziei. Domnia Țarului 
Nicolae a fost una ce s-a înscris în tradiția întemeiată 
cu șaisprezece veacuri înainte de către Sfântul Împă-
rat Constantin cel Mare. Faptul că o tragedie de ne-
închipuit, cum a fost Revoluția Rusă, a putut avea loc 
nu face decât să confirme adevărul înștiințării biblice: 
„Din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se 
va răci.” /Matei 24, 12/ Împăratul creștin și cucernic a 
fost înconjurat de persoane, printre care s-au numărat 
chiar și rudele sale, ale căror egocentrism, meschină-
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rie și frivolitate au înlăturat din inimile lor dragostea 
lui Dumnezeu, până într-acolo, încât aceștia au eșuat 
în a-i fi alături Suveranului în clipa cea mai grea. Ele-
mentul revoluționar – vrăjmașii lui Dumnezeu – au 
primit astfel cale liberă pentru a distruge Sfântul Im-
periu Rus și a instaura, în locul lui, o satanocrație, al 
cărui scop nu a fost altul decât ștergerea de pe fața pă-
mântului a pomenirii numelui lui Dumnezeu. 

De-a lungul deceniilor s-a scris mult despre tra-
gedia Țarilor Mucenici – unele texte fiind bine inten-
ționate, altele, dezamăgitor de critice, iar altele, de-a 
dreptul calomniatoare – dar aproape niciun text nu 
a fost alcătuit din perspectiva „unității de măsură” 
creștin-ortodoxe. Am întocmit, așadar, materialul de 
față – o scurtă Viață a Țarului Mucenic Nicolae al II-lea 
Romanov – cu intenția de a prezenta anume această 
perspectivă care a lipsit până acum și pentru a-i în-
curaja pe credincioșii ortodocși de pretutindeni să se 
roage Țarului Mucenic Nicolae și familiei lui, cerând 
mijlocirea acestora dinaintea Tronului Dumnezeiesc. 

NAȘTEREA ȘI PRIMII ANI  
DE VIAȚĂ AI ȚARULUI NICOLAE

Țarul-Mucenic Nicolae s-a născut în anul 1868, în 
Sankt-Petersburg, în ziua de 6/18 mai*  – data la care 

* Toate datele calendaristice care apar în text sunt conforme calen-
darului iulian („vechi”). 
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Biserica Ortodoxă săvârșește pomenirea Sfântului și 
Dreptului Iov, cel Mult-pătimitor. Ziua nașterii Țaru-
lui s-a dovedit a fi de însemnătate prorocească, în-
trucât lui Nicolae îi fusese hărăzit să urmeze pilda 
acestui mare sfânt al Vechiului Legământ, atât prin 
prisma circumstanțelor de viață, cât și a măsurii cre-
dinței pe care avea să o atingă. După cum Domnul 
Dumnezeu îngăduise ca Iov să pătimească multe su-
ferințe, încercându-l în focul cel curățitor al necazu-
rilor pentru a-i vădi credința, și Țarul Nicolae avea 
să fie încercat și ispitit și, tot aidoma Dreptului din 
vechime, să nu cedeze, rămânând, indiferent de îm-
prejurări, omul lui Dumnezeu. 

Părinții Țarului Nicolae au fost Țareviciul moș-
tenitor, Alexandru Alexandrovici, și Marea Ducesă 
Maria Feodorovna. Alexandru și Maria s-au bucurat 
de o căsnicie deosebit de trainică, în care nu au exis-
tat certuri și neînțelegeri. Alexandru a fost un bărbat 
hotărât și nesofisticat, temător de Dumnezeu, care a 
devenit unul dintre cei mai mari Țari ai Rusiei, cu toa-
te că domnia sa a fost una scurtă (1881-1894). Mama 
lui Nicolae, fosta Prințesă Dagmar a Danemarcei, a 
fost o soție iubitoare și devotată și o mamă care a îm-
brățișat strâns, în urma convertirii, credința drept-
măritor-creștină, pe care a și transmis-o, dimpreună 
cu soțul său copiilor lor, întemeindu-și, așadar, fami-
lia, ca pe o casă zidită pe stâncă, despre care Scriptura 
spune că, „...venind apele mari și puhoiul izbind în 
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ea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită 
pe piatră.” /Luca 6, 48/ 

