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SAINT CORONA, MIDDLE AND HELPING IN THE TIME OF 
PLAGUE

Abstract:  In recent weeks and months, a word often uttered by the 
inhabitants of the entire planet is: Corona, the Corona virus. There are few, 
however, who know that there was indeed a saint by this name, invoked even 
in cases of epidemic (molime), mentioned in the Orthodox calendar on 
November 11, when we celebrate two other, more well-known saints: St. Mina 
and Theodore the Student. In the Catholic Church of St. Corona is mentioned 
on May 14, and in Armenians on November 10.
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În ultimele săptămâni și luni, un cuvânt rostit des de către locuitorii întregii 
planete este: Corona, virusul Corona. Sunt puțini însă cei care știu că a existat 
cu adevărat și o sfântă cu acest nume, invocată chiar în cazuri de epidemie 
(molimă), pomenită în calendarul ortodox pe data de 11 noiembrie, când mai 
prăznuim alți doi sfinți, mult mai cunoscuți: Sf. Mina și Teodor Studitul. În 
Biserica Catolică Sf. Corona este pomenită pe 14 mai, iar la armeni pe data 
de 10 noiembrie. 

Informații despre viața acestei sfinte avem puține, unele dintre ele fiind 
considerate, mai ales de către occidentali, doar legendare. Ceea ce putem 
afirma dintru început, este faptul că Sf. Corona nu are nimic de-a face cu 
virusul care a cauzat această pandemie cu mii de morți și sute de mii de 
îmbolnăviri. Dimpotrivă, ea a fost și este invocată în caz de molimă, sau în 
neologism, de epidemie (pandemie).

Deși studiile aghiografice referitoare la Sfinții Corona și Victor sunt destul 
de complexe, nu sunt cunoscute foarte multe lucruri sigure despre Sf. Corona. 
Tradiția spune că a fost soția martirului Victor (cunoscut și ca Sf. Victor de 
Damasc, sau de Siena) și că a murit la vârsta de doar 16 ani, tot de moarte 
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martirică, fiind legată de doi palmieri aplecați, care, fiind lăsați să revină la 
poziția naturală, au provocat moartea sfintei prin sfâșiere.

 Numele “Corona” vine de la cuvântul latinesc “corona” și înseamnă cunună, 
făcând referire la cununa muceniciei, așa cum și numele grecesc “Stephana” 
semnifică acest lucru. De aceea, în unele martirologii se face pomenirea Sf. 
Victor și Ștefania. 

Originea și timpul pătimirii Sf. Corona
Legat de viața Sf. Corona, în afară de faptul că a suferit moarte martirică 

la vârsta de 16 ani, nu știm prea multe lucruri. Incertitudinea este legată atât 
de locul de martiriu (fiind vehiculate mai multe localități), cât și de timpul în 
care acesta a avut loc. După tradiția greacă, Corona a pătimit în Damasc, sursa 
coptă vorbește de localitatea Hatay (Antiohia) din Turcia de astăzi, iar cele 
latine (între care și Martirologiul roman) de Sicilia sau Marseille (Franța). 
Varianta etiopiană pledează pentru localitatea Alexandria din Egipt. 

Corona ar fi suferit moartea martirică în timpul persecuției lui Dioclețian 
(+ 312), iar după alte surse, mai sigure, în timpul împăratului Antonin Pius 
(+161). Conform scrierii „Illustre Certamen“ a unui diacon din Antiohia, din 
secolul 4, Victor a fost un soldat creștin originar din Cilicia. Denunțat în timpul 
persecuției lui Marcus Aurelius de către prefectul Sebastian, a fost torturat, 
înainte de a muri. În timpul torturii, soția unui coleg de arme, pe nume Corona, 
a declarat că este creștină și l-a încurajat pe Victor. Unii susțin că Victor era 
soțul ei, iar alții că ar fi fost tatăl ei. Pentru faptul că l-a încurajat pe Victor în 
timpul supliciului și a mărturisit credința în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, 
Corona a fost arestată și supusă la tot felul de chinuri, murind în cele din urmă 
prin sfâșiere. 