La 1/13 martie 1881, când Nicolae nu împlinise 
încă treisprezece ani, a avut loc un eveniment tragic, 
ce avea să zdruncine sufletul simțitor al viitorului 
Împărat – asasinarea bunicului său multiubit, Împă-
ratul Alexandru al II-lea, cunoscut și ca „Țarul Elibe-
rator,” care desființase iobăgia în Imperiul Rus. Pe o 
stradă din Petersburg, în plină zi, a fost aruncată o 
bombă. În urma exploziei, au fost răniți câțiva gardi-
eni din escorta Țarului, dar Suveranul nu a pățit ni-
mic. Fără să țină cont de siguranța personală, aces-
ta a coborât din trăsură pentru a-i ajuta pe răniți. În 
acel moment, a fost aruncată o a doua bombă, care l-a 
rănit fatal pe Împărat, cauzând, de asemenea, moar-
tea altor câtorva persoane. Țarul a fost dus în grabă 
la Palatul de iarnă, unde și-a dat sufletul în prezența 
familiei îndurerate. Ulterior, la locul asasinatului a 
fost înălțată o măreață catedrală, cu hramul „Hristos 
Mântuitorul,” cunoscută și sub denumirea de „Bise-
rica Sângelui Vărsat.” 

Activitatea revoluționarilor plini de ură avea să 
otrăvească întreaga viață a lui Nicolae și a familiei lui. 
În anul 1888, în timpul unei călătorii către Cracovia a 
Țarului Alexandru al III-lea alături de familie, trenul 
imperial a fost zguduit de două explozii și a deraiat. 
Doar marea stăpânire de sine și uriașa putere fizică a 
Țarului au salvat viețile membrilor Familiei Imperiale. 
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În ciuda acestor împrejurări atât de grele, Nicolae 
– acum Țarevici – a crescut cu bine, primind o edu-
cație întemeiată pe toate virtuțile creștinești. În anii 
copilăriei și ai adolescenței sale, blândețea și dăruirea 
de sine ale lui Nicolae au lăsat o impresie deosebi-
tă în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut. Tână-
rul Țarevici îmbrățișase un stil de viață auster dăru-
ind, în schimb, cu mână largă tot ceea ce îi stătea în 
putință, celor mai puțin binecuvântați decât el. Este 
știut faptul că obișnuia să ofere anonim burse și alte 
beneficii multor tineri, prin mijlocirea unuia dintre 
dascălii săi din copilărie. 

La o vârstă fragedă, Țareviciul Nicolae și-a înce-
put serviciul militar, care a contribuit esențial la ma-
turizarea lui și în decursul căruia tânărul a dobândit 
un acut simț al disciplinei și al răspunderii. Tot pe 
atunci, în timpul unei vizite în Japonia, Țareviciul a 
fost atacat cu sabia și rănit de către un jandarm ja-
ponez. În calitatea sa de moștenitor al Tronului Im-
periului Rus, Nicolae ar fi putut cere cu ușurință pe-
depsirea aspră a atacatorului. Însă Țareviciul a ales  
să ignore incidentul, preferând să întoarcă și obrazul 
celălalt și să ierte. Rana survenită la cap, în urma ata-
cului, avea să-i pricinuiască dureri periodice, până la 
sfârșitul vieții. Cu privire la anii de formare ai viito-
rului Țar, putem spune, după cum s-a spus despre 
Însuși Domnul și Mântuitorul nostru, pe Care tână-
rul Nicolae s-a silit să Îl urmeze în chip desăvârșit, 
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că „sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul 
la Dumnezeu și la oameni.” /Luca 2, 52/ 

MOARTEA ȚARULUI ALEXANDRUL AL III-LEA, 
CĂSĂTORIA ȘI ÎNCORONAREA LUI NICOLAE 

Către anul 1894, starea de sănătate a tatălui lui 
Nicolae, Țarul Alexandru, începuse să se deterioreze 
tot mai mult, iar la 20 octombrie/ 1 noiembrie, acesta 
a trecut la cele veșnice, sub mâinile iubitoare ale pă-
rintelui său duhovnic, Sfântul Ioan de Kronstadt. La 
momentul respectiv, Nicolae era deja logodit cu Prin-
țesa Alic de Hesse, iar la mai puțin de o lună de la 
moartea Țarului Alexandru al III-lea, cei doi s-au că-
sătorit. Prințesa Alix se născuse și crescuse în cultul 
luteran, fiind foarte dăruită credinței sale. Însă, pen-
tru a putea deveni Împărăteasa Rusiei, Alix a trebu-
it să se convertească la Ortodoxie. Fiind o femeie cu 
principii deosebit de solide, Prințesa nu a tratat acest 
aspect cu superficialitate, neprimind dintru început 
gândul convertirii. Dar Domnul Dumnezeu, în bună-
tatea Sa atotiubitoare, nu a părăsit-o. La o vreme, după 
mai multe întâlniri cu un arhiepiscop ortodox, care 
a învățat-o despre dreapta credință, Alix a îmbrățișat 
cu bucurie Creștinismul Ortodox, primind Taina Mi-
rungerii. Convertirea ei nu a fost în nicio privință un 
act formal. Profunzimea cu care a îmbrățișat și a trăit 
Ortodoxia, precum și ardoarea cu care a transmis-o 
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familiei sale au constituit, putem spune, o adevărată 
palmă duhovnicească atât pentru nobilimea rusă, cât 
și pentru „intelighenție,” care, urmând duhului lui 
Antihrist, se rușinau tot mai mult de credința crești-
nă primită de la părinții lor, socotind-o „perimată.” 

Încoronarea oficială a avut loc în luna mai a anu-
lui 1896. Înaintea ceremoniei, tânărul Țar și Țarina și-
au petrecut cea mai mare parte din timp retrași, în 
rugăciune stăruitoare, pregătindu-se pentru a prelua 
răspunderea covârșitoare de a domni, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, peste o națiune care era, la momentul re-
spectiv, cea mai mare din lume, fiind și protectoarea 
credinței ortodoxe pe linie directă, de la Imperiul Ro-
man Creștin. Încoronarea unui țar nu este o simplă 
chestiune laică, de stat. După cum arată Episcopul 
Nectarie Konțevici, „Țarul a fost și va fi întotdeauna 
uns de Dumnezeu. Această Taină se săvrârșește de 
către Biserică în timpul slujbei de încoronare, iar Un-
sul lui Dumnezeu pătrunde prin Porțile Împărătești 
în Sfântul Altar, se apropie de Sfânta Masă și primește 
Sfintele Taine la fel ca preotul, luând separat Trupul 
și Sângele. Astfel, Sfânta Biserică întărește înțelegerea 
duhovnicească deosebit de mare a acestei nevoințe – 
domnia unui monarh – asemuindu-o cu Sfânta Taină 
a Preoției. Țarul înfățișează chipul tainic, purtătorul 
puterii aparte a Harului Duhului Sfânt.”*

* Episcopul Nectarie Konțevici, „Semnificația tainică a martiriului 
Țarului,” The Orthodox Word, Vol. 24, Nr. 5 & 6, pag. 327.
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În clipa încoronării, Țarul Nicolae a îngenuncheat 
și s-a rugat cu glas tare: Doamne, Dumnezeul părinți-
lor noștri și Împărat al împăraților, Care pre toate le-ai fă-
cut după cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta ai zidit pe 
om, ca să meargă drept și să stăpânească cu dreptate pes-
te lumea Ta; Tu m-ai ales pre mine și m-ai rânduit Țar și 
judecător peste poporul Tău. Iară eu recunosc lucrarea Ta 
cea de nepătruns către mine și mă plec cu mulțumire di-
naintea Măreției Tale. Fă-mă, dară, Doamne și Stăpâne 
al meu, potrivit pentru lucrarea aceasta la care m-ai tri-
mis pre mine; învață-mă și mă îndrumă în această mărea-
ță slujire. Și fă să fie cu mine înțelepciunea Tronului Tău 
celui Ceresc; trimite-o pre ea din Sfintă Împărăția Ceruri-
lor Tale, ca să cunosc ce este bineplăcut dinaintea ochilor 
Tăi și ce este drept după porunca Ta. Și să fie inima mea 
în mâinile Tale, ca să săvârșesc tot ce este spre binele po-
porului pre care l-ai încredințat mie, spre slava Ta, pentru 
ca astfel, în ziua Judecății Tale, să dau socoteală dinaintea 
Ta de slujirea mea, fără vinovăție. Prin harul și milostivi-
rea Fiului Tău, Care a fost răstignit o dată pentru noi și 
ale Căruia sunt toată cinstea și slava, dimpreună cu Tine 
și cu Duhul Tău cel Sfânt, Domnul de Viață Dătătorul, 
în veacul veacului. Amin.