Martiriu, alături de un grup mai mare de creștini
Conform tradiției etiopiene, Corona, alături de Victor, ar fi aparținut unei 

grupe de martiri din Alexandria, dintre care unii sunt cunoscuți cu numele: 
Zotica, Alexandra, Donat, Felix, Secund(us), Saturnin, Silvan(us), Silvan(us), 
Rufina, Liberalis, Meturus, Tonitus, Firianus, Barachus, Nabor, Fuscinus, 
Maventus, Seranus, Fortunus, Donat(us), Florian(us), preotul Theon și alți 24 
de mucenici. 

Venerație mai întâi în nordul Italiei și apoi în Imperiul romano-german
Cinstirea sfintei este confirmată în nordul și centrul Italiei, începând cu 

secolul al 6-lea. Moaște ale sfintei au ajuns în nordul Italiei, probabil din Egipt, 
prin Cipru și Sicilia. În localitatea Castelfidardo de lângă Osimo (provincia 
Ascona), exista de timpuriu o biserică închinată Sf. Corona și Victor, ridicată 
peste locul unui edificiu păgân. În anul 1191, episcopul Gentile de Osimo a 
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trecut-o oficial în rândul sfinților pe Sf. Corona, ducând relicve de la 
Castelfidardo și la Osimo. Totuși, cu mult înainte de acest an, moaște ale sfintei 
au ajuns și pe teritoriul Imperiului romano-german.

Pe data de 27 octombrie 997, împăratul Otto al III-lea își anunța intenția 
de a ridica o mănăstire bendectină la Lousberg, în apropiere de Aachen, care 
să fie închinată „Mântuitorului Iisus Hristos“ și „Sfintei Corona”. Drept urmare, 
în timpul călătoriei sale în Italia, el procură moaștele mai multor sfinți pe care 
le așează într-un relincvariu, în catedrala din Aachen, până la finalizarea 
construcției mănăstirii. În anul 1002, împăratul Otto al III-lea moare, iar 
mănăstirea care trebuia să primească moaștele Sf. Corona nefiind gata, ele 
rămân în catedrala din Aachen, fiind ridicat un altar în cinstea sfintei. În anul 
1691, episcopul locului hotărăște renovarea altarului, iar moaștele sunt mutate 
in cripta catedralei, unde se găsesc și astăzi. 

Unii istorici vorbesc de aducerea de moaște ale Sf. Corona la Aachen, încă 
din timpul lui Carol cel Mare (mai întâi rege al francilor, iar din anul 800, 
împărat al Imperiului roman de Apus). Este cunoscut faptul că acesta, din 
evlavie, dar și pentru a oferi o oarecare greutate capitalei sale, a adus mai multe 
moaște de sfinți la Aachen. Nu există însă dovezi care să ateste acest lucru. 

În spațiul german, moaște ale Sf. Corona sunt atestate și la Magdeburg, 
înainte de prima jumătate a secolului al 12-lea. În anul 1126, Norbert de Xanten 
(+ 1134), întemeietorul ordinului premonstratens, a fost ales arhiepiscop de 
Magdeburg. El a construit aici o mănăstire în cinstea Sfintei Fecioare Maria. 
Aceasta a devenit un alt doilea centru important al ordinului, după Premontre, 
cu un mare impact asupra înființării noilor mănăstiri ale ordinului și răspândirii 
creștinismului în centrul și estul Europei, având un rol crucial și la răspândirea 
cultului Sf. Corona. 

La Bremen, prezența moaștelor Sf. Corona este atestată chiar înainte de 
Aachen, dacă nu se confirmă ipoteza legată de Carol cel Mare. Se pare că în 
anul 965, arhiepiscopul Adaldag și regele Otto I (din 962, împărat) au călătorit 
în Italia. La întoarcere au adus cu ei moaștele mai multor sfinți, între care și 
ale Sf. Corona. O capelă închinată Sf. Corona, în catedrala din Bremen, este 
atestată în anul 1379. Mai devreme însă, în anul 1353, moaștele sfintei, alături 
de cele ale altor sfinți, au fost puse spre venerare. 