Vedem, așadar, cum noul Țar a dat întâietate 
lui Dumnezeu în toate lucrurile pe care le-a săvâr-
șit, așezând comoara sa „acolo unde nici molia, nici 
rugina nu o strică, nici furii nu o sapă și nu o fură.”  
/Matei 6, 20/ 
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DOMNIA ȚARULUI NICOLAE

Țarul și Țarina și-au început, astfel, noua viață, 
marcată de covârșitoarea răspundere pe care și-o 
asumaseră, devenind o adevărată pildă de dumne-
zeiască viețuire și de grijă păstorească pentru uriașa 
turmă pe care Domnul le-o încredințase. Și poate că 
aspectul sub care s-a manifestat întrutotul purtarea 
lor de grijă față de poporul rus, l-a constituit starea 
Sfintei Biserici Ortodoxe, de care Familia Imperială 
s-a preocupat cu deosebită dragoste. Țarul a investit 
sume mari de bani în sprijinul mănăstirilor și pentru 
construirea de sfinte lăcașe. Nicolae a socotit-o ca pe 
o îndatorire sfântă a sa restaurarea culturii tradițio-
nale străvechi a Rusiei, ce fusese părăsită de o mare 
parte a clasei sociale „educate,” în favoarea culturii 
moderne, occidentale. Țarul a încurajat construirea 
de biserici în stilul arhitectural specific rusesc, pre-
ferându-l de departe stilurilor adoptate începând cu 
perioada „reformelor” dezastruoase instituite de Ța-
rul Petru I și de Împărăteasa Ecaterina a II-a. A cerut 
să fie pictat un număr mare de icoane în stil bizan-
tin și rusesc tradițional, împodobind, cu ele, nume-
roase biserici.  

După cum afirma Arhiereul Mihail Polski, „în 
persoana Împăratului Nicolae al II-lea, credincioșii 
au avut parte de cel mai vrednic reprezentant al Bise-
ricii, cu adevărat, Preabinecre dincios, după cum este 
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numit în sfintele slujbe. Țarul Nicolae a fost, negreșit, 
un mare binefăcător al Bisericii, cerând întot deauna 
și în toate binecuvântările ei. În timpul domniei lui, 
Biserica Ortodoxă Rusă a atins apogeul dezvoltării și 
al puterii. Numărul sfintelor lăcașe a sporit cu peste 
10.000. La sfârșitul domniei lui Nicolae, în Rusia se 
aflau 57.000 de biserici. Numărul mănăstirilor a cres-
cut cu 250, atingând un total de 1.025. Numeroase lă-
cașe străvechi au fost refăcute. Țarul a subliniat întot-
deauna necesitatea imperioasă de a-i educa pe copiii 
de țărani în cadrul bisericilor și al parohiilor. Drept 
urma re, numărul școlilor de parohie a atins 37.000.”*

Literatura creștin-ortodoxă a înflorit, de aseme-
nea. Au fost publicate numeroase reviste și titluri ale-
se, precum Lecturi folositoare pentru suflet, Dialoguri fo-
lositoare pentru suflet, Pelerinul, Cârma, Călugărul rus și 
lucrarea arhicu noscută până în zilele noastre, Peleri-
nul rus. În timpul domniei Țarului Nicolae al II-lea, 
mai mult ca oricând altcândva, poporul rus s-a bu-
curat de o aleasă hrană duhovnicească.  

Nu a mai fost vreun țar sub stăpânirea căruia să 
fie canonizați mai mulți sfinți ca în vremea lui Nico-
lae Romanov. Dragostea lui pentru Ortodoxie și pen-
tru sfinții Bisericii nu cunoștea granițe. A făcut el în-
suși, adesea, presiuni asupra Sfântului Sinod pentru a 
grăbi proslăvirea și acordarea cinstei cuvenite multo-
ra dintre sfinții lui Dumnezeu. Printre cei canonizați 
* Arhiereu Mihail Polski, Noii Martiri ai Rusiei, pag. 112.
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în timpul domniei lui se numără: Sfântul Teodosie 
de Cernigov (proslăvit în 1896), Sfântul Isidor Iurie-
vski (1897), Sfânta Eufrosina de Poloțk (1909), Sfânta 
Anna de Kașin (1910), Sfântul Ioasaf al Belgorodului 
(1911), Sfântul Ermoghen al Moscovei (1913), Sfântul 
Pitirim de Tambov (1914), Sfinții Ioan (Maximovici) 
de Tobolsk (1916) și Pavel de Tobolsk (1917) și Sfân-
tul Sofronie de Irkutsk (1918).  

Mai mult, tot în timpul domniei cucernicului 
Țar Nicolae, în anul 1903, a fost proslăvit de către 
Biserică, la insistențele Suveranului, și unul dintre 
cei mai binecinstiți sfinți ai Rusiei, Cuviosul Sera-
fim de Sarov. Cu această ocazie, Nicolae a fost înști-
ințat cu privire la apostazia și căderea cumplite care 
aveau să cuprindă poporul și Biserica Rusă, datorită 
unei scrisori prorocești alcătuite de Sfântul Serafim 
însuși. Cu puțin timp înainte de adormirea sa, din 
anul 1833, Cuviosul scrisese respectiva scrisoare și 
o adresase „Țarului, în timpul domniei căruia avea 
să fiu proslăvit.” Sfântul Serafim i-a dăruit scrisoa-
rea Elenei Motovilova, tânăra soție a lui N. I. Moto-
vilov, cunoscut, în prezent, în întreaga Biserică, pen-
tru convorbirea pe tema dobândirii Duhului Sfânt, 
pe care a purtat-o cu Sfântul Serafim de Sarov și pe 
care a așternut-o, mai apoi, în scris. Elena Motovilo-
va a păstrat scrisoarea vreme de șaptezeci de ani și 
i-a înmânat-o Țarului Nicolae la slujba de canonizare 
a Cuviosului Serafim. Deși conținutul scrisorii a ră-
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mas necunoscut, este limpede faptul că, prin mijlo-
cirea ei, Sfântul Serafim l-a pregătit pe Nicolae pen-
tru încercările grele care aveau să vină. 

Mai mult, pe drumul de întoarcere de la Sarov, 
Familia Imperială a vizitat Mănăstirea Sfântului Se-
rafim de la Diveevo, unde Fericita Pașa (Parascheva) 
cea Nebună pentru Hristos a vorbit vreme de mai 
multe ceasuri cu Țarul și Țarina. Se spune că Paras-
cheva le-a prorocit sfârșitul mucenicesc de care ur-
mau să aibă parte, precum și martiriul la care avea 
să fie supusă întreaga Sfântă Rusie. Nicolae și Ale-
xandra au ieșit din chilia Fericitei, albi la față și tul-
burați, dar cu hotărârea neclintită în inima – aveau 
să primească cu credință tot ceea ce Domnul Dum-
nezeu rânduise pentru ei, socotind cununa cea ne-
stricăcioasă a muceniciei ca fiind mai presus de orice 
cunună pământească stricăcioasă. Împăratul și Îm-
părăteasa au ales fără șovăială să bea paharul sufe-
rinței dăruit lor de către Atotputernicul Dumnezeu, 
aducându-se pe sine jertfă de ispășire pentru între-
gul popor. 