În orice caz, întrucât există patru reprezentări diferite ale Sf. Corona, datând 
de la sfârșitul secolului al 14-lea, putem concluziona că deși nu se bucura de 
un cult de venerare proeminent, totuși, acesta era destul de prezent, în câteva 
din principalele centre ecleziastice germane, la începutul celui de-al doilea 
mileniu creștin. Din aceste centre, prin coloniștii germani, cultul Sf. Corona 
a ajuns, se pare, și în Țara Bârsei.
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Sf. Corona, un prim patronaj spiritual al orașului medieval Brașov?
Coloniștii germani și-au luat cu ei moaște de sfinți din centrele de unde au 

plecat. Acești sfinți au devenit, mai apoi, patronii spirituali ai noilor biserici 
pe care coloniștii le-au ridicat în Transilvania, între secolele 12 și 14, când 
s-au așezat în acest teritoriu, în urma facilităților oferite de către Regatul 
maghiar. 

Primii coloniști au venit în Transilvania din regiunile vestice ale Rinului 
și s-au așezat în părțile Sibiului, în a doua jumătate a secolului al 12-lea. Puțin 
înainte de anul 1200, au venit coloniști din Arhiepiscopia de Köln și din 
Episcopia de Liege. În secolul al 13-lea, au venit coloniști din Saxonia, Șvabia 
și Bavaria, iar începând cu secolul al 14-lea, din Boemia și Austria. Teritoriul 
Arhiepiscopiei de Köln reprezintă locul originii sașilor transilvăneni, iar orașul 
Aachen, de multă vreme în Episcopia de Liege, a fost, cum s-a văzut mai sus, 
cel mai important centru al cultului Sf. Corona în regiune. Deși nu există nicio 
certitudine în ce privește emigrarea cultului Sf. Corona spre Transilvania, 
totuși, atunci a avut loc un transfer important de reprezentanți ai Bisericii din 
zona Rinului spre Transilvania. Istoricul transilvănean Thomas Nägler atrage 
atenția asupra unui studiu realizat de către germanul Karl Reinerth, în care, 
pe baza analizei a două cărți de slujbă păstrate la Sibiu și Cisnădie, se emite 
ipoteza că acest cult al Sf. Corona a ajuns în Transilvania prin acei coloniști 
germani din zona orașului Aachen.   

Brașovul este unul dintre puținele locuri, unde putem găsi urme semnificative 
legate de cultul Sf. Corona, înainte de anul 1211, an în care regele Andrei al 
II-lea al Ungariei a dăruit Țara Bârsei cavalerilor teutoni. Într-un document 
emis pe data de 12 ianuarie 1223, papa Honoriu al III-lea menționa existența 
unui mare număr de clerici catolici în Țara Bârsei. Prin acest cler se pare că 
a ajuns cultul Sf. Corona, mai întâi, la Sibiu, și apoi, între anii 1211-1222, în 
zona Brașovului.

Orașul Brașov apare pentru prima dată atestat într-un document din anul 
1235, cu numele de Corona, de unde provine denumirea germană de astăzi a 
orașului (Kronstadt). Această menționare apare în lista mănăstirilor 
premonstratense vizitate de către abatele Friedrich de Hamborn. Această listă 
conține comunități monastice de pe teritoriul Ungariei medievale și Transilvaniei. 
Lista originală nu s-a păstrat, în schimb o copie făcută de Marcus Annaert în 
1498, cunoscută cu numele de Catalogus Ninivensis, ni s-a transmis. 

Urmând enumerarea mănăstirilor de maici din Episcopiile germane de 
Kärnten, Würzburg, Mainz și Münster, textul continuă cu: „In hungaria 
assigurata est paternitas dyocesis cumaniae Corono diocesis ultra silvane Villa 
hermanni”. Conform acestei liste, mănăstiri premonstratense de  maici existau 
în Sibiu și Corona (Brașov). Este sigur însă că mănăstirea din Corona (Brașov) 
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n-a rezistat prea mult timp, fiind distrusă în timpul invaziei tătare din anul 
1241. 

Într-o listă compilată în anul 1274 și folosită de către Superiorul General 
al ordinului premontratens înainte de anul 1320, nu se mai găsește nicio referire 
la existența vreunei mănăstiri la Sibiu sau Brașov, semn că acestea au fost 
distruse. 