Iubind cu înflăcărare Sfintele Scripturi și, mai cu 
seamă, Fericirile lui Hristos, tânărul Țar a căutat în-
totdeauna și în toate să dobândească virtuțile după 
cuvântul Mântuitorului. Era blând, înseta după ne-
prihănire, iar toți cei care l-au cunoscut dădeau măr-
turie despre curăția inimii lui. Râvnea cu tot sufletul 
pacea și a și lansat, în acest sens, o propunere fără 
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precedent pe scena politică mondială: a îndemnat 
națiunile lumii să își unească forțele spre a reduce 
forțele militare și spre a se supune unui consens ge-
neral în vederea rezolvării conflictelor internaționa-
le. Rezultatul acestei propuneri a fost Conferința de 
Pace de la Haga, care a avut loc la 6/18 mai 1899 și a 
servit drept precedent pentru întemeierea Ligii Na-
țiunilor și a Organizației Națiunilor Unite. Deosebit 
de milostiv fiind, Țarul Nicolae a grațiat în timpul 
domniei sale, mai mulți condamnați decât au fost 
grațiați în orice altă epocă din istoria Rusiei, inclu-
siv revoluționari; a donat porțiuni generoase din te-
renurile pe care le deținea pentru a-i ajuta pe țărani, 
săvârșind și nenumărate alte fapte de milostenie nu-
mai de Dumnezeu știute. Nu în ultimul rând, puțini 
au vărsat mai multe lacrimi decât ultimul Împărat al 
Rusiei, care a fost prigonit pentru dreptate și a păti-
mit pentru credința sa nestrămutată în Hristos. 

La scurtă vreme de la urcarea la Tron, în viața 
lui Nicolae a început un șir nesfârșit de tragedii. Pe 
un om cu o fire mai slabă duhovnicește l-ar fi înfrânt 
fie și numai câteva dintre acestea. Țarul, însă, s-a fo-
losit cu înțelepciune de toate aceste încercări deose-
bit de grele, pentru a-și înnobila tot mai mult sufle-
tul cu podoaba virtuților creștinești. Prima tragedie 
a fost războiul dezastruos cu Japonia (1904-1905), 
în decursul căruia Rusia și-a pierdut cea mai mare 
parte din flotă. În aceeași perioadă, resimțind deza-
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măgirea generală a populației, pe fondul amarei în-
frângeri militare, vrăjmașii nihiliști ai lui Hristos au 
profitat de ocazie pentru a instiga la revoltă, la greve 
și la asasinate. O întreagă clasă socială a deviat pro-
fund, vădind însușirile descrise de Sfântul Apostol 
Pavel: „...oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, 
lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, 
nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, 
neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiu-
bitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați.”  
/2 Timotei 3, 2-4/ Ultimul mare proroc al Sfintei Ru-
sii, Sfântul Ioan de Kronstadt, care a prevăzut limpe-
de catastrofa ce avea să vină, i-a îndemnat în repetate 
rânduri pe compatrioții săi la pocăință și cucernicie, 
cerându-le să-și sprijine Suveranul uns de Dumne-
zeu și avertizându-i că, altminteri, vor îndura urmă-
rile unei urgii fără asemănare, atât în veacul acesta, 
cât și în cel viitor. 

Anul 1905 a constituit o „repetiție” a evenimen-
telor sângeroase care urmau să se producă peste alți 
doisprezece ani. Susținută de trădătorii Lenin și Troț-
ki, o serie de evenimente tulburătoare a început să se 
desfășoare pe întreg cuprinsul Imperiului Rus. Mul-
ți oficiali înalți ai guvernului au fost uciși în stradă, 
printre care s-a numărat, în 1905, și unchiul lui Nico-
lae, Marele Duce Serghei, soțul surorii Împărătesei, 
Elisabeta. Cu o inimă plină de duhul iertării, Marea 
Ducesă Elisabeta l-a vizitat, ulterior, pe ucigașul so-
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țului ei și a încercat să îl îndemne la pocăință, spre 
mântuirea sufletului lui. Mai apoi, văduva Ducelui 
Serghei a îmbrăcat rasa monahală și a întemeiat un 
așezământ sfânt – Mănăstirea Sfintelor Surori Marta 
și Maria, care a săvârșit numeroase lucrări de miloste-
nie. Maica Elisabeta avea să se învrednicească de ace-
lași sfârșit mucenicesc ca și Țarul și Familia Imperială. 

În mijlocul acestor mari tulburări, în vara anului 
1904, un eveniment care ar fi trebuit să fie pe deplin 
fericit urma să se transforme într-o tragedie, atunci 
când s-a aflat că mult-așteptatul moștenitor de par-
te bărbătească, nou-născutul Țarevici Alexei, sufe-
ră de hemofilie, o boală care avea să-i pricinuiască o 
mare suferință în tot decursul scurtei sale vieți pă-
mântești. Cât de adâncă trebuie să fi fost durerea din 
inima blândului său tată, nu își poate nimeni închi-
pui. Totuși, acest copil crescut în dragostea lui Hris-
tos, sub înțeleapta îndrumare a părinților săi, a trăit 
urmând în toate pilda Mântuitorului și îndurând cu 
o nemaipomenită bărbăție chinurile bolii, umindu-i 
peste măsură pe toți cei care au avut binecuvântarea 
de a-l cunoaște. Agonia răbdată astfel până la sfârșit a 
curățit întrutotul inima acestui prunc care, în ceasul 
muceniciei sale, a fost adus, ca un miel de junghie-
re, jertfă de ispășire pentru întreg poporul său, peste 
care nu a mai apucat să domnească în veacul acesta. 

După tulburările din 1905-1906, pentru Rusia a 
urmat o perioadă de mare prosperitate și înnoire. 
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Sub îndrumarea înțeleaptă și prin activitatea susți-
nută a Prim-Ministrului Piotr Stolâpin, Nicolae Ro-
manov a cârmuit poporul pe parcursul unui scurt, 
dar deosebit de prolific interval, în care s-a înregis-
trat o sporire deosebită pe toate planurile – economic, 
agricol, industrial, educațional. Dacă nu ar fi izbucnit 
Primul Război Mondial, Imperiul Rus ar fi devenit, 
fără îndoială, cea mai prosperă națiune a lumii, dar 
satana, vrăjmașul mântuirii neamului omenesc, nu a 
putut suferi o asemenea amenințare. În 1911, în tim-
pul unei reprezentații artistice de la Opera din Kiev, 
la care Țarul a fost, de asemenea, prezent, Premierul 
Stolâpin a fost asasinat. Mai înainte de a se prăbu-
și la podea, Piotr Stolâpin s-a întors către Suveranul 
său, aflat la balcon și, binecuvântându-l cu semnul 
Sfintei Cruci, a rostit ultimele cuvinte: „Dumnezeu 
să-l mântuiască pe Țar!” 

Mai apoi, în 1914, Rusia a fost silită să ia parte 
la prima conflagrație mondială. Țarul cel iubitor de 
pace nu ar fi dorit cu niciun chip să intre în război, 
dar agresiunile Germaniei îndreptate împotriva Ser-
biei ortodoxe, nu i-au lăsat Împăratului Nicolae al II-
lea nicio altă opțiune onorabilă. Din acest război, nici 
Familia Imperială și nici Rusia însăși, nu aveau să se 
mai întoarcă vreodată. 

Îndată după izbucnirea conflictului armat mon-
dial, Împărăteasa și cele patru Mari Ducese, Olga, 
Tatiana, Maria și Anastasia, au devenit surori medi-
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cale. La Țarskoe Selo, în apropierea reședinței impe-
riale, au fost deschise mai multe spitale pentru în-
grijirea soldaților răniți pe front. Țarina Alexandra 
și fiicele sale lucrau ore întregi la căpătâiul răniților, 
împlinind neobosite, cu deosebită dragoste, porunca 
lui Hristos de a cerceta pe cei bolnavi, întrucât Mân-
tuitorul Însuși spusese că tot ceea ce s-a făcut „unu-
ia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați fă-
cut.” /Matei 25, 40/ Țarul își petrecea cea mai mare 
parte din timp la bazele militare, supraveghind per-
sonal eforturile de război sau vizitând trupele arma-
te, spre a le încuraja. 