Pavel Binder oferă informații interesante despre mănăstirea de la Corona. 
El crede că mănăstirea cisterciană din Brașov, în apropiere de biserica parohială 
„Sf. Catherina“, este continuatoarea vechii mănăstiri premonstratense. Unii 
consideră (Alexandru Ștefan) că ipoteza nu poate fi adevărată, deoarece toate 
mănăstirile premostratense erau închinate Maicii Domnului. Totuși, acestea 
aveau și un al doilea hram, acesta fiind legat de moaștele sfinților care se 
găseau în patrimoniul mănăstirii. 

Poate cel mai puternic aspect privitor la prezența cultului Sf. Corona la 
Brașov este legat de biserica parohială, astăzi cunoscută cu numele de „Biserica 
neagră”. Analizând planul acestei biserici parohiale, construite între anii 1383 
și 1385, în stil gotic, s-a ajuns la concluzia că aceasta era o prelungire a 
mănăstirii premonstratense. Din secolul al 14-lea, dezvoltându-se mica 
localitate spre un oraș important, se pare că s-a trecut, de la o sfântă mai puțin 
cunoscută, la un hram mai însemnat. Acesta, după părerea unora, ar reprezenta 
momentul în care s-a renunțat la patronajul Sf. Corona, ca hram secundar. 

Prin urmare, deși nu există prea multe documente sigure, totuși, se poate 
afirma că acest cult al Sf. Corona a fost adus în Transilvania de către coloniștii 
germani, veniți probabil din centrul premonstratens de la Magdeburg și că Sf. 
Corona a fost patroana bisericii mănăstirii premonstratense până la dezvoltarea 
orașului Brașov. După secolul al 14-lea, fiind schimbat hramul bisericii, și 
cultul Sf. Corona s-a diminuat. Totuși, două elemente indirecte, atestă astăzi 
patronajul Sf. Corona, la Brașov, în trecut: atributul sfintei, coroana, care apare 
în cea mai veche stemă heraldică a orașului (1378); în al doilea rând, denumirea 
germană a orașului Brașov, Kronstadt, derivată din denumirea preurbană a 
localității, Corona, de unde era și cunoscut ca: „oraș al coroanei”. 

Procesiuni în cinstea Sf. Corona și patronaje în mai multe țări occidentale
În localitățile Unterzarnham, Gaissach, lângă Bad Tölz și Arget în apropiere 

de Sauerlach (din Bavaria de Sus), Handlab, Patriching (lângă Passau), 
Koppenwall lângă Pfeffenhausen, Bubach lângă Mamming, Standach lângă 
Massing, Frontenhausen lângă Niederaltaich și Sammarei, lângă Ortenburg 
(Bavaria de Jos), se organizează anual pelerinaje în cinstea Sf. Corona. 
Asemenea pelerinaje mai sunt consemnate și în Austria de Jos. În localitatea 
Wechsel există, din anul 1504, într-un tei înalt, o statuie a Sf. Corona. Tot în 
această localitate se poate vizita și o capelă închinată sfintei. De asemenea, în 
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localitatea Schöpfl, lângă Altenmarkt, a fost ridicată o capelă în cinstea sfintei. 
Și în capitala Austriei cultul sfintei este destul de răspândit. Nu trebuie uitat 
nici faptul că moneda austriacă s-a numit până în anul 1924, coroană, denumire 
pe care au mai avut-o și alte unități monetare. 

Reprezentată cu următoarele atribute (doi palmieri, coroană), Sf. Corona 
este astăzi patroana localităților Castelfidarda și Osimo (Italia), dar și al 
măcelarilor, fiind invocată și în caz de molimă (epidemie) și vreme rea, dar și 
pentru întărirea în credință, sau drept mijlocitoare în recuperarea banilor 
pierduți pe nedrept, reprezentând astfel corespondentul feminin al Sf. Mina, 
cu care și este pomenită, pe data de 11 noiembrie, în Biserica noastră. 

Așa cum a fost deja relatat într-un articol din ziarul Lumina, publicat pe 
data de 2 aprilie 2020, comunitatea din Aachen plănuise să expună în această 
vară racla cu moaștele Sf. Corona, motiv pentru care s-a început, de către o 
echipă de specialiști, restaurarea și curățarea ei. Până la expunerea publică a 
raclei cu moaștele sfintei, mai ales în această perioadă marcată de pandemie, 
îi cerem acesteia: Sf. Corona, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru noi, 
păcătoșii!