La început războiul s-a desfășurat favorabil pen-
tru națiunea rusă. Țara era animată de o puternică 
fervoare patriotică, unită trup și suflet alături de Su-
veranul ei. În scurtă vreme, însă, din pricina unor 
greșeli de comunicare, a unei proaste gestionări a 
situațiilor de criză și, mai cu seamă, din pricina tot 
mai numeroaselor acțiuni subversive de trădare, au 
început să se ivească probleme la nivelul aprovizio-
nării forțelor militare cu armament și alimente. Ar-
mata rusă a început să sufere tot mai multe înfrân-
geri, pierzându-se numeroase vieți omenești. În acest 
moment crucial și nefast, bolșevicii, sprijiniți financi-
ar de către Germania, au început să semene tot mai 
multă vrajbă, atât pe front, cât și pe teritoriul țării. 
Vrăjmașii Rusiei cunoșteau prea bine faptul că cei doi 
mari factori unificatori ai poporului rus erau dragos-
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tea oamenilor pentru Dumnezeu și pentru Țar, sim-
bolul Imperiului Ortodox. Decapitând ființa Rusiei 
Imperiale, vrăjmașii au sperat că vor putea otrăvi, 
în scurtă vreme, întreg trupul, fragmentându-l pro-
fund și făcându-l astfel permeabil la toate intențiile 
lor ucigașe. Infiltrând presa, bolșevicii au răspândit 
numeroase povești calomniatoare la adresa Famili-
ei Imperiale. Presa străină, care flămânzea, la rân-
dul ei, de scandaluri și defăimări, a tipărit, de ase-
menea, zvonuri mizerabile și întrutotul mincinoase 
despre Țarul Nicolae Romanov și familia lui, ficți-
uni murdare care continuă să fie propagate și crezu-
te până astăzi. Împărăteasa Alexandra, care arătase, 
neîncetat, o iubire și o râvnă desăvârșite și nemaipo-
menite față de țara ei de adopție, a fost acuzată de 
infidelitate și trădare. Conspirațiile au pătruns și în 
rândurile oficialilor de la Curtea Imperială, în rân-
durile Dumei de Stat, ale generalilor și nobilimii și 
chiar și printre rudele Țarului – toate acestea, în-
tr-un moment critic, în care unitatea era elementul 
absolut vital, singurul care ar fi putut salva națiunea 
rusă. Nicolae însuși consemna, cu durere, în jurna-
lul său: „Pretutindeni în jur, văd numai trădare, la-
șitate și înșelăciune.”

Din acest moment, tot mai multe persoane au în-
ceput să îl acuze pe Țar că este „prea retras,” prea de-
tașat de evenimente. În realitate, Nicolae și familia 
lui, înconjurați fiind din toate direcțiile de elemente 
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străine de atmosfera duhovnicească firească în via-
ța lor de familie, de mașinațiile politice ale unor oa-
meni profund egoiști și de segmente întregi ale so-
cietății care se lepădaseră de Dumnezeu, nu puteau 
fi învinuiți pentru că doreau, din răsputeri, să ape-
re mărgăritarul de mult preț ascuns în inimile lor. 
După cum se întreba și Arhimandritul Constantin 
de Jordanville, „A fost, oare, de mirare, faptul că Ța-
rul s-a închis în sine, căutând să pună o distanță cât 
mai mare între sufletul său și fenomenele cumplite 
din exterior? Gestul Suveranului nu a făcut decât să 
vădească efortul extraordinar al personalității sale 
profund spirituale, de a se pune la adăpost de o lume 
complet alienată, întrucât nu doar curtenii, ci chiar și 
rudele Țarului s-au dovedit a fi niște oameni cu de-
săvârșire străini, care urmăreau întrutotul alte sco-
puri decât cele ale Împăratului.”*

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că Îm-
păratul și Împărăteasa aveau o încredere deosebit de 
mare în oameni, neîndoindu-se nicicând de bunăta-
tea esențială care stă la temelia ființei umane, zidite 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce dure-
re trebuie să le fi adus înțelegerea în cele din urmă 
a uriașei căderii duhovnicești în care zăceau atât de 
mulți dintre supușii lor! 

* Arhimandritul Constantin, „Îndrumar pentru mântuire: 100 de ani 
de la nașterea Țarului Mucenic,” Orthodox Life, 1968, Nr. 3, pag. 4.
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